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ÖNSÖZ 

Kur’an-ı Kerim Allah tarafından insanların dünya ve ahiretlerini mamur 

etmek için gönderilmiş ilahi bir kitaptır. İnsanlığı doğru yol üzerine yönlen-

dirmek için onlara en güzel şekilde hitap eden Kur’an-ı Kerim lafzı ve ma-

nası itibariyle ebedi mucize olup, bir harfi bile kıyamete kadar değişmeye-

cektir. Kur’an-ı Kerim’de Cenâb-ı Hak insanlara en güzel ve anlaşılır bir şe-

kilde hitap etmiştir. Dolayısıyla Kur’an’da herhangi bir çelişki ve tutarsızlık-

tan söz etmek mümkün değildir. Bu özellik sadece Kur’an-ı Kerim’e has bir 

durumdur. 

Kur’an-ı Kerim’i doğru bir şekilde anlamak, İslam âleminin içinde bu-

lunduğu sorunların çözümünü kolaylaştıracaktır. Zira söz konusu problem-

lerin çoğunluğu Kur’an-ı Kerim’i yanlış anlamaktan kaynaklanmaktadır. Bu 

konuda İslam’a muhalif insanlar boş durmamış ve her fırsatta Kur’an hak-

kında insanların zihinlerinde şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Özellikle 

anlam itibariyle kapalı olan müşkil ve müteşâbih ayetler üzerinde durmuş-

lar ve Kur’an’ın tearuz ve çelişki ile dolu olduğunu savunmuşlardır. İslam 

âlimleri yüzyıllar boyunca bu şüphe ve iftiraları izale etmek için çeşitli eser-

ler te’lif etmişler, tefsir kitaplarında ilgili ayetler vesilesiyle konuya açıklık 

getirmişlerdir. Kur’an-ı Kerim’de hakiki manada ihtilaf bulunmadığı (Nisa 

4/82, Kehf 18/1) bildirilmiştir. İnsanların zihinlerinde meydana gelen ihtilaf 

ve tenakuz düşüncesi ise çeşitli sebeplerden ve bilgi yetersizliğinden kay-

naklanmaktadır. 
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Çalışmamızı Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın İslam âlemi için çok büyük bir 

önem arz eden Hak Dini Kur’an Dili eserini esas alarak meydana getirmeye 

çalıştık. 

Bu çalışmam esnasında bana yardımcı olan, yönlendirmeleriyle çalış-

mamı şekillendiren, tecrübelerinden faydalandığım Doç. Dr. Ahmet Abay 

hocama teşekkürlerimi sunarım. Aynı zamanda görüş ve değerlendirmele-

rinden istifade ettiğim Prof. Dr. Zekeriya Pak ve Doç. Dr. Ahmet Öz hocala-

rıma ve kitabımın yayımlanmasını üstlenen Samer Yayınlarına teşekkürle-

rimi bir borç bilirim. 

Mehmet Yalınkılıç 

Kahramanmaraş-2020 
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1. Araştırmanın İçeriği ve Konusu 

Çalışmamın mihverini Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın (ö.1361/1942) Hak 

Dini Kur’an Dili adlı eserindeki müşkil ayetlere yaklaşımı teşkil etmektedir. 

Bu konuyu ele alırken giriş ve üç bölümde irdelemeyi uygun gördüm. 

Birinci bölümünde müşkilin tanımı, müşkil ile benzerliği olan kavramla-

rı, âlimlerin müşkil kavramına yaklaşımları ve Müşkilü’l-Kur’an meselesinin 

tarihi seyri hakkında bilgi vermeye çalıştık. Usul bilgilerin ağırlıklı olduğu 

bu bölümde Süyûtî’nin (ö. 911/1505) el-İtkân fi ‘Ulûmi’l-Kur’an ve Zerkeşî’nin 

(ö.794/1392) el-Burhân fi ‘Ulûmi’l-Kurân eserlerini esas aldık. Bu konunun ilk 

örneklerinden kabul edilen İbn Kuteybe’nin (ö. 276/889) Te’vil-u Müşkilü’l-

Kur’an isimli eserinden, son dönem araştırmacılarından olan İsmail Cerra-

hoğlu’nun Tefsir Usûlü kitabından ve Abdulcelil Candan’ın Anlaşılması Güç 

Ayetlerin Tefsiri (Müşkilu’l-Kur’an) isimli kitabından istifade etmeye çalıştık. 

Konuya dair yazılmış eserleri Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları 

Merkezi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi ve Şamil İslam Ansik-

lopedisi’ni esas alarak tespit ettik. Konu ile ilgili kavramların lügavi anlam-
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larını İbn-i Manzûr’un (ö.711/1311) Lisânü’l-Arap ve Fîrûzâbâdî’nin (ö. 

817/1415) Kamûs el-Muhit eserinden araştırmayı uygun gördük. 

İkinci ve üçüncü bölümde ise; Elmalılı’nın hayatı, ilmî kişiliği ve eserleri, 

Elmalılı’nın müşkil ayetlere yaklaşımını, Hak Dini Kur’an Dili tefsirinden 

hareketle ıstılahi (kavramsal) olarak incelemeye çalıştık. 

Çalışmamız esnasında Elmalılı’nın Hak Dini Kur’an Dili eserinin sadeleş-

tirilmiş ve sadeleştirilmemiş halini mukayese ederek incelemeye gayret ettik. 

Bilhassa Kur’an ayetlerinin meallerini, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevinin 

Kur’an mealinden istifade ederek verdik. 

2. Araştırmanın Önemi ve Gayesi 

Cumhuriyet döneminde kaleme alınmış muteber bir tefsir olarak Elmalı-

lı’nın Hak Dini Kur’an Dili eseri üzerine günümüze kadar birçok çalışma ya-

pılmıştır. Niteliği ve muhtevası bakımından farklılık arzeden bu çalışmaların 

sayısı oldukça fazladır. Buna rağmen onun Müşkilü’l-Kur’an hakkındaki 

görüşlerini doğrudan ele alan çalışmaların yeterli olduğu söylenemez. Tespit 

edebildiğimiz kadarıyla bu konuda yapılan iki tane çalışma vardır. Bunlar-

dan birincisi Tuğba Nur Tuğut’un, 2009 yılında tamamladığı Hak Dini Kur’an 

Dili Tefsirinde Müşkilü’l-Kur’an adıyla kaleme aldığı yüksek lisans çalışması-

dır. Yazar bu çalışmada sadece Elmalılı’nın müşkil konusundaki görüşlerini 

tespit etmekle yetinmiştir. Bu, müellifin müşkil ayetleri yorumlarken yakla-

şımlarını görmek için bir başlangıç olarak yeterli görülebilir. Ancak Elmalı-

lı’nın teorik anlamda müşkil konusundaki yaklaşımlarını ve özellikle müşkil 

ayetleri tefsir ederken kendine has bir yaklaşım tarzının bulunup bulunma-

dığını tespit etme hususunda yeterli değildir.  
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Diğer çalışma ise Eyüp Kaya’nın, “Müşkil Âyetler Konusunda İbn Kuteybe-

Elmalılı Hamdi Yazır Karşılaştırması” başlıklı bildirisidir.1 Yazar bu çalışma-

sında Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın görüşlerinin yanı sıra, onun üslubu ve ko-

nu takdimiyle ilgili tespitleri ve özellikle müşkile ait düşüncelerini zikret-

mekle yetinmiştir. Ancak bu çalışmada oldukça dar kapsamdır. Bunun için 

daha nitelikli ve mukayeseli çalışmalara ihtiyaç vardır.   

Elmalılı, tefsirinin arapça muayyen bir tefsir kitabının tercemesi olmadı-

ğını, gerektiğinde birçok tefsirlere başvurduğunu vurgulamakta, daima ya-

nından ayırmadığı kaynaklar olarak da şu eserleri zikretmektedir: Taberî’nin 

(ö.310/923) Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân Tefsiri, Neysâbûri’nin (ö. 

468/1076) el-Vasît fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Mecîd’i, Zemahşerî’nin (ö.538/1144) el-

Keşşâf’ı, Fahreddin er-Râzî’nin (ö.606/1210) Mefâtîhu’l-Gayb’ı, Beydâvî’nin 

(ö.685/1286) Envârü’t-Tenzîl ve Esrârü’t-Te’vîl’i, Ebû Hayyân el-Endelüsî’nin 

(ö.745/1344) el-Bahrü’l Muhît adındaki büyük tefsiri, Ebüssuûd Efendi’nin 

(ö.982/1574) İrşad-ı aklıselim ila mezâyây-ı kitabi’l-kerim’i, Âlûsî’nin 

(ö.1270/1854) Rûhu’l-Me’ânî fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Azîm’i gibi pek çok eserlere 

başvurduğunu dile getirmektedir.  

Biz bu amaçla Elmalılı’nın müşkil konusundaki görüşlerini yukarıda 

zikrettiğimiz klasik tefsirlerle karşılaştırmalı olarak ele aldık. Bununla müel-

lifin müşkil ayetleri yorumlarken klasik tefsirlerden ne ölçüde istifade etti-

ğini ortaya koymak istedik. Böylece bu konuda kendisinin özgün bir yakla-

şımının bulunup bulunmadığı hususu açıklığa kavuşmuş oldu. 

Bu itibarla çalışmamızda şu sorulara cevap aradık: 

- Müşkil nedir? İşkâle sebep olan nedenler nelerdir? 

                                                      

1 Eyüp Kaya, “Müşkil Ayetler Konusunda İbn Kuteybe-Elmalılı Hamdi Yazır Karşılaştırması, Akdeniz 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2-4 Kasım 2012, s.121-176.  
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- Âlimlerin müşkil kavramına yaklaşımı nasıl olmuştur? 

- Müşkilü’l-Kur’an meselesinin tarihi seyri nasıldır? 

- Eserin müellifi olması hasebiyle; Elmalılı M. Hamdi Yazır kim-

dir? 

- Elmalılı’nın ilmi yönü nasıldır? 

- Elmalılı müşkil ayetleri tefsir ederken nasıl bir yol izlemiştir? 

- Elmalılı müşkil ayetleri tefsir ederken kendisinden önceki mü-

fessirlerden etkilenmiş midir, etkilenmiş ise en fazla kimden etkilen-

miştir? 

- Elmalılı’nın müşkil ayetlere yaklaşımında kendisine has bir yo-

rumu var mıdır? 

3. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Öncelikle belirtmek gerekir ki bu çalışmanın konusu iki ve daha fazla 

ayet arası işkâldir. Yani Hak Dini Kur’an Dili eserinde geçen konu ihtilafı ve 

zıt anlam ihtilafı üzerinde durulacaktır. Dolayısıyla lafız olarak müşkil bu 

çalışmanın kapsamı dışındadır. Ayetler arası müşkili de Elmalılı’nın tefsi-

rinde müşkil olarak nitelendirdiği ayetleri merkeze alıp yukarıda zikri geçen 

tefsirlerle karşılaştırmalı olarak ele alacağız. Bununla aynı zamanda şunu 

tespit etmiş olacağız. Elmalılı, müşkil gördüğü ayetleri yorumlarken, kendi-

sine has bir yorum mu getirmiş yoksa yukarıda zikrettiğimiz eserlerin etki-

sinde kalarak aynı paralellikte açıklamalara mı gitmiş. İşkâli gidermeye çalı-

şırken kendinden önceki müfessirlerle aynı yöntem ve metodu mu uygula-

mış yoksa farklı yollamı işkâli gidermeye çalışmış. Ele aldığımız müfessir-

lerden etkilenip etkilenmediğini, şayet etkilenmiş ise daha çok hangi müfes-

sirden etkilenmiş ve işkâli çözümlerken gerek itikadi gerekse de fıkhi an-

lamda mezhep ayırımını gözetip gözetmediğini tespit etmeye çalışmaktır. 
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Bunu yaparken de sûre sıralamasını esas alarak Bakara sûresinden başlayıp 

konuları mushaftaki sıralamaya göre ele almaya çalışacağız.  

4. Önceki Çalışmalar 

Kur’an ilimlerini ihtiva eden eserlerde ve tefsir kitaplarında Müşkilü’l-

Kur’an’a yer vermekle beraber bu konuya has müstakil eserlerde kaleme 

alınmıştır. Bu konuya dair ilk müstakil eserler h.II. yüzyılın sonları ile h.III. 

yüzyılın başlarına doğru yazılmaya başlanmıştır.2 Müşkilü’l-Kur’an hakkın-

da yapılan önemli çalışmalardan bazıları şunlardır: 

a) Kitaplar 

- Ahmed b. Hanbel’in (ö. 241/855) er-Red ale’z-Zenâdika ve’l Cehmiyye, Bi-

rinci Baskı thk. Sabri b. Seleme Şahin, Dârus-Sebet lin-Neşir, Riyad 2010. 

- Ebû Muhammed Abdullah ibn Müslim ed-Dîneverî ibn Kuteybe, (ö. 

276/889) Te’vil-u Müşkilü’l Kur’an, thk. İbrahim Şemsuddin, Dâru’l-Kütübül-

İlmiyye, Beyrut ts. 

- Said ibn Muhammed ibn Sabih el-Gassani (ö. 302/915) Tavdihu el-

Müşkili fi’l-Kur’an,yy., ts. Kayravan Camiinde kitabın el yazısı bulunmakta-

dır. 

-Ebû Muhammed Mekki ibn Ebi Talib el-Kaysî’nin (ö. 437/1045) Tefsi-

ru’l-Müşkil min Garib’il-Kur’an, thk. Huda Merğaşli, Ayrıca müellifin Müşkilü 

İrabi’l-Kur’an ve Müşkilü Me’ani’l-Kur’an isimli iki eseri daha vardır. thk. Ha-

tim eddamin ve Zeratu el i’lem, Bağdat 1975.  

- Ebû el-Hasen el-Bâkûlî (ö. 543/1148), Keşfu el-Müşkilat ve idâhu el-

Mu’dilât, thk. Muhammed Ahmed ed-Dâli, Dâru Ammâr, Dimâşk 2001.  

                                                      

2 “Müşkilü’l-Kur’an”, DİA, XXXII, s.165. 
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- Ebû Abbas Takıyyüddin Ahmed b. Abdulhalim ibn Teymiyye (ö. 

728/1328) Müşkil Ayetlerin Tefsiri, çev. Oktay Yılmaz, Tevhid Yayınları, İs-

tanbul 1998. 

- Ebû Yahya el-Ensâri, (ö. 926/1520), Fethur-Rahmân bi-Keşfi me Yeltebisu 

Mine’l-Kur’an, thk. Muhammed es-Sâbuni, Dâru’l Kur’an’il Kerim, Lübnan 

1983. 

- Muhammed Abduh (ö. 1323/1905) Müşkilâtü’l-Kur’ani’l-Kerim ve Tefsiru 

sûreti el-Fatiha, Birinci Baskı, Dâru Mektebeti el-Hayat, Beyrut 1969. 

- Abdullah Ebû es-Suûd Bedir, Ma’rifetu Te’vîlu Müteşâbih’il-Kur’ân, Dâru 

İbn’ü Hazm, Beyrut 2000.  

- Abdullah b. Hamed el-Mansur, Müşkilü’l-Kur’an’il-Kerim, Birinci Baskı, 

Dâru’l İbn’ül-Cevzi, Demmêm 1426. 

- Râşit Abdullah Ferhân, Tefsiru’l Müşkilü’l-Kur’an, Birinci Baskı, el-

Heyetü el-Âmme li-Kusûri el-Kâffe, Kuveyt 1983. 

- Abdulcelil Candan, Anlaşılması Güç Ayetlerin Tefsiri (Müşkilu’l-Kur’an) 

Kitap Dünyası Yayınları, Konya 2001. 

b) Tezler  

- Sabri Demirci, Fahruddin Razi’nin Tefsiri Mefatihu’l-Gayb’da Müşkilü’l-

Kur’an Meselesi, Doktora tezi, MÜİF, İstanbul 2003. 

- Ahmet Özbay, Kurtubî Tefsiri’nde Müşkilu’l-Kur’an, Yüksek Lisans Tezi, 

MÜİF, İstanbul 2003. 

- Süleyman Pak, Müşkilü’l-Kur’an, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sos-

yal Bilimler Enstitüsü, Konya 2000. 

- Flamur Kasamı, İbn Kesîr Tefsiri’nde Müşkilü’l-Kur’an, Yüksek Lisans 

Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2011.   
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- Tuğba Nur Tuğut, Hak Dini Kur’an Dili Tefsirinde Müşkilu’l-Kur’an, 

Yüksek Lisans Tezi, MÜİF, İstanbul 2009. Yazar, bu çalışmasında Elmalı-

lı’nın Hak Dini Kur’an Dili tefsirinde geçen müşkil ayetleri tespit etmekle 

yetinmiştir.  

c) Makaleler  

- Âdem Yerinde,“İlk Bakışta Çelişki Görünümü Veren Müşkil Ayetler ve Et-
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Kur’an”, Kur’an ve Tefsir Araştırmaları-III, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakül-

tesi Dergisi, İstanbul 2002. 

- Yakup Çiçek, Müşkilü’l-Kur’an, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, sayı 7-8-9-10, İstanbul 1995. 

- Muhammed İsa Yüksek, Müşkil Ayetler Bağlamında Zekeriya-Yahya Kıs-

sası, Marife: Dini Araştırmalar Dergisi, cilt: XV, sayı 1, 2015. 
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Ayetleri Telifi, Kastamonu Üniversitesi IV. Uluslararası Şeyh Şa’bân-ı Velî 

Sempozyumu, Hanefîlik-Mâturîdîlik, cilt: II, 05-07 Mayıs, Kastamonu 2017.   
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Hamdi Yazır’da Te’vil ve Tefsir Terimleri” Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakül-

tesi, 2-4 Kasım 2012, Ankara, 2015. 

- Eyüp Kaya, Elmalılı M. Hamdi Yazır Sempozyumu,“Müşkil Âyetler Ko-

nusunda İbn Kuteybe-Elmalılı Hamdi Yazır Karşılaştırması, Akdeniz Üniversite-

si İlahiyat Fakültesi, 2-4 Kasım 2012, Ankara, 2015.  
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Bu bölümde müşkilin tanımı, müşkil ile benzerliği olan kavramları, 

âlimlerin müşkil kavramına yaklaşımları ve Müşkilü’l-Kur’an meselesinin 

tarihi seyri hakkında bilgi vermeye çalıştık. 

 

A. Müşkilin Tanımı 

Müşkil kelimesi, " ول  كش  وَ  ََكَ شَ " " fiilinden türemiştir. Bu fiilin mastarı da "َشََكَ  

olarak kullanılmaktadır. “benzer ve misil” anlamlarına gelir. Çoğul olarak 

da  ش  كول  " "اَ ش  كَ ل  şeklinde kullanılmaktadır.3 Müşkil ise "اشكل" mastarından ism-i fail 

olup, benzerlikten ortaya çıkan zan, şüphe, zihni karışıklığa yol açmak, karı-

şık olmak gibi anlamlara gelmektedir.4 

                                                      

3 İbn Manzûr, Ebü’l-Fazl Muhammed b. Mükerrem b. Ali el-Ensari, Lisânü’l-Arab, II. Baskı, 
Dâru’l Sadır, Beyrut 1414/1994, c.XI, s.356; Fîrûzâbâdî, Kamûs el-Muhit, thk. Muhammed 
Naim el-Arkusi, VIII. Baskı, Müessesetü’r-Risale, Lübnan 2005, c.I, s.915. 

4 Rağıp el-İsfehânî, el-Müfredat fi ğaribi’l-Kur’an, thk. Safvan Adnan, I. Baskı, Dâru’l-Kalem, ed-
Dâru’l-Şamile, Beyrut, 1412/1992,  c.I, s.463. 
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Müşkil, kavramsal olarak üzerinde derin düşünülmeden anlamına tam 

olarak vakıf olunmayan lafızlardır.5 Bazı müfessirlere göre ise ilk etapta 

ayetler arasında görülen çelişki durumu müşkil olarak tanımlanmıştır.6 Baş-

ka bir tanımlamaya göre müşkil, lafzının sebebiyet vermiş olduğu kapalılık-

tan ötürü, sadece bir delil veya derince bir mülahaza ile anlaşılabilen kav-

ramdır. Tefsir usulü terminolojisinde ise “Kur’an’da varit olan herhangi bir 

kelimenin yapısı ya da konumundan dolayı ihatalı bir çalışma veya derince 

bir düşünme sonucunda manası ortaya çıkan kelime veya ayettir”7 

Müşkilü’l-Kur’an bahsi Lisânü’l-Arap’ta sadece bir yerde geçmektedir. 

Hz. Ömer (r.a) bir adamın insanlara Müşkilü’l-Kur’an hakkında soru sordu-

ğunu görünce adamı dövmelerini emretmiş, onu Basra’ya sürgün etmiş ve 

onunla kimsenin oturmamasını emretmiştir.8 

İbn Kuteybe, Müşkilü’l-Kur’an sahasında müstakil olarak ilk defa eser 

te’lif eden müelliftir.9 Te’lif ettiği bu eserinde genel olarak müteşâbih ve 

müşkil kavramlarını birbirine yakın manada kullanmaktadır. Bu nedenle 

teşâbüh kavramını şu şekilde açıklamaktadır: “Manaları farklı olduğu halde, 

bir lafzın (ifadenin) zahiren başka bir lafza benzemesidir”. Bu tanımıyla lafzı 

müteşâbihleri kasteden İbn Kuteybe, ayrıca manasında bir incelik ve kapalı-

lık bulunan her lafza (ifadeye) da müteşâbih dendiğini belirtmiştir.” Bundan 

dolayı muhteviyatta bulunan ifade yapılarının kapalılığından mütevellit, 

                                                      

5 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukûk-i İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kamusu, Ravza Yayınları, İstanbul 
1999, c.I, s.21. 

6 İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, XXVI. Baskı, TDV Yayınları, Ankara 2014, s.179; Âdem Yerin-
de, İlk Bakışta Çelişki Görünümü Veren Müşkil Ayetler ve Etrafında Oluşan Bilimsel Edebiyat, 
SÜİFD, Sakarya 2007, s.31. 

7Abdulcelil Candan, Anlaşılması Güç Ayetlerin Tefsiri (Müşkilü’l-Kur’an),Kitap Dünyası, Konya 
2001, s.20. 

8 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, c.VIII, s.439. 
9 İbn Kuteybe, Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim ed-Dinaveri, Te’vil-u Müşkilü’l Kur’an, thk. 

İbrahim Şemsuddin, Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, Beyrut ts, c.I, s.68. 
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müşkil ile müteşâbih arasında bir benzerlik bulunmaktadır.10 İşkâl bir şeyin 

zor, çetin ve karmaşık olmasıdır. Kur’an’la ilgili olduğunda ise “anlaşılma-

sında zorluk çekilen ifadeler” demektir.11 Kısaca karışık olan her şeye müşkil 

denilmektedir. 

 

B. Müşkil İle Benzerliği Olan Kavramlar 

Bütün açıklığına ve kolaylığına rağmen Kur’an’ın bazı ayetlerinin anla-

şılmasında zorluk çekildiği yadsınamaz bir gerçektir.12 Kur’an’da anlaşılması 

güç olan ayetler veya lafızlar sadece ‘müşkil’ kavramıyla ifade edilmemek-

tedir. Ayet veya lafızlardaki kapalılık veya müphemliği ifade etmek için 

başka ifadeler de kullanılmaktadır. Bunları kısaca hatırlatmak faydalı ola-

caktır. 

يف  الَ  .1 / el-Hafî 

Hafî:  َيف  ال  Mânaya delâleti açık olmakla birlikte harici bir sebepten dolayı 

kapsamındaki fertlerin bir kısmına delâletinde kapalılık bulunan lafızdır.13 

Bu lafız kendisinden ziyade uygulama alanında anlaşılması zor bir takım 

meseleler barındırır. Bu muğlâk durumların giderilmesi ancak içtihatla 

mümkündür. O halde hafînin kendisi açık ve anlaşılır bir lafızdır. Fakat pra-

tikte, yani uygulama alanında bu kelimeye bağlı olarak bir kapalılık ortaya 

                                                      

10 İbn Kuteybe, Te’vil-u Müşkilü’l Kur’an, c.I, s.68; Ayrıca bkz. Yerinde, İlk Bakışta Çelişki Görünü-
mü Veren Müşkil Ayetler ve Etrafında Oluşan Bilimsel Edebiyat, s.31-32. 

11 Murat Sülün, Mahiyeti, Sebep ve Çözümleri Çerçevesinde Müşkilü’l-Kur’an, Kur’an ve Tefsir 
Araştırmaları-III, Tartışmalı ilmi Toplantı, İstanbul 2002, s.329. 

12 Murat Sülün-Ömer Çelik, Türkiye Kur’an Makaleleri Bibliyografyası, MÜİFAV Yayınları, İstan-
bul 1999, s.81. 

13 Salim Öğüt, “Hafî” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul 1997, 
c.XV, s.110. 
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çıkmaktadır. Bu sebeple hafî bu yönüyle müşkilden farklılık arz etmektedir. 

Çünkü müşkildeki kapalılık, kelimenin kendisinden kaynaklanmaktadır. 

Ancak her ikisindeki kapalılık da içtihatla giderilir. Yani kapalılığın ortadan 

kalkması için başka naslara ihtiyaç duyulmuyor. Her ikisinin de ortak yönü 

budur.14 

Hafî lafzı için en güzel örneklerden birisi “Hırsız kadının ve erkeğin… elle-

rini kesin” (Maide 5/38.) ayetindeki “hırsız” (sârik) lafzıdır. Bu kelimenin 

çalma eyleminde bulunan ve hırsız diye adlandırılan herkese delâlet ettiği 

açıktır. Fakat çalma eyleminde bulunmakla birlikte “yankesici” (tarrâr) veya 

“kefen soyucu” (nebbâş) gibi özel bir isimle anılan kişilere delâletinde ise 

kapalılık vardır. Bu açıdan hırsız kelimesi hafî bir lafızdır. Çünkü bu kişile-

rin, hırsızlık lafzının delâlet ettiği mânadan daha eksik bir fiili işlemelerin-

den dolayı mı, yoksa o mânayı da aşan bir fiilden dolayı mı başka adlarla 

anıldıkları konusunda tereddüt bulunmaktadır.15 

2.  el-Mücmel /  لمَ ج  ال  

Mücmel:   لمَ ج  ال  kelimesi, lügavi olarak iki anlamda kullanılmıştır. Bunlar-

dan biri “toplanan bir araya getirilen”, diğeri ise “kapalı” anlamındadır.16 

Kavramsal olarak ise ne anlama geldiği tam olarak anlaşılmayan müphem 

lafızlara denir.17 

Serahsî’ye (ö.483/1090) göre mücmel: Müfesserin zıddıdır. (el-cümle) 

kelimesinden alınmıştır. O ancak tefsir edilmek suretiyle anlaşılır. Araplar 

                                                      

14 Orhan Çeker, “Hafî” İslam Ansiklopedi, Şamil Yayınları, İstanbul 2000, c.III, s.115. 
15 Öğüt, “Hafî”, c.XV, s.110. 
16 İmîl Bedî’ Yakup, el-Mu’cem’ul Mufassal fi el-Cumû’, I.Baskı, Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, Beyrut 

2004, s.399.     
17 Teftezâni, Sa’duddin Mes’ud b. Ömer Şerhu, et-Telvih ale’t-Tavdih, Mektebetu Sabih,  Mısır ts, 

c.I, s.243. 
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bunu garip sözcükler türünden saymışlardır. Garip ise vatanından ayrı kal-

mış, yabancı insanların arasına karışmış, ancak onu bilen tanıyan kimselerin 

ortaya çıkarabildiği kimsedir.18 

Mücmelin kapalı olan manasını ancak Allah ya da sözü söyleyenden ge-

len bir açıklama ile anlamak mümkündür. Çünkü mütekellimin kastettiği 

anlamı ifade eden hiçbir delil yoktur. Mücmel lafızdaki gizlilik arızi değil, 

lâfzîdir. Yani mücmel lafız, siğası ile kastedilen manayı işaret etmez. Onu 

izah eden bir delil yoktur. O halde mücmelin manasını anlamak için Kur’an-

ı Kerime başvurmak gerekir.19 Mücmel olan ayetin muhtemel anlamları net 

değildir. Bu yüzden o anlamlardan hangisinin doğru olduğunu kestirmek 

zordur. Mücmel ve müşkili meydana getiren nedenler benzerdir. Araların-

daki tek ihtilaf şudur: Kapalılığın giderilmesine yardımcı olacak deliller var-

sa ya da onu akıl vasıtasıyla giderebiliyorsak, kapalılığa sebep olan durum 

aynı olsa bile lafız müşkildir. Ancak tam bunun tersi bir durum söz konusu 

ise yani beyana ihtiyaç varsa lafız mücmel sayılır.20 

 kelimesi "عَ س  عَ َس " Kararmakta olan geceye andolsun!”21 ayetindeki“"وَ ا  ل  ل  ي  ل   اذَ ا عَ س  عَ َس "

hem gelen hem de geçen gece anlamına gelir. Keza "  ثَ َل ثَ ةَ  قر  وء"“üç kuru’”22 ayetin-

de de "   وء "قر   ifadesi aynı zamanda hem hayız hem de temizlik anlamlarına 

gelmektedir. İşte bu durum ayetin mücmeline işaret etmektedir.23 

                                                      

18 Serahsî, Ebû Bekir Muhammed b. Ahmet b. Ebû sehl, Usulu’s Serahsi, Dâru’l-Marife, Beyrut ts, 
c.I, s.168. 

19 Abdulbaki Turan, “Mücmel”, İslam Ansiklopedi, Şamil Yayınları, İstanbul 2000, c.VI, s.24. 
20 Osman Şahin, Kur’an-ı Kerimdeki Müşkil İfadeler ve Çözüm Yolları, Yüksek Lisans Tezi, Samsun 

1996, s.22. 
21 Tekvir, 81/17. 
22 Bakara, 2/228. 
23 Turan, “Mücmel”, c.VI, s.24. 
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َ ال   .3 مب  / el-Müphem 

Müphem kelimesi lügavi olarak kapalılık, bilinmeme, karışıklık veya 

güçlülüğü ifade eder.24 Kavramsal olarak ise Kur’an’da varid olan özel isim-

lerin yerine kullanılan ism-i mevsul veya zamirlerle ifade edilen peygamber, 

insan, melek, yıldız, belde vb. varlıkların özel isimlerini aktaran ilim dalı-

dır.25 

Buna örnek olarak Kur’an-ı Kerim’de "  َيَة  َاو  ك ي َمر  عَٰلى قَر  ۪ "َّل  “Bir kasabaya uğrayan 

kimsenin durumu gibi”26 ile " ِۢ يَة َاَب ال قَر  -Onlara malum şehir halkını gös“" َواْض  ب  لَه م  َمثَلا َاْص 

ter”27 lafızları misal verilebilir. Birinci misalde geçen kişinin Üzeyir, ikinci 

örnekteki Karye’nin de Antakya olduğu aktarılmaktadır. 

Netice itibariyle, müphem lafızların, ancak vahiy vasıtasıyla bilindiğini, 

çaba ve gayret neticesinde bilinemeyeceğini söylemek mümkündür.28 

هاب  شَ تَ ال   .4  / el-Müteşâbih 

Müteşâbih:  َ هَ بَ ش  kökünün bir türevi olan   م َ َ شَ ت هاب  kelimesi karışmak ve ben-

zeşmek anlamlarına gelir.29 İki şeyin birbirine benzeme durumuna ه َ َ شَ اب -bunla ت

rın her birine de   هاب  شَ تَ م  denir. Bunları birbirinden akılla ayırmak mümkün de-

ğildir.30 

                                                      

24 İmîl Bedî’ Yakup, el-Mu’cem’ul Mufassal fi el-Cumû’,  s.395. 
25 Hüseyin Yaşar, Kur’an da Mübhem Ayetler(Mübhemâtü’l-Kur’an), Dotora Tezi, İzmir 1999, s.80-

90. 
26 Bakara, 2/ 259. 
27 Yâsin, 36/13. 
28 Candan, Anlaşılması Güç Ayetlerin Tefsiri (Müşkilu’l-Kur’an), s.21. 
29 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, c.XIII, s.505. 
30 Sabri Demirci, Fahreddin Râzi’nin tefsiri mefatihu’l-Gayb’da Müşkilü’l-Kur’an Meselesi, Doktora 

tezi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul 2003, s.4. 
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İbn Kuteybe’ye göre müteşâbihin bir diğer ismi müşkildir. O da anlaşıl-

ması zor ve muğlâk olan her şeyi ifade etmek için kullanılır.31 Kavramsal 

olarak da birden çok anlam taşıyabilen vuzuha muhtaç ya da akıl ve nassla 

bilinmeyen ayetlerdir.32 

Diğer bir tarife göre, Abdullah b. Ümeyr’in Dehhâk’dan (ö. 105/723) 

naklettiği üzere: Nesh edilmeyen ayetler muhkem, nesh edilenler ise mü-

teşâbihtir.33 Râgıb el İsfahânî (ö. 502/1108) müteşâbih ayetleri üç guruba 

ayırmaktadır:  

1. Sadece Allah’ın Bilebileceği Ayetler 

İsfahânî; “sadece Allah’ın bilebileceği ayetleri” müteşâbih ayetler olarak 

değerlendirmiştir. Kıyametin kopması, Dabbetü’l-arz’ın zuhuru gibi konula-

rın anlatıldığı ayetler bu konuda örnek olarak gösterilebilir. 

2. İnsanoğlunun Gayretiyle Bilebileceği Ayetler 

İsfahânî; “İnsanoğlunun gayretiyle bilebileceği ayetleri” de müteşâbih 

ayetler kapsamında değerlendirmiştir. Kur’an’ı Kerimde geçen garip ve 

muğlâk hükümler buna örnek olarak verilebilir. 

3. Bu İki Grup Arasında Bulunan Ayetler 

                                                      

31 İbn Kuteybe, Te’vil-u Müşkilü’l Kur’an, c.I, s.68. 
32 Zerkeşî, Ebû Abdullah Bedruddin, el-Burhân fi ‘Ulûmi’l-Kur’an, thk. Muhammed Ebu’l Fadl 

İbrahim, I. Baskı, Dâru’l-İhyâi’l-Kütübü’l-Arabiyye-Dâru’l-Marife, Beyrut-Lübnan 1957, c.II, 
s.68; Zerkâni, Muhammed Abdu’l-Azim, Menâhilu’l-İrfân fi ‘Ulûmi’l-Kur’an, III. Baskı, Madba-
atü İsa Albabiy, by ts, c.II, s.71. 

33 Zerkânî, Menâhilu’l-İrfân fi ‘Ulûmi’l-Kur’an, c.II, s.272.  
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Bunları da ancak ilimde derinleşen âlimler bilebilir. Müteşâbihin kayna-

ğında Allah’ın mesajının gizliliği söz konusudur. Bu gizlilik bazen anlamda 

bazen lafzın kendisinde bazen de her ikisinde bulunur.34 

Müteşâbihliğin sadece manada olduğuna örnek olarak şunu zikretmek 

mümkündür: Allah’ın sıfatları, kıyamet sahneleri, cennet ve cehenneme dair 

tablolar... Görüldüğü üzere bu tür durumları insanın aklının ihata etmesi 

mümkün değildir.35 

Müteşâbihin mana ve lafızda olmasına örnek: Kur’an’da bunun çok ör-

nekleri bulunmaktadır. Bakara 189. ayette “İyilik ve taat evlere arkalarından 

gelmeniz değildir.” buyrulmaktadır. Arapların cahiliye dönemdeki adetlerini 

bilmeyen kişi bu tür ayetleri anlayamaz. Bu tür ayetleri anlamak için lafız ve 

manaya ait tarihi, sosyal ve ahlaki birçok noktanın bilinmesiyle mümkün 

olabilir. Araplar cahiliye döneminde ihrama girince evlerine kapılarından 

değil duvardan bir delik açarak girerlerdi. Bundan dolayı yukarıdaki ayet 

nazil oldu. Bu ayetin hem lafzında hem de manasında teşâbüh bulunmakta-

dır.36 

Kısaca değinilen bu kavramlar müşkil kavramıyla ifade etmek istedikle-

ri mananın hemen anlaşılamaması, kapalı oluşları ve içeriğin anlaşılabilmesi 

için ek bir takım unsurlara ihtiyaç duyulması bakımından benzerlik arz et-

mektedirler. Bundan sonraki bölümde ise âlimlerin müşkil kavramına yak-

laşımına değineceğiz. 

                                                      

34 Râgıp el-İsfahânî, el-Müfredat fi Garib’il-Kur’an, c.I, s.444. 
35 M. Said Şimşek, “Müteşâbih” İslam Ansiklopedi, Şamil Yayınları, İstanbul 2000, c.VI, s.111. 
36 Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, s.132-133. Konuyla alakalı daha fazla bilgi için bkz: Zekeriya Pak, 

“Müteşâbih” Kavramının Semantik Alanı Üzerine Bir Değerlendirme, Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Kahramanmaraş 2010, c.VIII, Sayı.15; M. Zeki 
Duman, “Kur’an da Müteşabihât”  Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Kayseri 2005, 
c.III, Sayı. 9; Enver Apa “Müteşabih ayetler” Kavramı Hakkında Tarihi ve Semantik Bir İnceleme 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 2002, c.XLIII, Sayı.2. 
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C. Âlimlerin Müşkil Kavramına Yaklaşımları 

Müşkil konusu müfessirler başta olmak üzere usulcülerin ve muhaddis-

lerinde yakından ilgilendiği bir meseledir. Ancak her birinin konuya yakla-

şım tarzı farklıdır. Bu nedenle görüşlerini ayrı başlıklar altında ele almak 

istiyoruz. 

1. Müfessirlere Göre Müşkil 

Müşkil kelimesi, karışıklık, zorluk, bir şeye girme ve de karışıklığı gi-

derme anlamlarında kullanılmaktadır. 

Ancak müfessirler müşkili, lügavi manasından ziyade, ıstılahi bakımın-

dan incelemişlerdir. Yani tefsir usulünde müşkil, zahirde ayetler arasında 

görülen ihtilaf ve çatışma meselesidir.37 Kur’an ayetleri arasında zıtlık oldu-

ğu vehmine kapılan insanların, bu durumdan kurtulmalarına yardımcı ola-

cak şekilde ayetlerin arasını te’lif etmeye çalışan ve bu tür ayetleri kendisine 

konu olarak seçen ilme de Müşkilü’l-Kur’an dendiğine daha önce değinmiş-

tik. Bir başka ifade ile “Kur’an-ı Kerim’in anlaşılmasında müşkilat çekilen 

ayetleri kendisine konu alan ve Kur’an’a bu alanda yönelen soru ve itirazları 

cevaplamaya çalışan bir tefsir branşıdır.”38 

Buna göre Müşkilü’l-Kur’an, ayetler arasındaki zahirde görülen çelişki 

ve zıtlıkları ortadan kaldırmakla kalmayıp, aynı zamanda Kur’an’a yönelti-

len iyi ya da kötü niyetle yapılmış itiraz veya saldırılara karşı cevap vererek, 

O’nun icazını ortaya koyan bir ilim dalı olmaktadır.39 

                                                      

37 Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, s.179. 
38 Yusuf Işıcık, Kur’an’ı Anlamada Temel İlkeler, Esra Yayınları, Konya 1997, s.53. 
39 Süleyman Pak, Müşkilü’l-Kur’an, Doktora Tezi, Konya 2000, s.110. 
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Her ne kadar tefsir usulü kaynaklarında müşkil ile ilgili yapılan tarifler-

de anlam bakımından tutarsızlık vehmine götürecek durumlara işaret edil-

mişse de, aslında Kur’an’da böyle bir durum söz konusu değildir.40 

2. Usulcülere Göre Müşkil 

Fıkıh usulcüleri müşkilli, farklı noktalardan hareket ederek, müfessir-

lerden farklı bir şekilde tanımlamışlardır. 

Serahsî’ye göre müşkil, ancak içine karışan benzerleriyle aralarındaki 

farkı ortaya koyacak bir delil ile anlaşılabilecek kadar karışık olan bir lafız-

dır.41 

Pezdevî (ö. 482/1089) ise, sözlük anlamından hareketle müşkili, benzer-

leri arasına karışan şey olarak tanımlamış, manadaki kapalılığın, düşünerek 

benzerlerinden ayırma suretiyle giderilmiş olacağını belirtmiştir.42 

Bir başka tanımda ise, “bizzat içindeki manaların inceliğinden dolayı 

dinleyenlerin bunlara ulaşması yolunun kendisine karışık geldiği lafız” ola-

rak ortaya konulmuştur.43 

Hallâf (ö. 1375/1956) ise, lafzın bizzat sigasında bulunan kapalılık dola-

yısıyla, kendisiyle ne murat edildiği ancak harici bir karine yardımıyla orta-

ya konulan kelimedir demektedir. Tanımlardan da anlaşıldığı gibi müşkil, 

lafızdan kaynaklanan bir problem olarak ele alınmaktadır. O halde müşkil, 

kendisiyle ne kastedildiği iyice anlaşılması için üzerinde düşünmeye ve dik-

katlice araştırmaya ihtiyaç hissedilen ve belli bir açıklamayı zorunlu kılan 

                                                      

40 Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, s.179. 
41 Serahsî, Usulu’s Serahsî, c.I, s.168. 
42 Buhârî, Abdulaziz b. Ahmed b. Muhammed, Keşfü’l-Esrâr, Dâru’l-Kitabi’l-İslami, Beyrut, ts, 

c.I, s.56. 
43 Buhârî, Keşfü’l-Esrâr, c.I, s.56. 
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Kur’an lafızlarıdır. Hem tefsir usulü, hem de fıkıh usulü âlimlerinin yaptık-

ları tanımlardan açıkça anlaşılmaktadır ki, ister lafzın kapalılığı olsun, ister-

se de tenakuz veya ihtilaf olsun, ayetlerdeki bu anlama probleminin gerçek 

manada bir kapalılık olmayıp lafzın zahirinden kaynaklanan bir durum ol-

makta, üzerinde düşünme ve araştırma yapmak suretiyle bunun giderildiği 

açıkça beyan edilmektedir. Zaten, Kur’an’ın bizzat kendisinin ifadesiyle, 

onda asla böyle bir şey söz konusu olamaz.44 

3. Muhaddislere Göre Müşkil 

Muhaddislere göre müşkil, iki hadisin zahiri olarak birbirine zıt mana-

larda gelmesidir. Hadis uleması, Müşkilu’l-Hadis veya İhtilâfu’l-Hadis denilen 

bu konular ile meşgul olmuşlar ve birbirine zıt görülen hadisler arasını bir-

leştirerek müşkilin giderilmesinde başarılı olmuşlardır.45 

Müşkilu’l-Hadis veya İhtilâfu’l-Hadis konuları hadis ulemasına göre Hz. 

Peygamberin hadislerinde var olduğu zannedilen tenakuzun giderilmesi ile 

ilgili bilgileri içerir. 

Bu alanda ilk defa görüş beyan edip ve İhtilâfu’l-Hadis isminde bir eser 

yazan kişi İmam Muhammed İbn İdris eş-Şâfii (ö. 204/820) olmuştur. Eş-

Şâfi’inden sonra aynı konuda Te’vîlu Muhtelifi’l-Hadis adıyla telif ettiği meş-

hur kitabında, İbn Kuteybe, hadislerde tenâkuz bulunduğunu bahane ede-

rek onları reddeden hadis düşmanlarına cevap vermiş ve bu çeşit hadislerin 

arasını cem ederek müşkilin halline çalışmıştır. İbn Kuteybe’nin bu kitabı, 

bu bakımdan büyük bir değer taşımaktadır.46 Yine aynı konuda kitap telif 

                                                      

44 Süleyman Pak, Müşkilü’l-Kur’an, s.111. 
45 Talat Koçyiğit, Hadis Usulü (İlmu Mustalahi’l-Hadid), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Yayınları, Ankara 1967, s.147. 
46 Süyûtî, Abdurrahman b. Ebi Bekr Celaleddin, Tedribu’r-râvi fi şerhi Takribu’n-Nevevi, thk. Ebû 

Kuteybe Muhammed el-Farabi, Dâru’l Taybe, by ts, c.II, s.651. 
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edenler arasında İbn Cerîr et-Taberî ile Muşkilu’l-Asâr adlı kitabın müellifi 

et-Tahâvî (ö. 321/933)’nin isimleri zikredilebilir.47 

Birbirine zıt görülen hadisler, usul kitaplarında başlıca iki gruba ayrıl-

mıştır: 

1- Cem edilmesi mümkün olan hadisler, bunlarda nesh ve tearuz bu-

lunma ihtimali söz konusu değildir. Her ikisiyle de amel edilmelidir. Mesela 

Hz. Peygamberden intikal eden bir hadiste “ suyun, iki kulle (bir nevi büyük 

kap) ye bâliğ olması halinde pislik tutmayacağı” belirtilmekte, bir başka ha-

diste de “Allah, suyu temiz yaratmıştır; onu, ancak tadını, kokusunu veya 

rengini değiştiren şey kirletir” denilmektedir. Birincisinde suyun ister koku-

su, rengi isterse de tadı değişsin ya da değişmesin, iki kap suyun (kulle), 

diğerinde ise, suyun miktarı belirtilmeksizin asıl olan değişmeme halinin 

devamlılığıdır. Bu nedenle birinin umumu diğeri ile tahsis edilmiştir.48 

Aralarında cem veya telif mümkün olan diğer zıt görünüşlü iki hadis 

“hastalıklarda bulaşıcılık yoktur” hadisi ile “aslandan kaçtığın gibi meczûm hasta-

lığına yakalanan kişiden kaç” hadisidir. Birincisinde Hz. Peygamber, hiçbir 

hastalığın, tabiatı itibarı ile bir kimseden diğer bir kimseye intikal etmeyece-

ğini beyan buyurmuş, ikicisinde ise ala tenliden/meczûmdan, aslandan ka-

çar gibi kaçılmasını emretmiştir. Her iki hadis de sahihtir ve aralarında 

tenâkuz yoktur. Telifi: Hiç bir hastalık, bir kimseden diğerine intikal etme-

mekle beraber, Allah Teâlâ, hasta olan kimse ile teması, hastalığın sağlam 

kişiye geçmesi için sebep kılmıştır.  

Muhtelifin ikinci kısmı, aralarına cem mümkün olmayan hadislerdir ki, 

bunların her ikisi de sahih olmakla birlikte aralarında gerçekten bir tenâkuz 

                                                      

47 Süyûtî, Tedribu’r-râvi fi şerhi Takribu’n-Nevevi, c.II, s.652. 
48 Koçyiğit, Hadis usûlü (İlmu Mustalahi’l-Hadit), s.148. 
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vardır ve bunlar nâsih ve mensûh hadislerdendir. Bu hadisler vürûd tarihi 

bakımından önceki mensûh sonraki nâsihtir. Yahutta iki hadisten biri, diğe-

rine nispetle ravilerin sıfatları yönünden zayıftır. Bu durumda, sahih olan 

hadisi tercih edip diğerini terk etmek gerekir.49 

Aynı zamanda İbn Fûrek’in (ö. 406/1015) haberi sıfatlarla ilgili meşhur 

hadislerin yorumu ile ilgili olan Müşkilu’l-Hadis ve Beyânuh adlı kitabında 

Cenâb-ı Hakk’a izafe edilen “sûret, vech, yed, cihet, ricl-kadem, dıhk, half, 

sadr, nûr, istivâ, ulüv, nüzûl, dünûv, mekân, ferah, taaccüb, meci’, hicâb, 

rü’yet, kul ile halvet, ruh, kef, ısba’, tecellî, ayn, kibriyâ, dehr, cemâl, hayâ” 

gibi kavramları yorumlayıp, onların kapalılığını gidermeye çalışmıştır.50 

 

D. Tefsir İlmi ve Müşkil Ayetler Meselesi 

Bu başlık altında tefsir ilmi bağlamında müşkil ayetler konusuna ana 

hatlarıyla yer vereceğiz. 

1. Kur’an-ı Kerimdeki Her Ayet Müşkil midir? 

Kur’an’ın özelliklerinden birisi de tüm ayetlerin anlama yönünde aynı 

derecede olmamasıdır. Sıradan bir çocuğun bile anlayabileceği ayetler bu-

lunduğu gibi, yıllarını ilme adamış insanların dahi tam olarak anlayamadığı, 

ömürlerini onların üzerine düşünmekle geçirdikleri anlamı kapalı müşkil ve 

                                                      

49 İbnu's-Salâh, Osman İbn Abdirrahman Ebû Amr, Ma’rifetu Ulûmul- Hadis (Mukaddimetu’l 
İbni’s-Salah), thk. Nureddin İtr, Dâru’l-Fikr, Suriye-Beyrut 1986, c.I, s.284-285; es-Suyûti, Tedri-
bu’r-râvi fi şerhi Takribu’n-Nevevi, c.II, s.388. 

50 Ayhan Tekineş, “Müşkilü’l-Hadis”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, TDV Yayınları, 
Ankara 2006, c.XXXII, s.164. 
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müteşâbih ayetler de vardır. Bu bakımdan bu tür ayetleri şu şekilde tasnif 

etmek mümkündür.51 

1- İnsanların geneline hitap eden ayetler: Kur’an’ın çoğunluğunu oluştu-

ran ayetler grubudur. Sıradan insanların anlayabileceği açıklıkta nazil ol-

duklarından bunları anlamak için Arapça bilmek yeterlidir. Bunların anlamı 

açıklama ve yoruma muhtaç duymayacak derecede zahirdir. Örneğin dinin 

temel kuralları veya kesin hüküm bildiren muhkem ayetlerdir. Bunlar ge-

nelde  َ لون"ق  ع   تَ ك  ل  عَ "ل  “lealleküm ta’kilun”, َ  وم  قَ "ل    ون"ل  ق  ع  ي  “likavmin ya’kilun” gibi ifadeler-

le bitmektedir. 

2- Sadece Arapça bilgisi ve akılla bilinmesinin yeterli olmadığı belli bir 

ilmi seviyeyi gerektiren ayetler grubudur: Örneğin yağmur, bulut, şimşek 

deniz ve dağ gibi doğal oluşumlardan bahseden ayetler... Bunları anlamak 

için bu tür olayların uzmanı olmak gerekir. “Allah’ın gökten su indirdiğini 

görmez misin? Sonra onunla renk ve çeşitleri farklı ürünler çıkardık. Dağların da 

farklı renklerde; beyaz, kırmızı, simsiyah yolları, kısımları vardır. Aynı şekilde, in-

sanlardan, binek hayvanlarından da farklı tür ve renklerde olanlar var. Kulları için-

den ancak bilenler, Allah’ın büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar. Şüphesiz Allah 

üstündür, çokça bağışlayıcıdır.”52 Dağların jeolojik yapısını tanımak, muhtelif 

renkte olan kayaların oluşumunda ne tür maden ve minerallerin bulundu-

ğunu anlamak için jeolog olmak lazımdır. Bu tür ayetlerde işaret edilen 

mevzular coğrafya başta olmak üzere meteoroloji, jeoloji, fizik, botanik, sos-

yoloji gibi muhtelif bilim dallarının konuları içerisine girmektedir. Tabiattaki 

bu olayları anlamak için bu bilim dalları sahalarında ciddi bir şekilde araş-

tırma yapmakla mümkündür. 

                                                      

51 Candan, Anlaşılması Güç Ayetlerin Tefsiri(Müşkilu’l-Kur’an), s.29. 
52 Fâtır, 35/27-28. 
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3- Sadece ilimde rüsuh sahibi olan insanların anlayabileceği ayetler: Bu 

tür ayetler kişinin akıl ve düşünce seviyesine göre değişip muhtelif ve derin 

anlamlar taşıyan ayetlerdir. Mesela, ilk bakışta orucun sabırla olan münase-

betini anlamak kolay iken namazın sabırla olan münasebetini kavrayabilmek 

oruçtaki gibi kolay değildir. Mesela, zekâtın toplumsal yardımlaşma açısın-

dan taşıdığı önemi bir gayr-i müslim de anlayabilir.53 

Netice olarak şunu ifade etmek mümkündür: Kur’an-ı Kerim’deki her 

ayet müşkil değildir. Çünkü müşkil ayetler zaman ve zemine göre farklılık 

arz etmektedir. Bir ayet bir kesim insan için çok net iken, diğer kesim için 

müşkil olabilmektedir.Yani birinci kesim için tefsir, izah ve tahlile ihtiyaç 

duyulmazken diğer kesim için bunlar kaçınılmazdır. 

2. Kur’an-ı Kerim’de Müşkil Ayetlerin Bulunmasının Faydala-

rı 

Birçok ayette Kur’an’ın açık ve anlaşılır bir kitap olduğunu görmekte-

yiz.“Aydınlatan kitaba yemin olsun ki”54, “Apaçık ayetler”55, “Andolsun ki Kur’an’ı 

düşünülsün diye kolaylaştırdık.”56, “Apaçık bir lisanla inen Kur’an”57, “Gerçekten 

biz, bilgiye açık bir topluluk için kanıtları birer birer açıkladık.”58 Bu tür ayetler 

Kur’an’ın apaçık bir şekilde vazıh olduğuna delalet etmektedir. Bununla 

birlikte Kur’an’da bulunan müşkil ayetlerin kapalı olarak gelmesi bir takım 

hikmete mebnidir. Kur’an’da bulunan müşkil ayetlerin bir hikmeti ayette 

bulunan işkâli gidermek için ilim adamlarını konu hakkında daha çok dü-

şünme ve teemmül etmeye vesile olmasıdır. Ayetlerin anlamı aynı derecede 

                                                      

53 Candan, Anlaşılması Güç Ayetlerin Tefsiri(Müşkilu’l-Kur’an), s.30. 
54 Zuhruf, 43/2. 
55 Bakara, 2/99. 
56 Kamer, 54/17. 
57 Nahl, 16/103. 
58 En’âm, 6/97. 
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anlaşılabilir olsaydı, bu sefer ulema arasındaki derece farkını anlamak 

mümkün olmayacaktı. Müslüman ilim adamlarının Kur’an üzerinde 1400 

yıldır aralıksız bir şekilde çalışmalarının en temel etkenlerinden biriside 

Kur’an da bu tür ayetlerin bulunmasıdır. Tefsir problemleri zamana göre 

değişkenlik arz etmektedir. Bir dönemdeki sorun veya müşkil dil veya bela-

gattan kaynaklanırken bir sonraki dönemde ise bilimsel araştırmalardan 

kaynaklanmıştır. Şu halde şunu söylemek mümkündür: İnsanların kültür 

seviyeleri, zihinsel dünyaları veya anlayış farklılıkları zamandan zamana 

kıyamete kadar değişkenlik arz ettiği müddetçe müşkil ayetlerin kapalılığını 

ortadan kaldırmaya yönelik ictihad ve gayretleri ilânihaye devam edecektir. 

Müşkil ayetlerin anlamını kavrayabilmek için dil, belagat, siyer vb. ilim-

lerden istifade etmek gerekmektedir. Bu tür ilimlerin varlığı müşkil ayetlerin 

varlığıyla doğrudan ilintilidir.59 Kur’an-ı Kerim, Arap dilinin anlam silsilesi 

içerisinde, edebi sanatlarına muvafık olarak indiği görülmektedir.60 

Kur’an’da varid olan müşkil ve müteşâbih ayetlerin bazı anlamları giz-

lemesi, İslam kültür ve ilim araştırmaları bakımından çok önemli gelişmele-

re sebebiyet vermiştir. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:61 

1-Kur’an-ı Kerim’in teemmül ve tedebbürü emretmesi, anlamı kapalı 

olan ayetlerin vuzuha kavuşturulması için önemli bir sebep olmuştur. Bu 

durum ilim adamlarının dikkatini geliştirmiş onların düşebileceği atalet ve 

acizliği izale etmiş62, ilmin daha da gelişmesine katkı sağlamış63, araştırma 

                                                      

59 Candan,  Anlaşılması Güç Ayetlerin Tefsiri(Müşkilu’l-Kur’an), s.24. 
60 İbn Kuteybe, Te’vil-u Müşkilü’l Kur’an, s.86. 
61 Yaşar, Kur’an’da Mübhem Ayetler(Mübhemâtü’l-Kur’an), s.109. 
62 İbn Kuteybe, Te’vil-u Müşkilü’l Kur’an, s.86. 
63 Zerkeşî, el-Burhân fi ‘Ulûmi’l-Kur’an, c.II, s.75. 
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neticesinde insanların taklitten tahkike doğru yol almasına sebep olmuş, 

beraberinde ise dünyevi ve uhrevi birçok fayda getirmiştir.64 

2- İbn Kuteybe, müşkil ve müteşâbih ayetlerin müminler için birer imti-

han unsuru olduğunu aktarmaktadır.65 Zemahşerî de bu tür ayetlerle sağlam 

ve çürük inançların zuhur ettiğini ifade etmektedir.66 Bununla birlikte Zer-

keşî de bu tür ayetlerle müminlerin teslimiyetlerinin denendiğini, onları 

okumakla sevap kazanıldığını aktarmaktadır. 

3- Zerkeşî, bu tür kapalı ayetlerin, Kur’an’ın edebi yönden eşsiz bir ke-

lam olduğunun göstergesi olduğunu söylemiştir. Kur’an’a muhalif bazı in-

sanların, onun dilini bilmelerine rağmen, bu tür müşkil ayetleri anlamaktan 

aciz kalmaları, Kur’an’ın ilahi bir kelam olduğunu ispat etmiştir. 

4- Müşkil ayetleri anlamak zor olduğu için onun üzerinde teemmül ede-

rek sevap kazanmak da o derece fazladır.67 

5- Kur’an’ın tüm ayetleri herkesin anlayabileceği kolaylıkta ve muhkem 

olsaydı sadece belli bir kesime kaynaklık yapardı. Bunun haricindeki düşün-

ce ve mezhepler bundan faydalanamayacaktı. Ayetlerdeki teşâbüh ve işkâl, 

İslami medeniyet ve düşüncesinin ufuklarını genişletmiştir. Farklı ve çeşitli 

toplumların muhtelif düşünce ve kültür dünyaları bu şekilde oluşmuştur. 

Bu farklı düşünceler de Kur’an kültürünün şekillenmesine katkı sağlamış-

tır.68 

                                                      

64 Subhi es-Salih, Mebâhis fi ‘Ulûmi’l-Kur’an, XXIV. Baskı, Dâru’l-İlmiyye li’l-Meleyin, by 2000, c. 
I, s.286. 

65 İbn Kuteybe, Te’vil-u Müşkilü’l Kur’an, s.86. 
66 Zemahşerî, Ebu’l Kasım Mahmut b. Ömer b. Ahmed, el-Keşşâf, II. Baskı, Dâru’l-Kitâbul-

Arabiyye, Beyrut 1407/1987, c.I, s.338.  
67 Zerkeşî, el-Burhân fi ‘Ulûmi’l-Kur’an, c.II, s.75. 
68 Süyûtî, Celaleddin Abdurrahman b. Ebi Bekir, thk. Mustafa Dib el-Buğa, el-İtkân ‘Ulûmul-

Kur’an, II. Baskı, b.y, Beyrut, 1407/1987, c.I-II, s.670. 
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6- Ayetlerdeki kapalılığı gidermeye çalışanlar, akli ve nakli kaynaklar-

dan istifade etmişlerdir. Bu da onları taassup ve taklitten kurtararak ilmi 

tahkike ulaşmalarına katkı sağlamıştır. Bu nedenle sadece muhkem ayetlerle 

yetinip müşkil ve teşâbühü anlamaya gayret etmemek İslam toplumunda 

taklitçiliğin önünü açmaktan başka bir işe yaramayacaktır.69 

7- Kur’an-ı Kerim’de geçen kapalı ayetlerin te’vil edilmesi, ayetler ara-

sında bir tercihin oluşmasına yol açmıştır. Bu da ilmin birçok yönden geliş-

mesine neden olmuştur. Müteşabih ayetler “filolojik ve metodik” ilimlerin 

gelişmesine neden olmuştur. 

8- Yukarıda zikrettiğimiz maddelerin en önemlisi de ayetlerdeki işkâl ve 

teşâbühü soyut düşüncenin neşvü nema bulmasına katkı sağlamış olmasıdır. 

Genellikle avam tabaka somuta meyyalken, havas tabaka ise daha ziyade 

soyuta meyyaldir. Halkın genelinin bu tür ayetlere ilgi duyması toplumun 

fikri yönden dengelenmesine zemin hazırlamıştır.70 

3. Tefsir İlminin Müşkil Ayetlerin Anlaşılmasına Katkısı 

Kur’an-ı Kerim’in özelde müslümanlar, genelde ise tüm insanlar tara-

fından doğru bir şekilde anlaşılması için tefsire ihtiyaç duyulmaktadır. İn-

sanlığın tamamı için ilke ve prensipler içeren Kur’an’ın muhtelif mekân ve 

zaman içinde yaşayan insanların ihtiyaçlarını maddeler halinde arz etmesi 

mümkün değildir. Onda sadece külli kaideler vardır. Bununla birlikte sarih 

bir şekilde anlaşılabilen ayetler olduğu gibi müşkil ayetler de vardır. “Bu 

müşkil ayetler ancak, onları iyi bilenler tarafından izah edilmekle anlaşılabi-

                                                      

69 Süyûtî, Celaleddin Abdurrahman b. Ebi Bekir, thk. Ali Muhammed el-Bâcî,  Mu’tereku’l-Ekrân 
fi İ’câzi’l Kur’an, yy, by ts, c.I, s.160. 

70 Süyûtî, el-İtkan ‘Ulûmul-Kur’an, c.I, s.670; Süyûtî, Mu’tereku’l-Ekrân fi İ’câzi’l Kur’an, c.I, s.160. 
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lir. Bunlar üzerinde kısa ve özlü bir şekilde duracak olursak, bu müşkil ayet-

lerin tefsire ne kadar ihtiyacı olduğu kendiliğinden ortaya çıkacaktır.”71 

Bilindiği gibi anlamı salt akılla anlaşılabilen, dışarıdan bir açıklamaya 

ihtiyaç duymayan ayetlere muhkem ayetler denir. Müşkil ise, ilk etapta 

ayetler arasında görülen çelişkiye denilmektedir.72 “Helal, haram, namaz, 

hac, zekât, oruç” gibi hüküm bildiren durumlar tefsire ihtiyaç duymaz iken, 

müşkil gelen ayetler ise, mutlaka tefsire ve izaha ihtiyaç duymuştur. Biz 

burada konuya dair sadece bir iki örnek vermekle yetinelim:  

بَ۪عنَي لَي ََلا  " ى َار  وٰسى ََن م  عَد  ذ  وى "َوا   

“Hani Musa ile kırk gece.........sözleşmiştik.”73 

وٰسى ثَ  " ََن م  عَد  ََلا َووى " لى۪ثنَي لَي   

“Musa ile otuz gece sözleştik ve ona bir on gece daha kattık.”74 

Bu ayetlerde, Allah Hz. Musa ile olan sözleşmesini Bakara sûresindeki 

ayette kırk olarak verirken A’râf sûresindeki ayette ise otuz gün olarak ver-

miştir. Cenâb-ı Hakk’ın vermiş olduğu iki rakam arasında ilk etapta çelişki 

varmış gibi algılanabilir. Fakat Cenâb-ı Hak A’râf sûresindeki ayette vermiş 

olduğu otuz rakamına on gün daha ilave ederek Bakara sûresinde belirttiği 

kırk rakamında istikrar bularak ilk etapta görülen çelişkiyi bertaraf etmiştir. 

Sonuç olarak tefsir ilminin müşkil ayetlere katkısı insanların akılla anla-

yamadığı anlamı muğlâk olan ayetleri tefsir etmek suretiyle, Kur’an-ı Ke-

rim’de ayetler arasında ihtilaf ve çelişkinin bulunmadığını bizlere göster-

mektedir. 

                                                      

71 İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, Fecr Yayınları, Ankara 2014, s.31. 
72 Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, s.179. 
73 Bakara, 2/51. 
74 A’râf, 7/142. 



— Mehmet Yalınkılıç — 
 
 

~ 36 ~ 

E. Müşkilü’l-Kur’an Meselesinin Tarihi Seyri 

Kuranda müşkil meselesi ilk dönemlerden itibaren bilinen tartışmalı bir 

konudur. Biz burada müşkil ayetlerin tarihi süreç içerisinde nasıl anlaşıldı-

ğını dönemsel olarak inceleyeceğiz. 

1. Hz. Peygamber Döneminde Müşkil Ayetler Nasıl Anlaşıl-

mıştır 

Allah’ın kelâmını en iyi bilip açıklayan şüphesiz ki Hz. Muhammed 

(s.a.v)’dir. Risalet görevinin kendisine tevdi edilmesi hasebiyle Kur’an-ı Ke-

rim’i tebyin etme görevi de kendisine verilmiştir. Ashabına müşkil gelen 

ayetleri tefsir etmiş ve yanlış anladıklarını düzelterek doğrusunu kendilerine 

göstermiştir. Tüm bunlarla beraber onun da ilmi sınırlıydı,75 vahiy gelmeyen 

konularda bir beşer gibiydi. Kur’an, onu diğer insanlardan ayıran en büyük 

özelliğin kendisine vahyin gelmiş olduğunu belirtmektedir.76“Deki: kuşkusuz 

ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana, ilahınız tek bir ilahtır diye vahyo-

lunuyor.”77 

İncelemelerimiz sonucunda Hz. Muhammed (s.a.v)’in ashabına müşkil 

gelen bazı ayetleri açıkladığını görmekteyiz. Bununla ilgili birkaç misal ve-

recek olursak: 

                                                      

75 Hz. Peygambere Araf sûresi 199. ayette “(Ey Resulüm) Sen af yolunu tut. İyiliği emret ve cahiller-
den yüz çevir.” ayeti nazil olunca Rasulullah (s.a.v), Ey Cibril ayetin anlamı nedir? diye sordu. 
Cibril: ben de bilmiyorum, onu Allah Teâlâ’dan soracağım dedi. (öğrendikten sonra) ayeti 
şöyle açıkladı: Ey Muhammed! Allah, seninle bağlarını kesenlere sıla-i rahim yapmanı, sana 
vermeyene vermeni, sana zulmedeni de affetmeni emrediyor. Ayrıntılı bilgi için bkz: Taberî, 
Ebû Cafer Muhammed b. Cerir, Câmiu’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’an, thk. Ahmed Muham-
med Şakir, I. Baskı, Müessesetü’r-Risale, Kahire 1422/2001, c.X, s.643. 

76 Candan, Anlaşılması Güç Ayetlerin Tefsiri(Müşkilu’l-Kur’an), s.50. 
77 Kehf, 18/110. 
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Ebû Sümeyye diyor ki: ayetinde geçen vürûd  78"وَ ا  ن   م  ن  ك    ا  ّل   وَ ار  د  هَ ا كَ نَ  عَ َٰل  رَ ب   كَ  حَ ت  ما ا مَ ق  ض  يا ا"

kelimesinin anlamı noktasında ayrılığa düştük. O sırada Câbir İbn Abdul-

lah’a denk geldim. İhtilafımızı, bazılarımızın “Mü’min cehenneme girmez.”, 

diğer bazılarımızın da “Herkes cehenneme girer.” sözünü naklettim. Kulak-

larını tutarak: “Sağır olsunlar, Rasulullah’tan şunu işitmediysem: 

Buyurdu ki: (ayette geçen) vürûd, duhûl, yani girmek manasınadır; hiç-

bir müttaki veya kâfir yoktur ki cehenneme girmesin. Fakat mü’minlere, Hz. 

İbrahim’e olduğu gibi serin ve selamet olur; hatta ateşin (yahut cehennemin, 

dedi) onların serinliğinden dolayı hışırtısı vardır. “Sonra biz kötülükten sakı-

nanları (cehennemden) esirgeriz; zalimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakı-

rız.” (Meryem 19/72)79 ayetini okudu. 

Buradaki işkâlin sebebi şudur: Ayette “İçinizden oraya varmayacak hiçbir 

kimse yoktur. Bu, Rabbinin kesinleşmiş bir hükümdür.” (Meryem 19/71) buy-

rulmaktadır. Oysaki birçok ayette inananların cehennemde yanmayacakları 

zikredilmektedir. Hz. Peygamber (s.a.v) insanların tamamının cehenneme 

gireceğini, ancak inananların Hz. İbrahim örneğinde olduğu gibi, ateşin on-

lara “Serin ve selamet olacağını” (Enbiyâ 21/69) bildirmek suretiyle bu işkâli 

gidermiştir.80 

Diğer bir misale göre ise; 

“…Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla 

müjdele!” (Tevbe 9/34) ayeti indiğinde, bu durum müslümanlara çok ağır 

geldi, çünkü bu ayeti mirasa engel olarak telakki ettiler. Bunun üzerine Hz. 

                                                      

78 Meryem, 19/71. 
79 Ahmed b.Hanbel, Ebû Abdullah b. Muhammed,  Ahmed b. Hanbel’in Müsnedi, thk. Şuayb el-

Ernaûd ve Adil Mürşit, I.Baskı, Müessesetü’r-Risâle, by 1421/2000, c.XXII, s.396; Yahya b. 
Sellâm b. Ebi Sa’lebe, Yahya b. Sellam’ın Tefsiri, thk. Hind Şibli, I. Baskı, Dâru’l-Kütübü’l-
İlmiyye, Beyrut-Lübnan, 1425/2004, c.I, s.237-238. 

80 Suat Yıldırım, Peygamberimiz’in Kur’an’ı Tefsiri, Işık Yayınları, İzmir 2014, s.175. 
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Ömer ashabı temsilen Allah Resulüne bu ayeti sordu: Rasulullah (sallalahu 

aleyhi ve sellem) da: “Allah zekâtı sadece mallarınızın geriye kalan kısmını 

temizlemek için farz kılmıştır, (ölümünüzden) sonraya bırakacağınız mal-

larda ise mirası farz kılmıştır.” buyurdu.81 Ayette geçen tehdidin mallarını 

meşru yollardan kazanıp biriktirenlere yönelik olmadığı, mallarının zekâtını 

vermeyenlere yönelik olduğu ortaya çıkmaktadır.82 

2. Sahabenin Müşkil Ayetlere Yaklaşımı 

Kuşkusuz ki Kur’an-ı Kerim’in en büyük müfessiri Hz. Peygamberdir. O 

(s.a.v) hayatta iken, müşkil ayetlerin izahı noktasında sahabe arasında her-

hangi bir ihtilafın vuku bulması imkânsızdı. Kıraat ve mana noktasında ihti-

lafa düştükleri ayetleri bizzat Allah Resulüne sorarlardı, O da onlara kalple-

rinin mutmain olacağı şekilde cevaplardı. Allah Resulünün vefatından sonra 

da, ihtilafın varid olduğu ayetlerde ashabın çözüm önerileri kendi birikim ve 

akıl seviyelerine göre muhtelif şekillerde ortaya çıkmaya başladı. 

Ashab, bir problem ile karşılaştığında onun çözüm yolunu ilk önce 

Kur’an’a başvurarak, Kur’an’da bulamadıkları takdirde ise Hz. Peygamber-

den varid olan bir habere, onda da bulamazlarsa konuyla alakalı yorum ve 

içtihatlarda bulunurlardı.83 

Aynı zamanda Hz. Peygamberin ahirete irtihalinden sonra, müşkil ola-

rak gördükleri ayetlerin çözümü için uzun mesafeler kat etmişler ve ashabın 

önde gelenlerine sormak suretiyle anlaşılmasında zorluk çekilen problemleri 

çözmeye çalışmışlardır. Şimdi de konu ile ilgili birkaç örnek inceleyelim: 

                                                      

81 Hâkim, Muhammed b. Abdullah Ebû Abdullah, Müstedrek ale’l Sahiheyn, thk. Mustafa Abdul-
kâdir Atâ, I. Baskı, Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, Beyrut 1990, c.II, s.363. 

82 Yıldırım, Peygamberimiz’in Kur’an’ı Tefsîri, s.177. 
83 İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, s.58. 
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Adamın biri İbn Abbas’a (ö. 68/687-88) gelerek şunu dedi: “Ey İmam, 

Kur’an’dan bazı ayetler bana görünürde çelişkili geliyor. 

-Kur’an’da şüpheye mi düştün? 

-Hayır, şüphe değil, ancak bazı ayetler arasında problem görüyorum. 

-Sana problemli gelen ayetleri sor deyince, adam şöyle sıraladı.” 

1)“Sonra onların mazeretleri Rabbimiz Allah’a and olsun ki biz ortak koşanlar 

olmadık demekten başka bir şey olmadı.”84 ayeti ile“Küfür yoluna sapıp peygamberi 

dinlemeyenler o gün, Allah’tan hiçbir haberi gizleyemez hale düşerek yerin altında 

kaybolmayı temenni ederler.”85 ayeti arasında görülen çelişki problemi, 

2)“Sûra üflendiğinde artık ne aralarındaki akrabalık bağları işe yarayacak ne de 

birbirlerine soru sorabilecekler!”86 ayeti ile “Biri diğerine yönelir, karşılıklı birbirini 

sorumlu tutup suçlarlar.”87 ve“(Cennetlikler) birbirine dönüp sorarlar.”88 ayetleri 

arasında görülen çelişki problemi, 

3)“De ki: Arzı iki günde yaratanı inkâr edip O’na başkalarını ortak mı koşuyor-

sunuz? O yaratıcı ve âlemlerin rabbi olan Allah’tır. Arz üzerinde sarsılmaz dağlar 

oturttu, orayı bereketli hale getirdi; gerekli besinlerini orada -bunlara ihtiyacı olan 

varlıklar için eşit derecede olmak üzere- uygun ölçülerle yarattı. (Bütün bunlar) 

dört günde oldu. Dahası O, duman halinde olan semaya iradesini yöneltti; ardından 

ona ve arza, İsteyerek veya istemeyerek gelin! buyurdu. İsteyerek geldik dediler.”89 

ayetleriyle“Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı. Yerden suyunu ve bitkisini 

                                                      

84 En’âm, 6/23. 
85 Nisâ, 4/42. 
86 Mü’minûn, 23/101. 
87 Saffât, 37/27. 
88 Tûr, 52/25. 
89 Fussilet, 41/9-11. 
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çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yarar-

lanması için”.90 ayetleri arasında görülen problem, 

4) “Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.”91 ayeti, “Allah bütün yaptıkla-

rınızdan haberdar idi” anlamına gelmiyor mu? oysa Allah her zaman haber-

dardır.  

Adam’ın müşkil olarak bulduğu bu ayetlere İbn Abbas’ın cevabı şöyle 

oldu: 

1)“Sonra onların mazeretleri ‘Rabbimiz Allah’a andolsun ki biz ortak koşanlar 

olmadık’ demekten başka bir şey olmadı.”92 Ahirette müşrikler, inananların gü-

nahlarının büyüklüklerine bakılmaksızın Allah tarafından bağışlanacaklarını 

görünce mağfiret edilme umuduyla şirke duçar olduklarını inkâr ederek “Ey 

Rabbimiz Allah’a yemin olsun biz şirk koşmadık” diyeceklerdir. Buna binaen 

Cenâb-ı Hakk onların ağızlarını mühürleyerek, el ve ayaklarının işledikleri 

günahları itiraf etmelerini sağlayacaktır. Bu nedenle şu ayetin hükmü ortaya 

çıkmış olur.“Küfür yoluna sapıp peygamberi dinlemeyenler o gün, Allah’tan hiçbir 

haberi gizleyemez hale düşerek yerin altında kaybolmayı temenni ederler.”93 Yani 

kısaca İnkârcılar cürümlerini inkâr etmeye çalışacaklar, ancak el ve ayakları 

işledikleri cürümleri onların yüzüne vuracaklardır. 

2)“Sûra üflendiğinde artık ne aralarındaki akrabalık bağları işe yarayacak ne de 

birbirlerine soru sorabilecekler!”94 ayeti, sûr’a üfleneceği andaki insanların ah-

valini anlatmaktadır. “O gün sûr’a üflenince Allah’ın diledikleri müstesna olmak 

üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra bir daha üflenince bir de ne 

                                                      

90 Nâzi’ât, 79/30-33. 
91 Fetih, 48/11. 
92 En’am, 6/23. 
93 Nisâ, 4/42. 
94 Mü’minûn, 23/101. 
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göresin onlar ayağa kalkmış bakıyor olacaklardır”.95 Yani aralarındaki akrabalık 

bağı ortadan kalkmış olur ve sûr’a bir daha üflenince de birbirlerini arayıp 

soracaklardır. Kısaca ahirette insanların birbirinin ahvalini sorabilmesi için 

ikinci sûr’a üflenmesi gerekmektedir. 

3)“De ki: Arzı iki günde yaratanı inkâr edip O’na başkalarını ortak mı koşuyor-

sunuz?”96 ayeti ile yer yüzünün gökyüzünden iki gün önce yaratıldığı ve o 

esnada da gökyüzünün “duman” halinde olduğu zikredilmektedir. Bununla 

birlikte semanın yedi kat olarak yaratılması yeryüzünden iki gün sonra 

meydana geldiği anlaşılmaktadır.“Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı.”97 

ayeti ise, yeryüzünü meydana getiren dağ, nehir ve ağaçları yaratıp yaydı-

ğını ortaya koymaktadır. Kısaca Allah, önce yeryüzünü iki günde yarattı. 

Daha sonra da semayı tanzim edip yarattı, sonra da yarattığı yeryüzünün 

içine ağaç, dağ, ırmak ve nehirleri yayarak ona şekil verdi. Böylece toplam 

altı günü bulmuş oldu. 

4)“Allah bütün yaptıklarınızdan haberdar idi.”98 ayetinin anlamı şudur: Al-

lah ezelde haberdardı ve öyle olmaya devam edecektir. O, aynı zamanda 

aziz idi öyle kalacaktır. O, ilim sahibi idi öyle olmaya devam edecektir. İbn 

Abbas, Adam’a şu cümlelerle ayetler hakkındaki yorumunu bitirmiştir: Sana 

anlama yönüyle problemli gelen ayetler hakkındaki yorumum bundan iba-

rettir. Allah indirmiş olduğu her şeyde isabet etmiştir. Ancak insanlar bil-

memektedirler.99 

                                                      

95 Zümer, 39/68. 
96 Fussilet, 41/9. 
97 Nâzi’ât, 79/30. 
98 Fetih, 48/11. 
99 Şerefeddin el-Hüseyin b. Süleyman, er-Ravdu’r Reyyân (Mukaddime) thk. Abdulhalim b. 

Muhammed Nessâr es-Selefi, yy, Beyrut 1994, s.67-69 
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Sahabe döneminden sonra müşkil ayetler konusundaki görüşler büyük 

oranda ilk iki döneme benzerlik göstermektedir. Bu nedenle ayrıca üzerinde 

durmaya gerek yoktur. Ancak belirtmek gerekir ki her dönemde Müslüman-

lar tarafından ele alınan bu konu hakkında oryantalistler (müsteşrikler) de 

boş durmamış ve Kur’an-ı Kerim ayetleri arasında ayetlerin birbiri ile çeliş-

tiğini iddia ederek insanları şüpheye düşürmeye çalışmışlardır. Onların gö-

rüşleri hakkında kısaca bilgi vermeye çalışalım. 

3. Oryantalistlerin Müşkil Ayetlere Bakışı 

Oryantalizm, kelime olarak “doğu bilimi ya da şark bilimi” anlamına gel-

mektedir. Genel anlamıyla, doğu toplumlarının dilleri, kültürleri, tarihleri ve 

coğrafyaları hakkında bilgi sahibi akademisyenleri adlandırmak için kullanı-

lır”.100 Şu halde müslüman olmadıkları halde İslam’ın ve müslüman toplum-

larının kültürlerini, düşünce yapısını ve zihin dünyalarını araştırıp ortaya 

koymak için çalışmalarda bulunan bilim adamlarına müsteşrik denir. Or-

yantalist kelimesinin muadili olan müsteşrik kelimesinin ortaya çıkış sebebi, 

oryantalistin doğu coğrafyasında kabul edilen müslüman toplumları üze-

rinde yaptığı çalışmalardan kaynaklanmaktadır. İslamiyet’in doğuşuyla bir-

likte Hristiyanlık kendisine rakip olarak İslamiyet’i konumlandırdı. İslami-

yet’in tarih sahnesine çıkmasıyla birlikte diğer semavi dinler onu bir tehdit 

unsuru olarak telakki etmeye başladılar. İhraz ettikleri bu konumu İslami-

yet’in işgal etmesini istemiyorlardı. Ancak İslamiyet’in hakiki bir din olma-

sının getirdiği avantajlar onun kısa bir süre içerisinde Çin’e kadar yayılma-

sına zemin hazırlamıştır. İşte bundan dolayı çok kısa bir süre içerisinde, hızlı 

bir şekilde yayılan İslam dini Hristiyan din adamlarının tepkisini çekmiş ve 

onları bu yeni din hakkında bir takım araştırmalar yapmalarına sebep ol-

                                                      

100 Yücel Bulut, “Oryantalizm”,Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, TDV Yayınları, 
Ankara 2007, c.XXXIII, s.428. 
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muştur. Fakat Hristiyan din adamlarının yaptığı bu çalışmalar İslam dininin 

hakikatlerini ortaya çıkarmak için değil bilakis Hristiyan halklarını korumak 

içindi.101 

Oryantalistler (müsteşrikler) işe, öncelikle Kur’an-ı Kerim’in tercümesi 

ile başlamışlardır. Kur’an’da bazı ayetlerin birbiri ile çeliştiğini iddia ederek 

insanları şüpheye düşürmeye çalışmışlardır.102 Bunun yanı sıra, önde gelen 

oryantalist bilim adamları İslam Tarihi, Temel İslam Bilimleri vb birçok 

alanda çeşitli çalışmalar yapmışlardır. Ancak bu bilim adamlarının çalışma-

larında takip ettikleri metot, hakikati gizleyip şüphe uyandıracak nitelikte 

olmuştur.  

 

F. Müşkilin Ortaya Çıkış Sebepleri 

Hz. Peygamber’in ardından ortaya çıkan fitne olaylarının sonucunda 

İslâm dünyasında meydana gelen siyasi parçalanma çok geçmeden fikri ve 

itikadi gruplaşmaya dönüşmüş, henüz I. yüzyıl bitmeden müteşâbih ve 

müşkil ayetler etrafında Allah’ın sıfatları, kazâ-kader, hidâyet-dalâlet, irade 

hürriyeti vb. meselelerde yoğun kelâmi tartışmalar cereyan etmiştir. Bu tar-

tışmalarda genellikle kendilerinden zındık ve mülhid olarak söz edilen 

İslâm karşıtı şahıs ya da gruplar, özellikle de Kur’ân’ı hedef alarak daha çok 

ondaki müteşâbih ve müşkil ayetler üzerinde durmuşlar, böylece Kur’ân’ın 

                                                      

101 Cemal Ağırman, Oryantalizm ve Oryantalistlerin İslam Dini Hakkındaki Bazı Görüşleri, makalesi, 
s.5; not: Bu yazı, Sivas İlinin bütün din görevlilerini “Misyonerlik” konusunda bilgilendirmek 
amacıyla verilen konferansın metnidir. 

102 Oryantalistler, İnsanın topraktan mı? (Ali İmran 3/59), balçıktan mı? (Hicr 15/26), yoksa 
nutfeden mi? (Nahl 16/4) yaratıldığı, bu ayetler arasında bir çelişkinin var olduğunu söyleye-
rek insanları şüpheye sevk etmişlerdir. “Kadınlar arasında adaleti gerçekleştirmede endişe ederse-
niz, bir kadınla evlenin” (Nisa 4/3) ayeti ile “Ne kadar isteseniz de kadınlarınız arasında adaleti 
sağlayamazsınız.” (Nisa 4/129) ayetleri arasında bir çelişkinin olduğunu söylemişlerdir. Daha 
bunun gibi onlarca ayeti inceleyerek insanları şüpheye düşürmeye çalışmışlardır. 
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ihtilâf ve çelişkileri barındıran bir kitap olduğunu iddia ederek onun hak-

kında şüphe uyandırmaya çalışmışlardır. Bundan dolayı da Müşkilü’l-

Kur’an ilminin ortaya çıkışının temelde iki sebebi olduğu söylenebilir. Bun-

lardan biri, Kur’ân’ı İslâm’a muhalif gruplara karşı savunmak, diğeri ise 

halkın zihnini meşgul eden bazı müşkil ve müteşâbih ayetleri tefsir etmektir. 

Kur’ân-ı Kerim’in Nisâ 4/82, Kehf 18/1, Zümer 39/28 gibi birçok ayetlerin-

de, ayetler arasında ihtilaf ve çelişkinin bulunmadığına işaret edilerek bu 

durum onun ilâhi kaynaklı oluşuna delil gösterilmişse de bazı ayetler, yeter-

li bilgiye sahip bulunmayanların zihinlerinde bir ihtilaf ve çelişki düşüncesi 

uyandırabilmektedir.103 Bunun için bazı ayetler arasında ihtilaf varmış gibi 

görülürse de küçük bir inceleme sonucunda bu durumun hakiki manada bir 

tearuz olmadığı hemen anlaşılır.104 

Kaynaklar işkâle yol açan sebepleri genel olarak şu beş maddede özet-

lemişlerdir: 

1) Konu ihtilafı: İlk bakışta ayetler arasında zahiri anlamda çelişki var 

gibi görünen ayetler. Mesela Hicr sûresi 92-93. ayetlerde   ۪عنَيَۙ َع َ ـَٔلََّن  م  اَْج  َمل ونَ فََوَرب  َك لَنَس  ا َكن وا يَع   

“Rabbine yemin olsun ki yaptıklarından dolayı muhakkak surette onların hepsini 

hesaba çekeceğiz.” ile Rahmân sûresi 39. ayetleri ن س  َوَّل َجى ۪هى ا  ـَٔل  َعن  َذن ب  َمئ ذ  َّل ي س  ان   فَيَو   “İşte o 

gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz.” ayetleri arasında ilk 

bakışta ayetler arasında zahiri anlamda çelişki var gibi görünüyorsa da ger-

çek (hakiki) manada bir çelişkinin söz konusu olmadığını anlaşılır. Burada 

söz konusu olan, konudan ve yer farklılığından kaynaklanan bir şeydir. 

2) Hakiki ve Mecaz ihtimali: Kur’ân-ı Kerim’deki ayetlerde kelimeler 

hakiki manalarında kullanıldığı gibi, bazen de mecazi manalarında kullanıl-

                                                      

103 Yerinde,“Müşkilü’l Kur’an”,  c.XXXII, s.164; Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s.179. 
104 Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Ravza Yayınları, İstanbul 

2008, c.I, s.154. 
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dığı olmuştur. Mesela Hac sûresi 2. ayet buna örnektir. َكر ى َوَما ُه   ب س  َكرى -İn“ َوتََرى الن اَس س 

sanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi göreceksin”. 

3) Ayetlerde geçen fiillerin isnadı ile ilgili ihtilaf zannedilen 

hususlar: Bazen ihtilaf, ayette yer alan bir fiilin isnadı yönünden olabilir. 

Mesela, savaştan söz edilirken  َ ى  َول ي ب ِل  َ َرمى ك ن  اّلل ى
ْۖ َوَما َرَمي َت ا ذ  َرَمي َت َولى َ قَتَلَه م  ت ل وُه   َولىك ن  اّلل ى نااۜ فَََل  تَق  ءا َحس َ

ن ه  بََلى ۪ننَي م  م  ؤ  ال م 

يع  عَ۪لمي   َ ََس۪  onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü onları; attığın (Savaşta)“ا ن  اّلل ى

zaman da sen atmadın, fakat Allah attı (onu). Ve bunu, müminleri güzel bir imti-

hanla denemek için (yaptı). Şüphesiz Allah işitendir, bilendir.” mealindeki ayette 

böyle bir ihtilâf söz konusudur. Fakat ayette geçen ‘öldürme’ işinin kesb ve 

mübaşeret yönünden ashaba, atma işi ise Hz. Peygamber’e izafe edilmiştir. 

Ancak tesir ve yaratma yönünden Allah’a izafe edildiği düşünüldüğü za-

man söz konusu ihtilâf ortadan kalkmış olur.105 

4) Zıt anlam ihtilafı: İlk bakışta ihtilaflı gibi görünen bazı ayetlerin, 

farklı açılardan değerlendirilmesi halinde gerçekte bir ihtilaf oluşturmadık-

ları anlaşılır. Mesela,  ََمن وا َوت يَن اى ۪ ۜ َاَّل  ُّ ال ق ل وب  َمِئ  ر  اّلل ى  تَط  ك  ر  اّلل ى ۜ َاَّل ب ذ  ك  ُّ ق ل وُب  م  ب ذ  َمِئ  ط   “Bunlar, iman edenler ve 

gönülleri Allah’ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı 

anmakla huzur bulur.”106 ayetinde, mü’minlerin kalbinin ancak Allah’ı anmak-

la sükûna ereceğini bahsedilirken ََيت ه  َزاَدْت  م   م  اى َذا ت ل يَت  عَلَْي   لَت  ق ل وُب  م  َوا  َر اّلل ى  َوج  ك 
َذا ذ  يَن ا  ۪ ن وَن اَّل  م  ؤ  ن َما ال م  م   ا  ۪اميَاَنا َوعَٰلى َرُب   

 Mü'minler o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, O'nun“ يَتََوَّك  وَن  

ayetleri kendilerine okunduğu zaman imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül eder-

ler.”107 ayetinde, Allah anıldığı zaman müminlerin kalplerinin ürpermesinden 

bahsedilmektedir. İlk bakışta bu iki ayet arasında bir çelişki varmış gibi gö-

                                                      

105 Zerkeşî, el-Burhân, c. II, s. 69; Süyûtî, el-İtkân, c. II, s. 731; Ayrıca bkz. Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, 
s. 181; Suat Yıldırım, Kur’an-ı Kerim ve Kur’an İlimlerine Giriş, s. 115; Yerinde, ,“Müşkilü’l 
Kur’an”, c.XXXII, s.165. 

106 Ra’d, 13/28. 
107 Enfâl, 8/2. 
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rünse de kalplerin sükûn bulması tevhit inancının verdiği bir rahatlık, ür-

permesi de doğruluk ve hidayetten sapma korkusunun verdiği bir sonuçtur. 

Dolayısıyla ayetlerin gerçekte ifade ettikleri şeyler ortaya çıkınca hakiki ma-

nada ihtilaf olmadığı anlaşılır.108  

5) Bir hususun farklı şekillerde anlatımı: Kur`an bazen, tek bir şeyi, 

farklı asıllara bağlar ve onu çeşitli şekillerde tanımlar. Bunun da nedeni, o 

şeyin muhtelif hal ve aşamalarını belirtmek içindir.109 Meselâ, Kur’an’da Hz 

Âdemin (veya diğer insanlarının) yaratılışı ile ilgili çeşitli ayetlerde farklı 

lafızlar kullanılmıştır. Âl-i İmrân, 3/59. ayette   ن  ت َراب َدَمۜ َخلَقَه  م  ن َد اّلل ى  ََكَثَل  اى  Allah“ ا ن  َمثََل ۪عيٰسى ع 

nezdinde İsa’nın durumu Âdem’in durumu gibidir. Onu topraktan var etti”; Sâffât, 

37/11. ayette  ن  ۪طني  َّلز ب  ;”.Nitekim biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık“ ا َن  َخلَق نَاُه   م 

Rahmân, 55/14. ayette ise  َۙ ار ن  َصل َصال  َكل َفخ  ن َساَن م   O, insanı ateşte pişirilmiş toprak“ َخلََق اّل  

kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı.” gibi ayetler buna örnek verilebilir.  

 

G. Müfessirlere Göre İşkâli Giderme Yöntemleri 

Kur’an’ın doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için ilk dönemlerden itibaren 

hem müfessirler hem de diğer ilim dalları ile meşgul olan âlimler çaba gös-

termişler, müşkil, mücmel, hafî, müphem ve benzeri kapalı ifadeleri anla-

mak adına usuller ve yöntemler geliştirmişlerdir. Ayetler arasında görülen 

ihtilafın giderilmesi için âlimler cem’ ve telif’le110 çözemedikleri hususları 

                                                      

108 Zerkeşî, el-Burhân, c.II, s. 71. 
109 Flamur Kasamı, İbn Kesir Tefsirinde Müşkilü’l Kur’an, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2011, s. 23. 
110 Cem’, farklı yerlerde ve dağınık halde bulunan şeyleri toplamak, bir araya getirmek anlamı 

taşımaktadır. İbn Manzur, Lisanü’l-Arab, c.VIII, s.53. Te’lif ise parçaları birleştirip kaynaştır-
ma, alıştırıp ülfet haline getirme anlamı taşımaktadır. İbn Manzur, Lisanü’l-Arab, c.IX, s.10. 
Cem’ ve te’lif şer’i deliller arasında itilaf ve tevafuku nakli veya akli olarak beyan etmek, 
bunlar arasında gerçek bir tenakuza ve noksanlığa götürücü bir ihtilafın bulunmadığını, ya 
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tahsis,111 takyid,112 haml,113 te’vil114 ve nesh115 yoluna başvurarak çözmeye çalış-

mışlardır. Özellikle itikadi ve ahlaki konulara ilişkin işkâllerde te’vile müra-

caat edilirken ahkâm ayetlerindeki müşkiller tahsisle veya aralarında nesih 

ilişkisi olup olmadığına bakılarak giderilmeye gayret göstermişlerdir. Mese-

la Mekke’ye girenlerin emniyette olduğunu belirten ayetle (Âl-i İmrân 3/97) 

öldürülenler hakkında kısasın farz kılındığını ifade eden ayet (Bakara 2/178) 

arasında böyle bir işkâl söz konusudur. Bu durumda nesih olduğu düşünce-

siyle ikinci ayetin hükmü esas alınır yahut tahsis yoluyla kısas cezası alanlar 

ilk ayetin kapsamı dışında tutulur.116 Zikredilen bu yöntemlerin yanı sıra 

kanaatimizce başka yöntemlerden de yararlanmakta fayda vardır. Çünkü 

işkâlin nedenine ve şekline göre çözüm yöntemi de değişmektedir. Bu ne-

                                                                                                                                         

ikisinin ya da birinin tevili ile açıklamaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz: İsmail Lütfi Çakan, 
Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları, MÜİFV. Yayınları, İstanbul1996, s.163; Süleyman 
Pak, Ayetlerde Çelişki Bulunduğu Vehmini Gidermede Kullanılan Yöntemler ve Bunların Değerlendi-
rilmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2013, sayı: 16, s.5. 

111 Tahsis, umum ifade eden bir lafzın kapsamından bazı fertleri dışarıda bırakmaya denir. 
Abdulvehhab Hallaf, İlmu Usuli’l-fıkh, Mektebetü’l-İslamiyye, İstanbul 1984, s. 220; Bakara, 
2/228 ayeti ile Ahzab, 33/49 arasında tahsis olduğunu ve hükmün bütün fertler için bağlayıcı 
olmadığını görmekteyiz. 

112 Takyid, mutlak bir lafzın kapsamından bazı manaların dışarıda bırakılması yoluyla, mukay-
yet tarafından açıklanması demektir. Yani genel olarak bir hüküm ortaya koyan bir ayetin 
kapsamını, diğer bir ayetle belli bir alana sığdırmak ve sınırlandırmak demektir. Bir yerde, 
geneli özele indirgemek suretiyle açıklama da denebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Pak, Ayetlerde 
Çelişki Bulunduğu Vehmini Gidermede Kullanılan Yöntemler ve Bunların Değerlendirilmesi, s.7. 

113 Haml, mütearız iki ayetin birini bir hale, diğerini de başka bir hale hamletmek suretiyle 
aralarındaki tearuzun giderilmesine denir. Fahreddin Atar, Fıkıh Usulü, MÜİFV. Yayınları, 
İstanbul 1988, s.279. 

114 Te’vil, birbirine muarız gibi görünen iki ayetin, aralarında böyle bir durumun olmadığını 
gösterecek şekilde yorumlanmasıdır. Ayrıntılı bilgi için bakılabilir: Hallaf, İlmu Usuli’l-fıkh, 
s.275-276. 

115 Bir hükmün, daha sonra gelen bir hükümle ortadan kaldırılması demek olan nesh, ayetler 
arasında tearuz ortaya çıktığında ve te’lif imkânı olmadığı kanaati hâkim olduğu zaman baş-
vurulan bir metot olmuştur. Ayrıntılı bilgi için bkz. Pak, Ayetlerde Çelişki Bulunduğu Vehmini 
Gidermede Kullanılan Yöntemler ve Bunların Değerlendirilmesi, s.13. 

116 Yerinde, İlk Bakışta Çelişki Görünümü Veren Müşkil Ayetler ve Etrafında Oluşan Bilimsel Edebiyat, 
s. 42. 



— Mehmet Yalınkılıç — 
 
 

~ 48 ~ 

denle işkâli giderme yöntem ve yolları olarak şu hususlarında göz ardı 

edilmemesi gerektiğini ifade etmek mümkündür. Öncelikli olarak işkâlin 

sebebini tespit etmek gerekmektedir. Çünkü doğru bir teşhis çözümün 

önemli bir parçasıdır. İşkâlin sebebine göre şu yöntemlerden birisi uygula-

narak çözüm aranmalıdır: 

1) Nüzul sebebini bilmek: Nüzul sebebi bilinirse, ayetlerden kasde-

dilen mana kolaylıkla anlaşılır, şüphe ve yanlışlıklar izale edilmiş olur. Me-

sela şarabın haram kılındığını bildiren ayet (Mâide 5/90) nazil olunca, Hz. 

Peygambere evvelce şarap içip ölmüş olanların durumu ne olacak diye so-

rulmuş117 bunun üzerine “İman edip, güzel amel işleyenlere, taddıklarından dolayı 

hiçbir suç yoktur.” (Mâide 5/93) ayeti nazil olmuştu. Bir rivayete göre Kuda-

me b. Maz’un ve Amr b. Ma’dikerip yukarıdaki ayete dayanarak, şarabın 

mubah olduğunu söylemeye kalkışmışlardı. Onların bu sözleri, şu ayetin 

sebeb-i nüzulünü bilmediklerine delalet etmektedir. Şarabın haram olmasına 

dair ayet nazil olunca, sahabenin zihninde beliren tereddüdü izale etmek 

için bu ayet nazil olmuştu. Demek ki nüzul sebepleri iyi bilinmezse, bu iki 

sahabi gibi daima hataya düşmek mümkündür.118 

2) Müteşâbihi muhkeme hamletmek: Aynı konudaki ayetleri bir 

araya getirip birlikte değerlendirmeye tabi tutmak. Abdullah İbn Mesud’un 

Hz. Peygamberden rivayet ettiği şu hadis buna güzel bir örnektir: “İman edip 

de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya; işte (korkudan) güvende olmak onla-

rın hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır.” (En’am 6/82) ayeti inince 

sahabeler karamsarlığa kapılmış ve “Hangimiz imanına zulüm katmaz ki!” 

diye üzülmeye başlamışlardı. Fakat Rasulullah (sav) ayette yer alan zulmün, 

                                                      

117 Buhârî, c.VI, s.68; Taberî, c.VII, s.36-38; İbn Kesir, Ebu’l-Fida’ İsmail b. Amr b. Kesir, Tefsiru’l 
Kur’âni’l Azim, II. Baskı, thk. Sami b. Muhammed Seleme, Dâru’l-Tayyibe lin-Neşr ve Tevzi’, 
by, 1420/1999, c.II s. 95-97. 

118 Cerrahoğlu,  Tefsir Usûlü, s.117. 
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Allah’a şirk koşmak olduğunu söylemiş ve onlara “Şüphesiz şirk büyük bir 

zulümdür.” (Lokman 31/13) ayetini okumuştur.119 Böylelikle “nefsine zul-

metmek” ifadesi daha açık bir şekilde ifade edilen “şirk büyük zulümdür” 

ifadesine hamledilerek “zulmün” lafzındaki işkâl giderilmiştir. 

3) Ayetlerin bağlamını/siyakını gözetmek: “Tat bakalım deyin: çünkü 

sen azizdin, kerimdin.” (Duhan 44/49) ayetinde bağlamı/siyakı dikkate alma-

dan aslında söz konusu kişinin “zelil ve hakir” halde olduğunun anlaşılması 

mümkün değildir. Yoksa cehennemde olan birinin “aziz ve kerim” olması 

nasıl anlaşılabilir?120 

4) Ayetlerde var olan işkâli gidermeye yardımcı olacak sahih 

hadislere başvurmak: “Doğrusu biz sana Seb’ul-Mesâni’yi ve Yüce Kur’an’ı 

verdik.” (Hicr 15/87) ayetinde zikredilen ‘Seb’ul-Mesâni’ ifadesi müşkildir. 

Bu konuda birçok görüş zikredilmiştir. Kimi rivayetlere göre bu ifade Fatiha 

sûresi iken kimilerine göre yedi uzun sûredir. Kimilerine göre Hâ-Mîm ile 

başlayan sûre iken kimilerine göre ise yedi sahifedir.121 Örneğin ‘Seb’ul-

Mesâni’nin Fatiha sûresi olduğunu iddia edenler görüşlerini şu hadise da-

yandırmışlardır: Buhari’nin Âdem kanalıyla Ebu Hüreyre (r.a) den rivaye-

tinde Allah Rasûlü (sav) şöyle buyurmuştur: Ümmü’l-Kur’an (Kur’an’ın 

                                                      

119 Buhârî, İstitabetü’l-mürteddin:1,Bu konuda başka örnekler için bakılabilir: Abdullah b. 
Hamed el-Mansur, Müşkilu’l-Kur’ân’il-Kerim, I.Baskı, Dâru’l İbn’ül- Cevzi, Demmêm, 
1426/2005, s.333-335. 

120 Bağlamı dikkate almadan bazı ayetlerin doğru anlaşılamayacağı ve onlar üzerinden yanlış 
algılar ve anlamalar oluşabileceği konusunda örnekler için bakılabilir: Ahmet Öz, Kur’an’ı 
Anlamada Bağlam, Hikmetevi Yayınları, İstanbul 2016, s.66-128; Fatih Tiyek, Kur’an’ı Anlamada 
Bağlamın Rolü, Ankara Okulu, Ankara 2015, s.259-285. 

121 Muhammed bin Muslihiddin Mustafa Kavcevi, Hâşîyetu Muhyiddin Şehzade ale Tefsir el-Kâdi 
el-Beydavi, I. Baskı, Dâru’l-Kütübül-İlmiyye, Beyrut 1999, c.V, s.233-234; Süyûtî (Celaleddin), 
Ed-Dürrü’l Mensur, thk. Şeyh Necdet Necip, I. Baskı, Dâru’l-İhyâi’t-Türasi’l-Arabiyye, Beyrut 
2001, s.84-86; İbn Kesir, Tefsiru’l Kur’âni’l Azim, c.II, s.102-103. 
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anası), es-Seb’ul-Mesâni ve Kur’an-ı Azim’dir. Bu, Fâtiha’nın es-Seb’ul-

Mesâni ve Kur’an-ı Azim olduğuna delâlet eden nassdır.122 

5) Tevakkuf etmek: Ayetlerdeki işkâli mevcut yöntemlerle gidermek 

mümkün değilse bu konuda çözüm olabilecek yolu buluncaya kadar bu ko-

nuda konuşmamak yani tevakkuf etmek.123 

                                                      

122 Bu konuda başka hadisler için bakılabilir. İbn Kesir, Tefsiru’l Kur’âni’l Azim, c.II, s.102-103. 
123 Mansur, Müşkilü’l Kur’âni’l Kerim, s.333-335. 
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Bu başlık altında Elmalı’nın doğumu, ailesi, ilmi ve siyasi yönü, eserleri 

hakkında kısaca bilgi verilecektir. 

 

A. Doğumu ve Ailesi 

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, (ö. 1361/1942) Cumhuriyet döne-

minde yetişmiş Osmanlı devlet geleneğinin son âlimlerinden birisidir. 

1294/1878 senesinde Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğmuştur. Babası, Bur-

dur’un Gölhisar ilçesinden Numan Efendi’dir. Numan Efendi, Elmalı ilçe-

sinde Şer’iyye Mahkemesi’ne başkâtiplik yapan bir memurdu. Annesi ise 

Elmalı’nın önde gelen âlimlerinden, Mehmet Efendi’nin kızı Fatma Ha-

nım’dır. Dedeleri de Mehmet, Bekir, Hasan ve Bedrettin Efendiler ilmiye 

sınıfına mensuptur.124 

                                                      

124 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Zehraveyn Yayınları, İstanbul 2012, c.I, s.15; 
Fatma Paksüt, “Merhum Dayım Hamdi Yazır”, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu, 
TDV, Ankara 1993, s.2. 



— Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır ve Müşkil Ayetler — 
 
 

~ 53 ~ 

Elmalılı soyadı kanununun çıkarılmasıyla birlikte babasının köyü olan 

(Yazır) ismini soyadı olarak almıştır. Ancak daha çok doğum yeri olan Elma-

lı ile meşhur olmuştur.125 

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, ilim ile dopdolu 64 yıllık bir hayat 

yaşamış ve daha sonrada 1942 yılında Mayıs ayının 27. günü İstanbul Eren-

köy’de Allah’ın rahmetine kavuşmuştur. 

 

B. İlmi ve Siyasi Yönü 

Elmalılı, ilk ve orta öğrenimini Elmalı’da tamamlayarak hafızlığını yaptı. 

İslami ilimlerde gerekli ön bilgileri öğrendikten sonra 1310/1892 yılında, 

dayısı Hoca Mustafa Sarılar ile birlikte İstanbul’a gelmiş ve devrin âlimle-

rinden Kayserili Mahmut Hamdi Efendi’den ders almıştır. İstanbul’daki 

diğer tanınmış hocaların da derslerine devam ettikten sonra 1324/1906 tari-

hinde “Bayezit Dersiâmı” olarak icazet almıştır. Aynı yıl yapılan seçimlerde 

Antalya mebûsu olmuş ve ikinci meşrutiyetin bu ilk meclisinde, özellikle 

1293/1876 “Kanun-i Esâsî”sinin değiştirilmesinde mühim rol oynamıştır. 

1327/1909 yılında Mülkiye Mektebi’nde “Ahkâm-ı Evkâf ve Arâzi” 

dersleri okutmuş ve yine aynı yıllarda Mekteb-i Kuzâtta fıkıh dersleri ver-

miştir. Daha sonra Darü’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeliğine ve bir müddet sonra 

da başkanlığına tayin edilmiştir. Cumhuriyetin ilanı sırasında Mütehassısın 

medresesinde mantık müderrisi idi. Medreseler kaldırılınca evinde inzivaya 

çekilmiş, ilmi tetkik ve araştırmalarına devam etmiştir. Yirmi yıl kadar de-

vam eden bu uzlet (yalnızlık) devresi126 sonunda Türkiye Büyük Millet Mec-

                                                      

125Yusuf Şevki Yavuz, “Elmalılı Muhammed Hamdi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 
TDV Yayınları, İstanbul 1997, c.XI, s.57. 

126 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.I, s.16. 
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lisi’nde Türkçe bir tefsir hazırlatılması kararı alınınca, Diyanet İşleri Reisliği 

bu işi kendisine teklif etti. Elmalılı teklifi kabul ederek tefsiri yazmaya baş-

ladı. “Hak Dini Kur’an Dili” adını verdiği eserini vefatından önce bitirmeye 

muvaffak oldu. 

27 Mayıs 1942’de uzun müddet müptela olduğu kalp yetmezliğinden 

Erenköy’de damadının evinde vefat etti ve Sahrayı Cedit Mezarlığı’na def-

nedildi.127 

 

C. Eserleri 

Elmalılı’nın eserlerini basılmış olan ve basılmamış olan olarak iki başlık 

altında inceleyebiliriz. 

1. Basılmış Eserleri 

1- Hak Dini Kur’an Dili adındaki Türkçe tefsir: Bu tefsir, Diyanet İşleri 

Reisliği tarafından yazdırılmış ve 1936 yılında basılmaya başlanmıştır. O 

tarihte 10 bin adet bastırılmış olan bu eserin kısa zamanda mevcudu kalma-

dığından yeniden bastırılmasına mecburiyet duyulmuş ve birçok defalar 

basılmıştır. 

2- Metâlib ve Mezâhib: Bu eser, Fransız filozoflarından Pol Jane ile Gabri-

yel Seay’in ortaklaşa meydana getirdikleri tahlili felsefe tarihi kitabının ter-

cemesidir. Bu eser, Babanzade Ahmed Naim Bey merhum tarafından, son-

radan kaldırılmış olan İstanbul Dârü’l-Fünunda ders kitabı olarak okutul-

muştur. 

3- İrşadü’l-Ahlâf fi Ahkâmi’l-Evkâf: Bu eser müellifin, Mülkiye Mekte-

bi’ndeki ders takrirleridir. 

                                                      

127 Yavuz, “Elmalılı Muhammed Hamdi”, c.XI, s.58. 
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4- Elmalılı Hamdi Efendi’nin bunlardan başka, Sırat’ı Müstakim, Sebilü’r-

Reşad ve Beyanü’l-Hak mecmualarında devamlı yazıları çıkmıştır. Aynı za-

manda devrinin günlük gazetelerine de ilmi makaleler yazmıştır. 

2. Basılmamış Eserleri 

1- Usûl-i Fıkha ait bir eseri 

2- Sûrî Mantık’a ait bir eseri 

3- Yarım vaziyette bir Hukuk Kâmusu 

4- Tamamlanmamış bir Divanı 

Hamdi Efendi, bunlardan başka, devrinin güzel sanatlarından olan hat 

ve mûsikî ile de ilgilenmiştir. Özellikle “Nesih” ve “Sülüs” yazılarda iyi bir 

hattat idi. Aynı zamanda hâfız olduğu için alaturka mûsikîsinin çeşitli ma-

kamlarıyla ciddi bir şekilde meşgul olmuştur.128 

 

D. Elmalılı’nın “Hak Dini Kur’an Dili” İsimli Tefsiri 

Elmalılı’nın Müşkilü’l-Kur’an hakkındaki görüşlerine geçmeden önce 

konumuza zemin teşkil etmesi açısından tefsirinin genel özellikleri üzerinde 

durmak istiyoruz. 

1. Tefsirin Genel Özellikleri 

Elmalılı M. Hamdi Yazır, tefsirini 12 yıllık bir çalışma sonucunda ta-

mamlamıştır. Cumhuriyetin ilanından hemen sonra piyasaya çıkan Kur’an 

çevirilerinin hatalarla dolu olması sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Kur’an merkezli temel İslamî kültürün Türkçeye güvenilir ellerce kazandı-

rılması yönünde bir karar aldı. Bu karar sonucunda tefsir ve meal yazılması 

                                                      

128 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.I, s.16. 
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hususunda ilk akla gelen isimlerden biri Elmalılı M. Hamdi Yazır idi. Bunun 

üzerine Diyanet İşleri Riyaseti ile M. Hamdi Yazır arasında bir protokol im-

zalandı. Bu anlaşma neticesinde tefsirde takip edilecek hususlar şu şekilde 

belirlendi: 

1- Ayetler arasındaki münasebetler gösterilecek. 

2- Ayetlerin nüzul sebepleri kaydedilecek. 

3- On okuyuş biçimini geçmemek üzere kıraatler hakkında bilgi verile-

cek. 

4- Gerektiği yerlerde kelime ve terkiplerin dil izahları yapılacak. 

5- İnanç açısından Ehl-i Sünnet mezhebine ve amel bakımından Hanefi 

mezhebine riayet edilerek ayetlerin ihtiva ettiği dini, şer’i, hukuki, sosyal ve 

ahlaki hükümler ele alınacak.  

6- Avrupalı müelliflerce yanlış veya maksatlı olarak bozmaya yönelik 

bazı şeylerin araya sokuşturulduğu görülebilen yerlerde uyarıyı içeren bir 

not konulacak. 

7- Baş tarafa önemli bir önsöz yazmak suretiyle Kur’an gerçeklerinin ve 

Kur’an’la ilgili önemli meseleleri açıklanacak.”129 

Bu önemli mukaddimeden sonra, tefsirinde takip ettiği yol ve metodu 

şu şekilde sıralamak mümkündür: 

1- Sûreler hakkında genellikle şu bilgileri vermiştir: Sûrenin ismini, şa-

yet var ise muhtelif isimlerini, var ise nüzul sebebini, ayetlerin sayısını, ke-

lime sayısını, harf sayısını, fasılasını, sûrenin Mekki veya Medenî oluşunu 

belirtmiştir. 

                                                      

129 Mustafa Bilgin,“Hak Dini Kur’an Dili”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, TDV 
Yayınları, İstanbul 1997, c.XV, s.153; Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.I, s.29-30. 
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2- Elmalılı, Fatiha ve Bakara sûrelerinin tefsirlerini çok geniş ve tafsilatlı 

yazmış, bununla da Türkçe mükemmel bir tefsir meydana getirme gayesini 

gütmüştür. Orta kısımlarını muhtasar yazması ise, tefsirin bir kısmı bir yan-

dan yazılırken bir yandan da hemen basılmasından ileri gelmiştir. Ayrıca, 

kalp hastası olduğu için bitirememe endişesi bu hususta rol oynamıştır. 

3- Üslûbu ağır olmakla beraber kendi neslinin güzel bir Türkçesidir. El-

malılı, dilde taassuba sapmadığını, yabancı kökenli kelimelerden dilimizin 

malı haline gelmiş olanları kullanmakta tereddüt göstermediğini beyan et-

miştir. Türkçeye bi-hakkın vâkıf olmasına rağmen, mealleri Türkçe dil zev-

kine uygun olarak yazmayışı pasif, fakat asil bir endişeden, yani Kur’an ye-

rine ikame edilmesi korkusundan kaynaklanmıştır. 

4- Kaynak gösterme tarzı, modern ilmi anlayışa uygun olmakla beraber, 

okuyucuya güven verici niteliktedir. Birçok tefsirlerde meşhur ve yaygın 

olan her mana ve meselede kaynak göstermeye gerek görmediğini ifade 

eden Elmalılı, tefsirinin Arapça muayyen bir tefsir kitabının tercemesi olma-

dığını, gerektiğinde birçok tefsirlere başvurduğunu vurgulamakta, daima 

yanından ayırmadığı kaynaklar olarak da şu eserleri zikretmektedir. Ta-

berî’nin Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân Tefsiri, Neysâbûri’nin el-Vasît fî 

Tefsîri’l-Kur’âni’l-Mecîd’i, Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ı, Fahreddin er-Râzî’nin 

Mefâtîhu’l-Gayb’ı, Beydâvî’nin Envârü’t-Tenzîl ve Esrârü’t-Te’vîl’i, Ebû 

Hayyân el-Endelüsî’nin el-Bahrü’l Muhît adındaki büyük tefsiri, Ebüssuûd 

Efendi’nin İrşad-ı aklıselim ila mezâyây-ı kitabi’l-kerim’i, Âlûsî’nin Rûhu’l-

Me’ânî fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Azîm’i; hadisten Kütübü’s Sitte ve en-Nihaye. Bun-

lardan başka İstanbul kütüphanelerinde mevcut, çeşitli ilim ve fenlere ait 

daha pek çok eserlere başvurduğunu; ancak, meşhurun hilafına bir görüş 

ileri sürdüğü veya bir iddia ortaya attığı zaman, nakil ve rivayete bağlı hu-

suslarda kaynak gösterdiğini kaydetmektedir.  
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5- Hadis isti’mal tarzına gelince, asıl tefsirin, rivayete bağlı olan açıkla-

ma olduğunu ifade eden Elmalılı, ayetlerin tefsirinde bazen metin, bazen 

metinle birlikte anlam, bazen parçalar halinde, bazen de yalnız anlam olarak 

hadisler isti’mal etmiştir. “Herhalde doğrusunu söylemeye özendim” diyen 

Elmalılı, rivayet nakli hususunda oldukça titiz davranmış ve her bulduğunu 

nakletmemiştir. Rivayetleri kritiğe tabi tutmuş, gerektiğinde onlar arasında 

tercihler yapmıştır. Bazı yerlerde de rivayetlerin İsrailiyat’tan olduğuna 

özellikle işaret etmiştir. 

6- Elmalılı, gerektiğinde lügavi izahlar yapmış, şiirlerle istişhadda bu-

lunmuş, ilgili gördüğü ayetlerin tefsirinde ise tasavvufi açıklamalara yer 

vermiştir. Ayrıca, mukattaa harfleri hakkında kapsamlı ve doyurucu izah-

larda bulunmuştur. Tefsirini güzelleştiren faktörlerden biri de, ayetler ve 

sûreler arasındaki ilgi ve münasebetleri tebarüz ettirmeye çalışmasıdır. 

7- Elmalılı, tefsirini yazarken, o günün gelişen tekniğine ve pozitif ilim-

lerine karşı ilgisiz kalmamıştır. Çünkü o, fennin imanı takviye edeceğine 

inanmaktadır. Bu yüzdendir ki, Kur’an’ın her yüz yılda bir tefsir edilmesini, 

ilim ve fennin ulaşmış olduğu en son bilgilerin nazarı itibara alınmasını isti-

yordu. Beşeri ilimlerin, bir kişi tarafından bilinmesine imkân olmayacak de-

recede genişlemiş olmasından, bu bilgileri toplayabilmek için 20-30 asistanın 

kendisine yardım etmesini arzu ediyordu. Belki bu arzusu gerçekleşmedi 

ama o, bir hazine kadar ilim serveti ile dolu kafası ile bazı ayetleri tefsir 

ederken ilmin verilerinden faydalanmaktan geri kalmadı.”130 

Müellif tefsirinde vermiş olduğu referansları modern ilmi anlayışa uy-

gun olarak dipnot usulü ile değil, klasik İslam âlimleri gibi metin içinde mü-

ellif ismi, eser ismi veya her ikisi birden zikredilerek ve çok defa da “inteha” 

                                                      

130 İsmet Ersöz, Elmalılı Hamdi Yazır ve Tefsirinin Özellikleri, TDV Yayınları, Ankara 1993, s.174-
176.  
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(bitti) kaydıyla vermiştir. Yaygın ve meşhur olan bilgilerde ise mukaddime-

sinde belirttiği gibi kaynak göstermeye lüzum görmemiş ve bu tür bilgileri 

müellif kendi üslubuyla sunmuştur.131 

2. Elmalılı’nın Müşkilü’l-Kur’an Hakkındaki Görüşleri 

Elmalılı Hamdi Yazır aklı ve nakli birleştirdiği tefsirinde ilgili ayetler 

vesilesiyle Kur’an ilimlerinin hepsine vurgu yapmış ve gerekli izahlarda 

bulunmuştur. Müşkilü’l-Kur’an ilmine de konunun ehemmiyetinden ötürü 

geniş ölçüde yer vermiş, konuyla ilgili ayetlerin tefsirinde, ayetin müşkil 

olduğunu bizzat belirtmese de geniş açıklamalarda bulunarak işkâli gider-

miştir. Kur’an-ı Kerim’de hakiki manada çelişki ve ihtilafın olmadığını vur-

gulamış, müşkilâtın Kur’an’da bulunmasının da birçok hikmetlerinin oldu-

ğunu belirtmiştir. 

Elmalılı tefsirinde: “İnsanoğlunun sözlerinde bu ihtilaflar çoğunlukla 

bulunur. Şairlerin yazarların sözleri karşılaştırıldığında, nazmında ve üslu-

bunda farklılıklar bulunur. Fesahat ve belagatinde farklılıklar görülür. Belki 

de fesahatin aslında zayıflık ve kuvvetlilik vardır. Ne iki mektup, ne de iki 

şiir birbirine eşittir. Yazarı aynı olmasına rağmen bir şiirde fasih olan beyit-

lerle birlikte, fasih olmayan beyitler de yer alır. Bazen dünyayı överler, ba-

zen de kötülerler. Bazen korkaklığı överler, onu hazmetmek diye isimlendi-

rirler. Bazen de zayıflık diye isim takıp kötülerler. İnsanoğlunun kelamı bu 

ihtilaflardan uzak değildir. Bu ihtilafların kaynağı, maksatların, hallerin çe-

şitli olmasıdır. Çünkü insanların halleri devamlı değişkendir. Sevinçli oldu-

ğunda fesahat ona yardımcı olur, ferahlandırır. Sıkıntı halinde de onu rahat-

sız eder. Zira hedefi, maksadı değişmiştir. Bazen oraya bazen buraya meyle-

der. Bu değişkenlik, tabii olarak sözlerine de yansır. Yirmi üç sene boyunca 

                                                      

131 Bilgin,“Hak Dini Kur’an Dili”, c.XV, s.154-155. 
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konuşan bir dil, hep isabet etmez. Buna rağmen hep isabet ediyorsa, devamlı 

tek maksat, tek metot üzere konuşuyorsa, hiç şüphesiz Kur’an onun sözü 

değildir. Şayet Kur’an onun kelamı olmuş olsaydı veya bir beşerin sözü ol-

saydı, onda birçok çelişkiler bulunacaktı. Ancak Kur’an ayetleri üzerindeki 

çeşitli görüşler, ihtilaflar, insanların görüşlerinin birbirine zıt olmasından 

kaynaklanmaktadır. Yoksa Kur’an’ın zatında ihtilaf olduğundan değildir.”132 

şeklinde bu hususa işaret etmiştir. 

Elmalılı,“Kur’an’ı inceleyip düşünmüyorlar mı? Eğer Allah’tan başka birinden 

gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık ve çelişki bulurlardı!”133 ayeti için şunları 

söylemiştir: 

“İslam muhalifleri kalplerinde gizledikleri şeylerden haber veren bu ka-

dar haberlerin şaşan, doğru olmayan, gerçeğe uygun olmayan yalanlarını 

yanlışlarını bulabilirlerdi. Hâlbuki bulamıyorlar ve bulamazlar. Kendilerin-

den başka kimsenin haberdar olmadığı durumları, fikirlerini ve sırlarını 

Kur’an’ın ve Peygamberin olduğu gibi ve ihtilafsız haber verdiğini görüyor-

lar. Bunun sonunu düşünmeleri ve Allah tarafından olduğunu doğrulamala-

rı gerekir. Kur’an’ın ne verdiği haberlerinde, ne de vaat ve tehdidinde aksine 

gelişen hiçbir şey bulunamamıştır ve bulunamaz. Bundan başka Kur’an bir 

Allah vergisi olmasaydı, bunu baştanbaşa icazkar (herkesin yapamayacağı 

şekilde fasih), benzeri olmayan bir belagat ve fesahati içinde cereyan etmiş 

gitmiş bulamazlardı. Bir kısmını fasih, bir kısmını kusurlu, bir kısmını kolay 

ve bir kısmını zor, karşı çıkılabilir ve mutlaka çıkılabilir, değişik, çok değişik 

bir şekilde bulurlardı. Bu kadar beyan çeşitlerinin ve makamların farklı ol-

ması ile beraber hepsini birbirine benzeyen ve birbirine uygun bir fıtrat dü-

zeni, sağlam ve kusursuz bir metin içinde bulamazlardı. Beyan üslubunda, 

                                                      

132 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.II, s.356. 
133 Nisâ, 4/82. 
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hak ve iyiliği, doğru düşünmeyi hedef edinmeyen, nefse ait maksatlar, nefis 

ve şehvetle ilgili meyillerden birçok nişaneler bulurlardı. Daha sonra kıraat 

ve hükümlerinde, sûre ve ayetlerinde, maksat ve manaların, hikmet ve ya-

rarların durumların gereğinin çeşitli ve değişik olmasıyla uyumlu hepsinde 

Allah’ın hükmünün hissedilen akışını gösteren ahenkli bir çeşitlilik ve deği-

şiklik bulmazlar, değişik ve tahrif edilmiş Tevrat ve İncil nüshalarında açık-

ça görüldüğü üzere, nesh ve değiştirme konusu olmayan aynı olayda, aynı 

zamanda birçok uyuşmazlıkla değişik ve çelişkili nice haberler, hükümler 

bulurlardı. Evet, Kur’an’da zamanların, yerlerin ve durumların değişmesine 

göre değişik hükümleri ve çeşitli manaları ifade eden kıraat ve lafızlar vardır 

ve bu açıdan birbiriyle çelişkili olduğu görünen ayetler vardır. Fakat bunla-

rın hiçbiri Allah’ın birliğine ters düşen aynı olayda, aynı zamanda, aynı şart-

lar altında çelişkili ve dağınık bir gidişat üzerinde değil, yavaş yavaş birbiri-

ni iyice açıklamak, tefsir etmek ve çeşitli durumların gereğine göre hükmü-

nü değiştirmek, yerine başkasını koymak suretiyle açıklamak ve zaman za-

man değiştirmek ve kaldırmakla beyan ederek giden ve sonsuz bir hayatın 

akışını ve hizmetini devam ettiren özel ve düzenli bir gelişme üzerinde yü-

rür gider. Hakikat gülistanında açılan bütün yaratılış tecellileri ve güzellikle-

ri gibi çokluk içinde birliği ve birlik içinde çeşitlenmeyi ifade eden mükem-

mel bir ahenk ve uyumlu bir değişiklik ve çeşitlilik arz eder. Kur’an ilminin 

en büyük önemi ve zevki de içinde fazla karışıklık bulunmayan bu çeşitli 

ahenk içinde sonunu tam düşünmekle müteşâbih ayetleri muhkem ayetlere 

havale ederek Kur’an ayetlerinden Allah’ın hükümlerini ve kâinatın olayla-

rından Allah’ın varlığını okuyup bulmaktır. Mesela “Hepsi Allah tarafından-

dır.” (Nisâ 4/78) ifadesiyle “Sana her ne kötülük isabet ederse kendi nefsinden-

dir.” (Nisâ 4/79) düsturları arasında açık bir çelişki ve zıtlığın bulunduğu 

zannedilebilir. Hâlbuki bunlar, birbirini tamamlayan bir açıklama olarak 

beraberce düşünülmek üzere söylenmiş ve “Bu adamlara ne oluyor ki bir türlü 

laf anlamıyorlar” (Nisâ 4/78) ayeti ile de bu nokta özellikle hatırlatılmış. Bu-
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rada da ifade edilen değişik hükümlerin, bu gibi çeşitli açıklamaların hü-

kümde çelişkiden değil hikmet, fayda ve durumların gereğine uygun ve 

ahenkli bir hikmetten ileri geldiği görülmektedir.”134 

Bununla birlikte Elmalılı, Kur’an-ı Kerim’de muhkematın dışında müş-

kil, müteşâbih, mücmel vb. ayetlerin bulunduğunu ve bunların da bir takım 

hikmetlere mebni olduğunu ifade etmektedir: “Bunun için ilahi kitaplarda 

müteşâbihat bulunmamalı idi şeklinde bir vehme kapılmamalıdır. Zira böyle 

bir düşünce, varlığın dondurulmasını ve bir noktada durdurulmasını veya 

tekdüze olarak robot halinde sürüp gitmesini ve Allah’ın bilgisinin sona 

erdiğini farz etmek ya da bütün sonsuzluğuyla ve bütün canlılığıyla ilahi 

bilgilerin, muhkem bir şekilde beşere öğretilmesi ve Allah Teâlâ’ya bir an-

lamda ortak ve eşdeğer bir varlık ortaya koymanın mümkün olduğu vehmi-

ne kapılmak ve yahut Allah Teâlâ’nın beşer ilmini, belli ve değişmez bir 

noktada durdurup bilinenlerden bilinmeyenlere, noksandan olgunluğa ve 

kemale doğru, ebedi bir hayata yönlendirerek ilerlemesine engel olması ge-

leceğini iddia etmek, hâsılı ilahi feyizde cimrilik istemek demek olurdu. Her 

terakki tavrının, her gelişme çabasının ilerisinde alınması gereken mesafe, 

keşfedilecek hakikatler ve hiçbir zaman iyice anlaşılıp bitirilemeyecek baş-

langıçlar ve sonuçlar mevcut olduğu halde, Allah Teâlâ’nın bunu insanlara 

verdiği çeşitli kabiliyetlere göre sezdiremeyip birçok yönden gizlemesi ve bu 

meçhulleri mümkün olduğu kadar çözmeye ve keşfetmeye ipucu ve ölçü 

olmak üzere bahşettiği usul ve muhkem delilleri belli ve sınırlı bir noktada 

tutması, dünkü ilimden yarın için, dünyadan ahiret için istifade ettirmesi 

nasıl olur da ilahi hikmetin gereği olabilirdi? Bunun hikmete uygun olduğu 

nasıl düşünülebilir? Allah’ın ilmine karşı her şeyi halletmiş, bitirmiş iddia-

sında bulunan ve müteşâbihatın bütün bütün ortadan kaldırılmasını arzu 

                                                      

134 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.III, s.36-37. 
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eden ve tecrübeyi, teşâbühten büsbütün arınmış mutlak bir kesinlik sanan 

bir ilmilik ve ispatçılık iddiası cehaletten başka bir şey değildir.”135 

 

                                                      

135 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.II, s.342-347. 
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Bu bölümde, Elmalılı’nın müşkil ayetlere yaklaşımını ve bu konu hak-

kında kendine has bir yaklaşımının olup olmadığını inceledik. Elmalılı’ya 

özgün bir yorum olup olmadığını anlayabilmek için de kendinden önceki 

Taberî, Neysâbûri, Zemahşerî, Fahreddin er-Râzî, Beydâvî, Ebû Hayyân, 

Ebüssuûd Efendi ve Âlûsî gibi müfessirlerle karşılaştırılarak tespit ettik. Bu 

çerçevede aşağıda geleceği üzere muhtelif sûrelerde yer alan seksen bir ayeti 

inceledik. 

 

A. Bakara Sûresi 

Elmalılı, Bakara sûresinde ilk bakışta birbirine zıt gibi görülen ayetler-

den on beş tanesini müşkil olarak nitelemiş, Bu on beş ayeti Elmalılı ve Ken-

dinden önceki müfessirlerle karşılaştırarak inceleyeceğiz. Bu ayetleri grup-

landırmak suretiyle üç başlık altında incelemek mümkündür. 
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1. Kulun Yaptığı İşlerde İrade ve Kudretinin Olup Olmaması 

Meselesi 

Bazı ayetlerde iman etme noktasında kâfirlerin iradelerinin kaldırıldığı 

belirtilirken, bazı ayetlerde ise onların da iradelerinde hür oldukları belirtil-

miştir. Bundan dolayı onların da inanmakla mükellef oldukları söylenmiş-

tir.136 Bu konuya dair birçok ayet örnek gösterilebilir. 

“Birine zor kullanarak iş yaptırma” anlamına gelen cebr, kelimesi 

Kur’an-ı Kerimde farklı kelimeler ve üsluplarla ifade edilmiştir. 

م   " "َخََتَ اّلل ى  عَٰلى ق ل وُب    

“Allah onların kalplerini mühürledi.” (Bakara 2/7) 

م   " َع عَٰلى ق ل وُب   ب  "َوط   

“Onların kalplerine mühür vuruldu.” (Tevbe 9/87) 

ا " م  َوق را َذاِن   قَه وه  َو۪۪فى اى ن ةا اَن  يَف  م  اَك  "َوَجَعل نَا عَٰلى ق ل وُب    

“Onların kalplerinin üzerine kılıflar geçirir kulaklarına da ağırlıklar koyarız.” 

(İsrâ 17/46) 

"ةاوَ شَ  غ  ُه  ار  َص ب  ٰل أ  عَ وَ "  

“Gözlerinin üzerinde perdeler vardır.” (Bakara 2/7)  

Bu ve benzeri ayetlerde değişik kelimelerle aynı mana ifade edilmiştir. 

Diğer tarafta da iman etmeye kesinlikle herhangi bir engelin bulunma-

dığını gösteren ayetler bulunmaktadır. 

"  َۙ ف ر  اَء فَل َيك  ن  َوَمن  َشى م  اَء فَل ي ؤ  " فََمن  َشى  

“Artık dileyen iman etsin, dileyen de kâfir olsun!” (Kehf 18/29) 

                                                      

136 Yerinde,“Müşkilü’l Kur’an”,  c.XXXII, s.164.  
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َ  ف  َك  ّل ي  " "اهَعَ س   و  ّل  ا ا  سا ف  هللا ن  

“Allah, her nefse ancak gücünün yettiği şeyi yükler.” (Bakara 2/286) 

ن  َحَرج   " ين  م  " َوَما َجَعَل عَلَي ك   ۪ف  ال ۪  

“Allah, din konusunda size hiçbir güçlük yüklemedi.” (Hac 22/78)  

Bu ve benzeri ayetler de ise kâfirlerin inanma noktasında tercih hakları-

nın olduğu ve dolayısıyla bu tercihlerinden sorumlu tutulacakları aktarıl-

mıştır. Görünürde çelişkili gibi görünen bu ayetler müfessirler tarafından şu 

şekilde ele alınmıştır.  

Taberî: “Kalplerin paslanması, mühürlenmesi, kilitlenmesi mecâzi bir 

ifadedir” diyor. Bu noktada inkâr edenlerin hakikate kulak asmadıklarını 

belirtmektedir. Mühürlenmeyle alakalı olarak yapılan en doğru tefsirin Pey-

gamberimizin şu hadisi olduğunu ifade etmektedir: 

“Şüphesiz ki kul, bir hata işlediğinde kalbinde siyah bir nokta meydana 

gelir. Eğer o, bu hatadan el çeker, af diler ve tevbe edecek olursa kalbi parla-

tılır. Şayet tekrar o hataya dönecek olursa kalbindeki siyah noktalar arttırılır. 

Öyle ki bütün kalbini kaplar.” Allah Teâlâ’nın ayeti kerimelerde söylediği 

“Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir.” ayeti bu durumu açık-

lamaktadır.”137 

Taberî’ye göre insan, kendi iradesiyle seçmiş olduğu yol sonucunda kal-

binin mühürlenmesine veya hidayete açılmasına sebebiyet verir. 

Neysâbûri ise kulun yaptığı işlerde irade ve kudretinin olup olmaması 

meselesi hakkında ayetler arasında herhangi bir çelişkiden bahsetmemekle 

birlikte konu hakkında kısaca şunları söylemektedir: “Yüce Allah inanma-

yanların kalplerinde inkârı yaratır ve imanı kalplerinde uzak tutar. Gözleri-

                                                      

137 Taberî, Câmiu’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’an, c.I, s.260. 
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nin mühürlenmesi kalplerinin mühürlenmesi yapılan daveti işitip, görüp ve 

anlamadıkları anlamına gelmez, bilakis onlar bu duygularını faydalanacak 

şekilde değerlendirmediklerinden dolayıdır. Bu nedenle duymayan, işitme-

yen ve akletmeyen kimseler gibi oldular.138  

Zemahşerî ise öncelikle konuyla alakalı olarak (َشاَوة َخََتَ   ve غ  ) kelimelerinin 

analizini yapıyor ve kalplerin, kulakların ve gözlerin perdelenmesi ile ilgili 

kısaca şunları söylemektedir: 

Eğer sen, “Kalpleri ve kulakları mühürlemek, gözleri perdelemek ne gibi 

bir mana ifade eder? diye sorsan, derim ki: “Ortada gerçek manada bir mü-

hürleme, damga vurma, perdeleme yoktur. Gerçek mana bu değildir. Bu bir 

mecazdır. Ayrıca bunun bir istiâre139 ve temsîl140 olma ihtimali de vardır. ”141 

diyor  

Fahreddin er-Râzî ise, ayetler arasında ilk anda var sanılan müşki-

li/çelişkiyi, kelam mezheplerinin dayandığı ve sarıldığı ayetleri değerlendi-

rerek ele alıyor. Yani, cebir mezhebini teyit eden ayetler, kaderiye anlayışını 

                                                      

138 Neysâbûri, Ebu’l Hasan Ali b. Ahmed el-Vâhidi, el-Vasît fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Mecîd, thk. Şeyh 
Adil Ahmed Abdul Mevcûd-Şeyh Ali Muhammed Muavved, I. Baskı, Dâru’l-Kütübü’l-
İlmiyye, Beyrut 1415/1994, c.I, s.84-86. 

139 İstiâre: Kalpleri öyle bir hal almış olmalı ki, hak oraya nüfuz etmez. Haktan uzak durmaları 
ve kaçınmaları, hakkı kabulden yüksünmeleri ve büyüklük taslamaları yüzünden vicdanla-
rında ihlâs ve samimiyet yoktur. Kulakları tıkalıdır, hakkı dinlemeye, duymaya yanaşmazlar. 
Çünkü kulakları üzerine, hakkı duymaya engel olan bir damga ve mühür vardır. Gözleri de 
öyledir. Çünkü o gözler, kendilerine sunulan ayetleri, mucizeleri, ortada olan apaçık olan 
delilleri görmezler. O delillere, onlardan ders alan, uzağı görebilen bir bakış açısıyla bakmaz-
lar. Zira bu gibilerin gözleri adeta perdelenmiştir. İbret bakış açısı ve idrakleri ile baş gözleri 
arasında adeta perdelenmiştir.   

140 Temsîli: Yaratılmış oldukları amacı ve mükellef bulundukları dini esasları görseler bile, 
gözleri önünde öyle şeyleri temsil edip getirirler de, bunlar yüzünden kendileri ile gerçekten 
yararlanacakları şeyler arasına damga vurulduğundan, mühürlenerek kapatıldığından, fay-
dalanmazlar. Buna sırt dönerler. 

141 Zemahşerî, Keşşâf, c.III, s.582, c.IV, s.213-215. 
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savunanları destekleyen ayetler diye iki kısma ayırarak işliyor. Her iki mez-

hep de nakle dayandığı için delil getirilen ayetler arasında çelişki varmış gibi 

görünüyor diyor ve bu konu İslami problemlerin en büyüğü, en sancılı ve 

üzerinde en çok tartışılanıdır diye ekliyor ve konunun ardından Kelam 

mezheplerinin görüşlerini genişçe verdikten sonra, dayandığı noktaların 

izahlarını yapıp kendi görüşünü “burada ince bir sır vardır” diyerek ver-

mektedir.142 

Sonuç olarak Râzî bu konu hakkında Eş’ari mezhebinin görüşüne yakın 

görüşleri ileri sürdüğünü görmekteyiz. Eş’ari mezhebi de özet olarak şunları 

söyler: Kul yaptığı işlerde muhtardır. Yani irade ve kudreti vardır. Fakat 

kudreti yaptığı işlerde müessir değildir. Çünkü her şeyin olduğu gibi kulun 

fiillerinin de yaratıcısı Allah’dır. Bir eser üzerinde iki tam müessir kuvvet 

iradesini o şeye yöneltmesiyle, o iş kesb etmesi şeklinde tecelli eder. O halde 

kul, halık olmayıp, kasiptir. Zira her şeyin yaratıcısı Allah Teâlâ’dır. Kulun 

yaptığı bu gibi fiillerle olan alakası, o fiilin mahalli ve sahibi olmasından 

ibarettir. İşte kulun yaptığı işlerin kasibi (kazanıcısı) oluşu, sorumlu tutul-

masının temelidir.143 

Beydâvî, “Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinin 

üzerinde de perde vardır.” ayetindeki hükmün sebebini öncelikle Zemahşerî 

gibi kavramların analizini yaparak konuyu açıklamaya çalışıyor. Daha son-

rada konuyla alakalı olarak şunları söylemektedir: “Aslın-

da (ortada) mühürleme de kapatma da yoktur. Buradaki mühürleme ve ka-

patmaktan maksat gerçek manada bir mühürleme değil, bir tür mecazdır. 

                                                      

142 Râzî, Ebû Abdullah Muhammed b. Amr Fahreddin, Mefâtihu’l-Gayb, II. Baskı, Dâru’l-İhyâi’t-
Türas, Beyrut 1420/1999, c.II, s.291-298. 

143 Cürcâni, Seyyit Şerif Ali İbn Muhammed, Şerhu’l-Mevâkıf, Matbaayı Amire, Kahire 
1311/1894, c.I, s.498-515; Teftezâni, Şerhu’l-Akâ’idi’n-Nesefiyye, yy, Kahire 1939, s.436; Ali Ars-
lan Aydın, İslam İnançları (Tevhid ve İlm-iKelam), Çağrı Yayınları, Ankara 1979, c.I, s.329-330. 
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“Onların nefislerinde öyle bir şey meydana gelmiştir ki, onları küfrü ve gü-

nahları sevmeye, îmanı ve taatları çirkin görmeye götürmüştür. Bu da azgın-

lıklarından, taklide dalmalarından ve gerçek manada araştırmadan yüz çe-

virmelerindendir. Bu da kalplerini o hâle getirir ki, artık onlara hak nüfuz 

etmez, kulakları da ondan rahatsız olur. Sanki mühürlenmiş gibi olur. Göz-

leri de hem nefislerinde hem de dışarıda dikili duran ayetleri görmez olmuş-

tur.144  

Beydâvî, Hac sûresi 78. ayetle alakalı olarak da şunları söylemektedir: 

“Allah, din konusunda size hiçbir güçlük yüklemedi” den kasıt sizin için her gü-

nahtan bir çıkış yolu kıldı demektir, Meselâ zorluklarda onlara müsaade 

etmesi onlara tevbe kapısını açması, kendi haklarında kefaretleri ve kul hak-

larında da tazminat ve diyetleri meşru kılması gibi. Buna benzer ayette Ba-

kara sûresi 185.145 ayeti kerimedir.146  

Ebû Hayyân: Bakara sûresi 7. ayet ile ilgili şunları söylemektedir: “ Bu 

ayetin daha önceki ayetlerle bağlantısı açıktır. Şöyle ki: “Bu kitap (Kur’an-ı 

Kerim) müttakiler için hidayet olduğunu ve kurtuluşa erdirdiğini zikrettik-

ten sonra inkâr üzerine ölecek kişilerin kâfirler olduğunu belirtmiş ve onla-

rın uyarılıp uyarılmamaları arasında hiçbir fark olmadığını (ان /inne ) te’kit 

harfiyle belirtmiştir. Yüce Allah ezeli ilmiyle bu kimselerin iman etmeyece-

                                                      

144 Beydâvî, Nasreddin Ebû Said Abdullah b. Amr eş-Şirâzi, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, 
thk. Muhammed Abdurrahman Mar’aşli, I. Baskı, Dâru’l-İhyâi’t-Türasi’l-Arabiyye, Beyrut 
1418/1997,c.I, s.42-43. 

145 O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve 
insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık sizden kim bu aya yetişirse 
onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah 
sizin için kolaylık istiyor güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola 
iletmesine karşı Allah’ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye (uygun 
hükümler gönderiyor). 

146 Beydâvî, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, c.IV, s. 78-79. 
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ğini biliyordu bundan dolayı da kalplerinin, gözlerinin ve kulaklarının hak-

kı işitmekten perdelendiğini bizlere haber vermiştir.”147 

Ebû Hayyân: Kehf sûresi 29. ayette ise iman eden ve etmeyenlere ahiret-

te verilecek ceza ve mükâfatı belirtmiştir. Dolayısıyla Ebû Hayyân Elmalı-

lı’nın ele aldığı ayetler arasında herhangi bir işkâlden bahsetmemektedir.  

Ebüssuûd Efendi’ye göre ise mühürlemekten maksat, onlar kalplerinde-

kini korumak değil, fakat azgınlıkları, atalarının inançları-

nı taklitte inatları ve sağlıklı akıl yürütmek yolundan sapmaları sebebiyle 

kalplerinin inzardan etkilenmez; hak söz nüfuz etmez hâle gelmiş olmasıdır. 

Yine aynı şekilde Ebüssuûd Efendi, Neysâbûri gibi konu hakkında herhangi 

bir çelişkiden bahsetmemekle birlikte daha ziyade lâfzî müşkil üzerinde du-

rarak “kalp, kulak ve göz lafzının neden önce ve sonra zikredildiğinden 

bahsetmekle yetinmiştir.148  

Ebüssuûd Efendi“Artık dileyen iman etsin, dileyen de kâfir olsun!” (Kehf 

18/29) ayeti hakkında ise şunları söylemektedir: “Bu Âyet-i Kerîme de bir 

tehdit söz konusudur. Deki onlara Rabbinizden gelen hakikat budur. Bu 

hakikati işitip bildikten sonra dileyen O’na iman etsin dileyen de iman et-

mesin. Çünkü biz, zalimler için kuşatıcı bir azap hazırladık. İman edenlerin 

imanına ihtiyacımız olmadığı gibi inkârınızdan da zarar görecek değiliz.149  

Âlûsî ve onun gibi düşünen müfessirler bu konuya dair herhangi bir çe-

lişki görmemişler ve tefsirlerinde de bunu işlememişlerdir. Ancak Âlûsî, 

kulun yaptığı işlerde irade ve kudretinin olup olmaması meselesi hakkında 

                                                      

147 Ebû Hayyân, Muhammed b. Yusuf el-Endelüsî, Tefsir’ul- Bahrü’l Muhît, thk. Şeyh Adil 
Ahmed Abdul Mevcûd-Şeyh Ali Muhammed Muavved, I. Baskı, Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 
Beyrut 1413/1993, c.I, s.172-173; c.V, s.115-117. 

148 Ebüssuûd, Muhammed el-Umâdî el-Hanefî,  İrşâd-ı aklıselim ila Mezâyây-ı Kitâbi’l-Kerim, thk. 
Abdu’l Kadir Ahmed Ata, Mektebetü’r Riyâd el-Hadîse, Riyad ty., c.I, s.61-63. 

149 Ebüssuûd, İrşâd-ı aklıselim ila Mezâyây-ı Kitâbi’l-Kerim, c.III, s.517-518.  
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şunları söylemektedir: “Buradaki mühürlemenin Allah’a isnad edilmesi ya-

ratılış, yerme ve yapılan işin kötü olduğunu ortaya koymak içindir. Kâfirle-

rin işlemiş oldukları günahlar buna sebep olmaktadır. “Sözlerinden dönmeleri, 

Allah’ın ayetlerini inkâr etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve “Kalple-

rimiz kılıflanmıştır” demeleri sebebiyle… dahası inkârları sebebiyle Allah o kalpler 

üzerine mühür vurmuştur. Pek azı müstesna artık iman etmezler.”150 ayeti onların 

yaptıkları günahlardan dolayı kalplerinin mühürlenmesine sebep olduğunu 

açıklamaktadır. Dolayısıyla kalplerin mühürlenme hadisesi ve kulun delalet-

te kalması zorlama yoluyla değil, kulun kendi iradesi doğrultusunda gerçek-

leşen bir vakıadır151 diyor. 

Elmalılı ise inkâr edenlerin iman noktasındaki cebir ve irade meselesinin 

çözüme kavuşturulması hususunda şunları söylemektedir:  

“Kur’an’ın hikmeti ve İslamî esaslara göre ilimde zorlama fiili yoktur. 

Cebir (zorlama) ve icâb (gerekli kılma), iradenin ve yaratmanın eseridir. Al-

lah’ın ezelde bir şeyi bilmesi, onu yapması ve yaptırması demek değildir.”152 

Aynı şekilde Elmalılı inkâr edenlerin iman edip etmeme noktasında ceb-

ri olarak zorlamaya maruz kalmadıklarını, bilakis Müslümanlar gibi onlara 

da iradi bir tercih hakkının tanındığını, iblis örneğinden hareketle şu şekilde 

izah etmektedir: “Nitekim o zaman meleklere Âdem’e secde edin dedik, hemen 

secde ettiler. Yalnız iblis dayattı, kibrine yediremedi, inkârcılardan oldu.” (Bakara 

2/34) ayetinde iblisin itaatten dışarı çıkması üzerine kâfirlerden olduğu be-

lirtilmiştir. Sonucun böyle olacağını Allah Teâlâ ilahî ilminde biliyordu. Fa-

kat Allah böyle bildiği için o kâfir olmadı, o kâfir olacağı için Allah onu öyle 

biliyordu ve öyle takdir etmişti. Fakat zorlama olmadan yapılmış olan inkâr 

                                                      

150 Nisâ, 4/155. 
151 Âlûsi, Şahabettin Mahmut b. Abdullah Hüseyni, Rûhu’l-Meânî fi Tefsir’il-Kur’an’il Azîm, thk. 

Ali Abdülbari Atiye, I. Baskı, Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, Beyrut 1415, c.I, s.131-143. 
152 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.I, s.245. 
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ve zulmün, fasıklık ve isyanın, isteyerek kazanılmış müktesep bir fiil oldu-

ğunda da şüphe yoktur. Artık bu yapıldıktan sonra onun gerekli bir sonucu 

olan ceza ve azap da yapanın kendi kazancı, kendi hakkıdır ki, bunda zor-

lama manası düşünülemez, o kendi kendine zulmetmiş olur. “Nitekim sözle-

rini bozdukları için onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık.” (Mâide 5/13) vb. 

ayetler kişinin uğradığı azabın kendi iradesiyle yapmış oldukları seçimler 

sonucu olduğunu göstermektedir”.  

Kalplerin mühürlenme hadisesi ve kulun delalette kalması cebir (zorla-

ma) yoluyla değil, kulun kendi iradesi doğrultusunda gerçekleşen bir vakıa-

dır. Peygamberimizin şu hadisi bu durumu izah etmektedir: “Şüphesiz ki 

kul, bir hata işlediğinde kalbinde siyah bir nokta meydana gelir. Eğer o, bu 

hatadan el çeker, af diler ve tevbe edecek olursa kalbi parlatılır. Şayet tekrar 

o hataya dönecek olursa kalbindeki siyah noktalar arttırılır. Öyle ki bütün 

kalbini kaplar.” Allah Teâlâ’nın ayeti kerimelerde söylediği “Allah onların 

kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir.” ayeti bu durumu açıklamaktadır.”153 

Sonuç olarak Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın, cebir ve irade hususundaki 

yapmış olduğu açıklamaları kısaca şöyle değerlendirmek mümkündür: Gö-

rüldüğü gibi Elmalılı da bu ayetin yorumunda işkâli çözerken aynen Taberî 

gibi meseleyi peygamberimizin hadisine dayandırmıştır. Burada her iki mü-

ellifin söyledikleri birbirine benzemektedir. Ancak Elmalılı okuyucuyu te-

reddüt içerisinde bırakmamak için konuyu biraz daha teferruatlı bir şekilde 

ele alarak ayetlerden misaller getirmiştir. Kısaca Elmalılı’nın müşkilin çö-

zümü için getirdiği yorum, başta Taberî olmak üzere kendinden önceki mü-

fessirlerin yorumlarıyla paralellik arz etmektedir. Cebir ve irade kavramla-

rını dile getirerek Fahreddin er-Râzî’ye yakın açıklamalarda bulunduğunu 

görmekteyiz. Dolayısıyla Elmalılı’nın kulun yaptığı işlerde irade ve kudreti-

                                                      

153 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.I, s.332. 
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nin olup olmaması meselesi hakkında kendine has bir yorumda bulunma-

mıştır. 

2. Allah’ın Kullarına Zulmedip Etmeyeceği Meselesi 

Bu başlık altında ele alınacak müşkil ayet gruplarından bir tanesi de Al-

lah’ın kullarına zulmedip etmeyeceği meselesidir. 

ا  ۪ف " م  َمَرض َۙ فََزاَدُه   اّلل ى  َمَرضا " ق ل وُب    

“Kalplerinde hastalık vardır. Allah da onların hastalığını artırmıştır.”154 

م  ل ل َع۪بيد   " َُّك ب َظل  "َوَما َرب  

“Rabbin kullarına zulmedecek değildir.”155 

İlk ayette Allah’ın kalplerinde hastalık bulunan insanların hastalıklarını 

arttıracağı belirtilirken diğer ayette Rabbin kullarına zulmetmeyeceği ifade 

edilmektedir. Bu iki ayet ilk etapta birbirleriyle çelişkili gibi görünse de telif 

edildiği takdirde hakiki manada bir ihtilafın olmadığı görülür. 

Taberî tefsirinde Cenab-ı Hakk’ın kullarına zulmedip etmeyeceği mese-

lesi hakkında yukarıdaki ayetleri izah sadedinde şu açıklamaları yapmakta-

dır: “Onların kalplerindeki hastalıktan kasıt, inançsızlık hastalığıdır. O has-

talık, Hz. Muhammed’in peygamberliğinden şüphe etmeleridir. Allah, 

Mü’minlerin imanını arttırdığı gibi onların da şüphe ve şaşkınlıklarını artır-

mıştır. Onlar için, acı veren, perişan eden bir azap vardır. Bu azap, inandık-

larını iddia ederek yalan söylemeleri ve bunu, Allah’ı, Resulünü ve mümin-

leri kandırmak için yapmalarından dolayıdır. Âyet-i kerîme’de “Onların 

kalplerinde hastalık vardır.” buyrulmaktadır. Buradaki hastalık, maddi bir has-

talık olmayıp, manevi bir hastalıktır. Yani itikat ve inanç hastalığıdır. Bu 

                                                      

154 Bakara, 2/10. 
155 Fussilet, 41/46. 
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hastalığın mahiyeti de Hz. Muhammed’in peygamberliği ve Allah katından 

getirdiklerinin hak olduğu hususunda şüpheye düşmeleri ve şaşkınlık için-

de olmalarından kaynaklanmaktadır. Nitekim Abdullah b. Abbas, Katede, 

Abdurrahman b. Zeyd ve Rebi’ b. Enes de burada artırıldığı zikredilen has-

talıktan maksadın, kalplerindeki şüphe olduğunu ve onun arttırıldığını söy-

lemişlerdir”.156 Bu konuyla alakalı olarak Taberî, insanların bu dünyada 

yapmış olduğu fiillerinin, iradi bir tercih neticesinde olduğunu ve bu dün-

yada işlenen bir fiilin öbür dünyada semeresinin ona göre hasat edileceğini 

şu ifadelerle aktarmaktadır: “Allah, herhangi bir kimseyi haksız yere ceza-

landırarak kullarına asla zulmetmez. Kim bu dünyadayken Allah’a itaat 

ederek, onun emirlerini tutup yasaklarından kaçınarak salih amel işleyecek 

olursa o, kendi menfaati için bunu işlemiş olur. Zira ahirette bunun karşılığı 

olarak Rabbi tarafından, cehennemden kurtarılmış ve cennete konulmuş 

olur. Kim de dünyada iken Allah’a karşı gelerek bir kötülük işleyecek olur 

ise o, kendi aleyhine kötülük işlemiş olur. Zira o kimse, ameliyle Allah’ın 

gazabını üzerine çekmiş olur”.157 

Neysâbûri, bu konu hakkında herhangi bir işkâlden bahsetmemekle bir-

likte bu konuda bütün müfessirlerin ‘maraz’ kelimesini şüphe ve nifak ola-

rak anladıklarını, Zeccâc’ın ise kalpteki hastalıktan kastın din konusunda 

doğruluktan sapma olarak anladığını söylemiştir.158 

Zemahşerî, “Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır.” 

ayetini mecâzi manada anlamak gerektiğini söylemiştir. Örneğin, bozuk 

itikat sahibi olmak, içinde kin ve düşmanlık beslemek, haset, günah işleme-

ye meyilli olmak, günah işlemek, heva ve hevese uymak, korkaklık, zaaf ve 

                                                      

156 Taberî, Câmiu’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’an, c.I, s.279. 
157 Taberî, Câmiu’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’an, c.XXI, s.487.  
158 Neysâbûri, el-Vasît fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Mecîd, c.I, s.84-85. 
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daha başka rahatsızlıklar bu manada olan kalp rahatsızlıklarıdır. Kısaca fe-

sada ve şüpheye yol açan bu türden her şey kalp rahatsızlığı ifadesi altında 

yer alır.159  

Fahreddin er-Râzî, bu konuda şunları söylemektedir: “Münafıklar, Al-

lah'ı ve iman edenleri aldatıyorlar. Hâlbuki onlar, ancak kendilerini aldatı-

yorlar da, bunun farkında değiller. Onların kalplerinde bir hastalık vardır. 

Allah da onların hastalığını arttırmıştır. Yalan söylediklerinden ötürü, onlara 

acı veren bir azab vardır.”160 diyerek münafıkların kalplerindeki hastalığa 

dört şeyin neden olduğunu söylemiştir. Bunları şu şekilde sıralamıştır: 1) 

Müslümanları Aldatma meselesi 2) Allah’ı aldatma meselesi, 3) Münafıklar, 

Allah’ı aldatmaya niçin kalkışmışlardır meselesi 4) Münafıklar ancak kendi-

lerini aldatırlar meselesidir.161  

Razî, kalpte hastalığa neden olan bu dört maddeyi tefsirinde ayrı bablar 

halinde uzun uzun ele almıştır. Konunun uzamaması için sadece tefsirde 

geçen yeri vermekle yetindik.162 

Râzî, Fussilet 46. ayet hakkında da şunları söylemektedir: “Rabbin kulla-

rına zulmedecek değildir.”ayetinden kasıt, kim iyi hareket ederse bu kendisi 

içindir; kim de kötülük ederse, bu da kendi aleyhinedir. Dolayısıyla bu, 

“Onların yüz çevirişlerine fazla aldırma.” Çünkü onlar eğer iman ederlerse, 

bu imanlarının faydası kendilerine dönecektir. Yok, eğer inkâr ederlerse, 

inkârlarının zararı da yine kendilerinedir. Allah, herkese yaptığı amele uy-

gun karşılık verecektir. Bu da “Rabbin kullarına zerre miktarı zulmedici değil-

                                                      

159 Zemahşerî, Keşşâf, c.I, s.169-178. 
160 Râzî, Mefâtihu’l-Gayb,  c.II, s.70-72. 
161 Konuya daha ayrıntılı bakabilmek için Bakara sûresi 10. ayete “aldatma” başlıklı bölüme 

bakılabilir. Râzî, Mefâtihu’l-Gayb,  c.II, s.70-72. 
162 Râzî, Mefâtihu’l-Gayb,  c.II, s.70-72. 
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dir” demektir. Netice itibari ile Râzî her nekadar bu ayetleri açıklamışsa da 

bu ayetler arasında herhangi bir çelişkiden bahsetmemektedir.163 

Beydâvî ise, “Kalplerinde hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını ar-

tırmıştır.” Hastalık, bedende olduğu zaman gerçek manasındadır, bu şey 

onu normal davranışından çıkarır ve hareketlerine zarar verir. Hastalık nef-

sin kemaline engel olan psikolojik şeylerde de mecazdır, Meselâ cahillik, 

akide bozukluğu, kıskançlık, kin ve günah sevgisi gibi. Çünkü bunlar fazile-

te ulaşmaya engeldir yahut gerçek ve ebedî hayatın kaçmasına sebeptir. 

Âyet-i kerîme her ikisine de muhtemeldir. Çünkü kaçırdıkları liderlik gibi 

şeylerden dolayı kalpleri acı duyuyordu ve Resûlüllah sallallahü aleyhi ve 

sellemin günbegün kuvvetlenmesini ve yükselmesini çekemiyorlardı. Allah 

da onun durumunu daha da yükselterek ve şanını yücelterek üzüntülerini 

artırdı. Onların nefisleri küfür, itikat bozukluğu, Peygamber sallallahü aley-

hi ve selleme düşmanlık vb. şeylerle afete maruz kalmıştı, Allah-ü Teâlâ da 

bunu kalplerini mühürlemekle, vahyi tekrar ederek ve yardımını katlayarak 

artırdı. Yine aynı zamanda Hastalıktan kasıt Müslümanların gücünü, Al-

lah'ın onlara meleklerle yardım edip de kalplerine korku salmasıyla imdat 

ettiğini gördükleri zaman içlerine giren korku ve zaaflarını murat etmek de 

mümkündür. Hastalığın artmasından da Resûlüllah sallallahü aleyhi ve sel-

lemin muzaffer olup ülkelere yayılmasını murat etmek de muhtemeldir.164 

Beydâvî, Fussilet 46. Ayet hakkında da şunları söylemektedir: “Kim iyi 

bir şey yaparsa, kendi lehinedir” yararı kendinedir “kim de kötülük ederse, ken-

di aleyhinedir. Rabbin kullarına zulmedici değildir” yapmayacağı şeyi onlara 

yapmaz.165 

                                                      

163 Râzî, Mefâtihu’l-Gayb,  c.XXVII, s.133-135. 
164 Beydâvî, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, c.I, s.46. 
165 Beydâvî, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, c.V, s.73. 
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Netice olarak Beydâvî’de kendinden önceki müfessirler gibi burada her-

hangi bir işkâlden bahsetmemekle birlikte, ayette geçen kalp hastalığa ger-

çek ve mecaz olmak üzere iki anlam yüklediğini görmekteyiz.  

Ebû Hayyân ise, “Kalplerinde hastalık vardır. Allah da onların hastalığını ar-

tırmıştır.” ayetini açıklarken öncelikle (maraz/kalp hastalığı, azab ve yek-

zibûn) kelimelerin analizini yaptıktan sonra sözlerine şöyle devam ediyor: 

“Müttakiler için Kur’an’ın hidayet kaynağı olduğu ve iman edenlerin özel-

liklerini sayıp bedeni ve mali açıdan yaptıkları fiilleri sıraladıktan sonra 

dünyada ulaştıkları hidayeti, ahirette de ulaşacakları kurtuluşu zikretmek-

tedir. Bunun tam karşılığında iman etmeyenleri inkârları yüzünden ateşte 

azab edilecek olan kâfirleri zikretti. Üçüncü olarak da sözüyle Müslümanlığı 

ifade edip kalbinde inkâr bulunanlar kaldı. Onlarda münafıklardır açıkla-

masından sonra onların bir takım hallerini anlatmaya başladı.166  

Ebû Hayyân, ayrıca bu açıklamalardan sonra yorumunu destekleyici 

olarak Zemahşerî’nin sözlerini hiçbir değişiklik yapmaksızın aynen eserine 

aldığını görmekteyiz167 Zemahşerî’nin görüşlerini yukarıda verdiğimizden 

dolayı ikinci defa anlatmamız konunun tekrarı olacağından burada anlat-

maya gerek görmedik. 

Sonuç olarak Ebû Hayyân’ın ayetler arasında herhangi bir tearuz ve çe-

lişkiden bahsetmediğini sadece ayeti açıklamakla yetindiğini görmekteyiz.  

Ebüssuûd Efendi, öncelikle ‘maraz’168 kelimesini açıkladıktan sonra “On-

ların kalplerinde hastalık (maraz) vardır.” ayetini hakkında ise şunları söyle-

mektedir: Burada bir teşbih aracı olarak kullanılan maraz, münafıkların 

                                                      

166 Ebû Hayyân, Tefsir’ul- Bahrü’l Muhît, c.I, s.181; c.VII, s.481-482. 
167 Daha ayrıntılı bilgi için Zemahşerî c.I. s.54’te geçen Bakara sûresi 10. ayet tefsirine bakınız.  
168 Maraz, bedene arız olan, bedenin kendine uygun itidalini bozan, hareketlerine halel getiren 

ve ölüme de götürebilen halden ibarettir. 
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kalplerindeki şüphe, tereddüt, cehalet, bâtıl inanç, Allah ve Peygamber 

düşmanlığı gibi insanı felakete sürükleyen küfür çeşitleridir. Ayette maraz 

“nekire/özellikle neye delâlet ettiği bilinmeyen isim” olarak zikredilmekte-

dir. Bu da münafıkların kalplerindeki marazın insanlarca bilinmeyen bir tür 

hastalık olduğuna delâlet eder. Bu cümle, daha önceki ayette geçen “Onlar 

iman etmiş değillerdir” (Bakara 2/8) cümlesinin manasını, yani imansızlıkları-

nın sürekli olmasını izah eder ve yahut anılan cümlenin gerekçesidir. Sanki 

“onlar hiçbir zaman mü’min olmayacaklar mı?” sorusunun cevabıdır. Onlar 

kalplerinde imanlarına engel bu hastalık geçmedikçe inanmayacaklardır. 

Yüce Allah, öğüt ve uyarmanın onlara tesir etmeyeceğini bildiği için onların 

kalplerini mühürlemiştir. Demek oluyor ki münafıklar, kalpleri mühürlen-

miş kâfirlerdendir. Münafıkların hastalığı ise, islamın izzetini ve gücünü 

gördükçe kalplerinde duydukları zafiyet, korkaklık ve horluk olarak da yo-

rumlanabilir.169  

Ebüssuûd Efendi, Bakara sûresi 10. ayet ile Fussilet sûresi 46. ayet ara-

sında herhangi bir işkâl görmemiş ve Fussilet sûresi 46. ayet hakkında ise 

şunları söylemiştir: “Bu cümle iyilik yapanlara mükâfat verilmemesinin ve 

kötülük yapılmadan azap edilmesinin veya başkasının kötülüğü yüzünden 

bir başkasına azap edilmesinin, Allah’tan sâdır olması imkânsız olan zulüm 

olduğu fikri üzerine bina edilmektedir.”170 

Âlûsî, öncelikle hastalık (maraz) kelimesinin lügavi manası üzerinde 

durmuş, daha sonra da hastalık (maraz) kelimesine hakiki ve mecaz olmak 

üzere iki anlam verilebileceğini söylemektedir: “Bunlardan birincisi, beden-

de olduğu zaman gerçek manasındadır, bu şey onu normal davranışından 

çıkarır ve hareketlerine zarar verir. İkincisi ise, nefsin kemaline engel olan 

                                                      

169 Ebüssuûd, İrşâd-ı aklıselim ila Mezâyây-ı Kitâbi’l-Kerim, c.I, s.61-68. 
170 Ebüssuûd, İrşâd-ı aklıselim ila Mezâyây-ı Kitâbi’l-Kerim, c.V, s.50-51. 
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şeylerde de mecazdır, Meselâ kalplerindeki şüphe, tereddüt, cehalet, bâtıl 

inanç, Allah ve Peygamber düşmanlığı gibi insanı felakete sürükleyen küfür 

çeşitleridir.”171 

Âlûsî, Fussilet 46. ayet hakkında da şunları söylemektedir: “İyilik yapan 

kişiye mükâfatın verilmemesi ya da yapılan iyiliğin mükâfatını yapan kişiye 

değil, başkasına vermek; kötülük yapmayana ceza verilmesi, kötülük yapan 

kişiyi değil başkasını cezalandırması Yüce Allah’a muhaldir. Çünkü bu zu-

lümdür. Yüce Allah hiçbir kuluna zulmetmez. Dolayısıyla yüce Allah’ın 

mükâfatı ve cezası kişinin yaptıklarına tam denktir. Yani bu ayetler arasında 

herhangi bir işkâl söz konusu değildir.172  

Elmalılı, inkâr edenlerde bulunan kalp hastalığını izah ederken öncelik-

le, hastalık kelimesinin tanımını yaptıktan sonra bunun manevi boyutu olan 

kalp hastalığını şu şekilde irdelemiştir: “Maraz (hastalık), bedeni sağlam 

alışkanlığından döndürüp dengesini bozan ve görevini istenilen şekilde 

yapmamasına sebep olan bir aksama durumudur. Maddi şeylerde kullanıl-

dığı gibi, manevi hususlarda da kullanılır. Sıhhat esas, hastalık ikinci dere-

cedir. İlk yaratılışta kalp sağlamdır. Fakat ayette belirtilen insanlar, kalbin 

sıhhatini muhafaza etmeye bakmamışlar, kalplerinde büyük bir hastalığa 

müptela olmuşlardır. Bu hastalık, rivayete ve dirayete dayanan tefsirlerin ve 

bilhassa selef müfessirlerinin açıkladıkları üzere inançsızlık hastalığı, şek, 

şüphe, kuşku ve nifak hastalığıdır. Bunlar bütün kötü niyetlerin başıdır. Bu-

na yakalanan kimse hak tanımaz, Allah’tan şüphe eder. Allah’ın emrinden 

şüphe eder. Allah’ın ّل ريب فيه “onda şüphe yoktur” buyurduğu kitabından şüphe 

eder. Allah’ın Peygamberinden şüphe eder. Allah’ın hâlis mümin kulların-

                                                      

171 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî fi Tefsir’il-Kur’an’il Azîm, c.I, s.148-152. 
172 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî fi Tefsir’il-Kur’an’il Azîm, c.XXIV, s.131. 
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dan ve onların doğru olan fiil ve hareketlerinden şüphe eder. Her şeyden 

şüphe eder, hatta kendinden bile şüphe eder.” 

Aynı şekilde Elmalılı, kalp hastalığını izah ettiği gibi imansızlığa sebebi-

yet veren şüphe kavramını maddi ve manevi boyutuyla şu şekilde izah et-

mektedir: “Şüphe, imansızlık, inançsızlık da insanda asıl değil ikinci derece-

de bir şeydir ve hastalığa mahsus bir durumdur. Her çocuk doğarken iman 

ve itikat fıtratıyla doğar, şüphe nedir tanımaz. Onun için Hakk inancı, Al-

lah’a inanmak fıtridir. Bu esas yaratılış, insana ilerde şüpheye düşmesi için 

değil, şüpheleri atması, doğru yolu bulması ve geliştirme yoluyla da imanı 

huy edinmesi için verilmiştir. Şu halde kalplerinde bu hastalık zorlayıcı de-

ğildir. Bunu yapan, tecrübe güzergâhında nefislerin sağlam yaratılışı gözet-

memesi, kalbin sağlığını korumaması, ahlaki hastalıkları tedavi etmemesi, 

özetle zevk duygusuna çok düşmesi ve her şeyde kendini ve kendi zevkini 

görmek istemesidir. Ayette geçenler bu durumda olmayı kendi istekleriyle 

seçmiş, kalplerine bu hastalığın yerleşmesine izin vererek, inançsızlık, şüphe 

illetine sahip olmuşlar, kendi seçimlerinin sonucu olarak da Allah’ın azabına 

duçar olmuşlar; kalplerindeki hastalık arttırılmıştır. Küfrü huy edinen inatçı 

kâfirlerle, şüphe ve bozgunculuğu huy edinen münafıkların yola gelmeye-

ceklerini, korunamayacaklarını, Kur’an’ın hidayetinin Allah’tan gereğince 

korkanlara tahsis edildiğini belirtmiştir.”173 

Bu açıklamalardan sonra Allah’ın hiçbir kuluna zulmetmediği, bu du-

rumu kulun kendi iradesiyle tercih etmiş olduğu ortaya çıkmıştır. Nitekim 

“Gerçek şu ki Allah insanlara zerrece kötülük etmez, fakat insanlar kendilerine kötü-

lük ediyorlar” (Yûnus 10/44) ayeti de bu gerçeği te’kit etmektedir. 

Netice itibariyle diyebiliriz ki, Elmalılı’nın Allah’ın kullarına zulmedip 

etmeyeceği meselesinde hastalık(maraz) kelimesini Beydâvî, Ebû Hayyân, 

                                                      

173 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.I, s.255-257. 
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Ebüssuûd ve Âlûsî gibi müfessirlerin görüşlerini isim vermeden aynen aldı-

ğını görmekteyiz. Aynı şekilde başta Taberî olmak üzere, ele aldığımız bü-

tün müfessirler kalpteki hastalığın maddi yönünden daha ziyade mecâzi 

olarak kullanıldığını yani şüphe, tereddüt, inançsızlık gibi durumlar oldu-

ğunu söylemişlerdir. Dikkat edilirse burada Elmalılı’nın konuyu daha detay-

lı anlatarak maksadı kendi dilimizde en güzel nasıl anlaşılıp anlatılacaksa o 

şekilde ifade etme metodunu uyguladığını görmekteyiz.  

3. Gökler mi Önce, Yer mi Önce Yaratıldı? 

Cenab-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’de zatından bahsederken, varlığının delil-

lerini ve insanlara verdiği nimetleri sayarken, yerlerin ve göklerin yaratılı-

şından da bahseder. Bununla ibadete layık tek ma’bud kendisi olduğunu 

vurgular. 

Elmalılı’nın te’vil ederek işkâli giderdiği ayet gruplarından birisi de Fus-

silet 10-11 ile Nâzi’ât 27-30 ayetleridir. 

Fussilet sûresi 10-11 ayetlerinde şöyle buyurulmaktadır: 

ۜ َسَوَٓاءا ل   " م  بََعة  اََي  ىا اَق َواَْتَا ۪۪فى َار  َر ۪فْيَ هَا َوََبَرَك ۪فْيَا َوقَد  ق  ن  فَو  َ م  ائ ۪لنَي َوَجَعَل ۪فْيَا َرَواِس  ى عاا َاو   ﴾10﴿لس  ض  ائ ت يَا َطو  َر  َخان  فَقَاَل لَهَا َول ل  َ د  َمىاء  َوِه  ىى ا ََل الس  تَوى ُث   اس  

ائ ۪عنَي  ىا َاتَي نَا َطى اۜ قَالَتَ ها "﴾11﴿َكر   

“Arz üzerinde sarsılmaz dağlar oturttu, orayı bereketli hale getirdi; gerekli be-

sinlerini orada –bunlara ihtiyacı olan varlıklar için eşit derecede olmak üzere- uygun 

ölçülerle yarattı. (Bütün bunlar) dört günde oldu. Dahası O, duman halinde olan 

semaya iradesini yöneltti; ardından ona ve arza, “İsteyerek veya istemeyerek (varlık 

sahnesine) gelin!” buyurdu. “İsteyerek geldik” dediler.”174 Ayetlere göre yeryüzü-

nün yaratılışı gökyüzünden önce olmuştur. 

Diğer yandan ise, Naziat sûresi 27-30. Âyet-i Kerîme’lerinde 

                                                      

174 Fussilet Sûresi 41/9-11. 
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ۜ بَنىْيَ۠ا  " َمىاء  هيَاَۙ  ﴾27﴿َءَان َت   َاَشدُّ َخل قاا َام  الس  َكهَا فََسو ى ْۖ َوَاغ َطَش لَي   ﴾28﴿َرفََع ََس  ْيَا ى َرَج ُض  ْيَاۜ  ﴾29﴿لَهَا َوَاخ  َ َدحى ِل  َد ذى َض بَع  َر  "﴾30﴿َواّل   

“Şimdi, sizi yaratmak mı daha zor yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah yaptı. 

Onu yükseltip kusursuz olarak şekillendirdi. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. 

Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı.” Ayetlerinde ise yeryüzünün yaratı-

lışının gökyüzünden sonra olduğu belirtiliyor. 

Müfessirler birbiriyle çelişkili gibi görülen bu ayetleri şu şekilde te’vil 

etmişlerdir. 

Taberî, dünyanın yaratılışını konu edinen ayetler arasında meydana ge-

len işkâli şu şekilde izah etmektedir: “Yeryüzünün yaratılışı gökyüzünden 

önce olmuştur. Ayette yer alan “Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı.” 

ibaresi yaratmanın değil döşemenin sonra olduğunu belirtmiştir. Abdullah 

b. Mes’ud, Abdullah b. Abbas ve bir kısım sahabiler özetle şunları söylemiş-

lerdir. Yüce Allah, arşının üzerinde bulunduğu suyu kuruttu. Orayı yer ola-

rak halk etti. Bu sudan bir duman çıktı ve yükseldi. Bunu da sema (gök) ola-

rak yarattı. Böylelikle yerin yaratılması gökten önce gerçekleşmiş oldu. Daha 

sonra emrini semaya yönelterek onları yedi sema halinde düzenledi. Bundan 

sonra ise yeryüzünü yayıp genişletti. Çünkü ilk yarattığında henüz yayılmış 

ve genişletilmiş bir halde değildi. Yüce Allah, önce yeri halk etti, sonra da 

göğe yöneldi ve orayı düzenledi. Bundan sonra da yeri genişletip yaydı.”175 

Neysâbûri, Yüce Allah gökleri yarattıktan sonra yeryüzünü yaydı geniş-

letti, yorumunu vermiştir.176 

Zemahşerî ise söz konusu ayetler hakkındaki tearuz ve muğlâklığı izah 

ederken Cenâb-ı Hakk’ın yeri gökten önce yarattığını belirtmektedir ve bu-

nunla alakalı olarak da şu ifadeleri kullanmaktadır: “Yeryüzünün yaratılma-

                                                      

175 Taberî, Câmiu’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’an, c.I, s.451-466. 
176 Neysâbûri, el-Vasît fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Mecîd, c.I, s.111-112. 
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sı gökyüzünün yaratılmasından öncedir. Fakat serilip döşenmesi olayı ise, 

gökten sonradır. Nitekim Hasan Basri’den (110/728) gelen rivayete göre 

demiştir ki: “Allah, yeryüzünü Beyt-i Makdis’in bulunduğu yerde değirmen 

taşı şeklinde, üzerinde yapışık vaziyette duman bulunduğu halde yarattı. 

Daha sonra dumanı ondan ayırıp yükseltti ve bundan da semaları yarattı. O 

taşı da yerinde bıraktı. Bundan da yerküreyi yayıp döşedi. İşte ayetinde ifa-

de ettiği mana budur.”177  

Fahreddin er-Râzî ise, âlimlerimiz bu tearuzun halli için, şu izahlarda 

bulunmuşlardır diyerek tefsirinde şu açıklamalara yer vermiştir. “Cenâb-ı 

Hak, göğü yaratmadan önce yeri yaratmış, üçüncü olarak da yeryüzünü 

dayayıp döşemiştir. Ancak Allah, göğü yaratmadıkça, yeri yaymamıştır. 

Çünkü “دحْيا” (Nâzi’ât 79/30) ayetinde geçen bu kelime “yeri yaymak” de-

mektir”.178 

Beydâvî, Fussilet 10-11 ayetleri ile Nâzi’ât 27-30 ayetleri arasında her-

hangi bir işkâlden bahsetmediği gibi göklerin mi önce, yoksa yerin mi önce 

yaratıldığı hakkında da herhangi bir açıklamada bulunmamıştır. Bu konuda 

sadece meal vermekle yetinmiştir.179  

Ebû Hayyân, “Semanın yaratılmasından ve oradaki işleri yaptıktan son-

ra yeryüzünü genişletti” manasını verdi ve şunu ekledi, “Buna göre ayetten 

anlaşılan şudur: Yeryüzünü yarattıktan sonra göğü yarattı daha sonra da 

dünyayı genişletti.”180  

Âlûsî’nin Rûhu’l-Me’ânî fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Azîm adlı eserinde yaptığı 

açıklamalar Fahreddin er-Râzî’nin açıklamalarıyla aynı doğrultuda olduğu-

                                                      

177 Zemahşerî, Keşşâf, c.I, s.248-250. 
178 Râzî, Mefâtihu’l-Gayb, c.II, s.380-381. 
179 Beydâvî, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, c.V, s.68; c.V, 284. 
180 Ebû Hayyân, Tefsir’ul- Bahrü’l Muhît, c.VIII, s.410-414. 
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nu görmekteyiz. Şöyle ki: Yüce Allah, önce yeri yaratmış, üçüncü olarak da 

yeryüzünü dayayıp döşemiştir. Ancak Allah, göğü yaratmadıkça, yeri yay-

mamıştır. Çünkü “ ادحْي ” (Nâzi’ât 79/30) ayetinde geçen bu kelime “yeri yay-

mak” demektir”181 

Elmalılı’ya göre ise, yeryüzünün yaratılışı gökyüzünden önce olmuştur. 

Ayette yer alan “Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı.” ibaresi yaratma-

nın değil döşemenin sonra olduğunu belirtmiştir.182 Bu durumda yeryüzü-

nün yaratılışının gökyüzünden önce olduğu sonucuna varmıştır.  

Dikkat edilirse burada Elmalılı, kendinden önceki müfessirlerin sözlerini 

kaynak zikretmeden aynen almıştır. Bu değerlendirme, Elmalılı’nın kendine 

has bir değerlendirmesi değildir. Müşkilin çözümü için getirdiği yorum, 

klasik yapılmış yorumlarla paralellik arz ediyor ve aynı biçimde değerlen-

dirmeyle işkâli ortadan kaldırmıştır. 

 

B. Nisâ Sûresi 

Nisâ sûresinde müşkil olarak nitelenen ayetlerden yedi tanesini Elmalı-

lı’ya göre inceleyeceğiz. Bu ayetleri gruplandırmak suretiyle üç başlık altın-

da incelemek mümkündür. 

1. Eşler Arasında Adaletin Sağlanıp Sağlanamaması Meselesi 

Nisâ sûresi 3. ve 129. ayetleri arasında ilk etapta işkâl söz konusu ise de 

müfessirler bu ayetleri te’vil ederek bu durumu ortadan kaldırmışlardır. 

َدةا  " ل وا فََواح  د  ف َت   َاّل  تَع  "فَا ن  خ   

                                                      

181 Âlûsî Rûhu’l-Meânî fi Tefsir’il-Kur’an’il Azîm, c.XXX, s.31-32. 
182 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.VI, s.607-608. 
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“Şayet adaleti sağlayamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir kadın ile evle-

nin.”183  

اء   " َ الن  َسى ل وا بنَي  د  ىوا اَن  تَع  تَ۪طيع  "َولَن  تَس    

“Kadınlar arasında adil davranmaya güç yetiremezsiniz.”184 

Taberî, her iki ayet arasında çelişki varmış gibi görünen bu ayetleri şu 

şekilde te’vil etmektedir. 

Ayetlerde geçen adaletin, aslında birbirinden farklı adaletler olduklarını, 

birinci ayetin, hukuki adaletten (eşitlikten) bahsettiğini, ikinci ayetin ise kal-

bi meyilden (sevgi) bahsettiğini söylemektedir. 

Ayet-i Kerime’de, adaletin tam olarak sağlanamayacağı belirtilen husus-

lar, sevgi ve gönül verme hususlarıdır. Yoksa nafaka ve kadınlar arasında 

günlerin taksimi hususu değildir. Çünkü Allah-ü Teâlâ “..Hoşunuza giden 

kadınlardan iki, üç ve dörde kadar evlenebilirsiniz. Eğer aralarında adaleti yerine 

getirememekten korkarsanız o zaman tek bir kadınla evlenin...” Nisâ sûresi, 4/3 

buyurmaktadır. Burada zikredilen adaletten maksat ise, nafaka ve kadınlar 

arasındaki günlerin taksimindeki adalettir. Böyle bir adaleti yerine getire-

meyenin, birden fazla evlenmesi yasaklanırken bu hususlarda adaleti yerine 

getirip fakat sevgi ve muhabbet bakımından adaletli davranamayan erkeğin 

birden fazla evlenmesi serbest bırakılmıştır. Hazret-i Aişe (radiyallahu an-

ha) diyor ki: “Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) nafaka ve günlerin 

taksimi bakımından hanımları arasında adaletli davranıyor, bununla beraber 

şöyle buyuruyordu: “Ey Allah’ım, bu benim gücümün yettiği şeyleri taksim 

                                                      

183 Nisâ 4/3. 
184 Nisâ 4/129. 
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etmemdir. Senin gücünün yettiği, benim ise gücümün yetmediği şeylerin 

taksiminden dolayı beni kınama (hesaba çekme)”185 derdi. 

Neysâbûri, isim vermeden müfessirlere atıfta bulunduktan sonra bu ko-

nu hakkında şunları söylemektedir: “Ayetlerde geçen adaletin, aslında birbi-

rinden farklı adaletler olduklarını, birinci ayetin, hukuki adaletten (eşitlik-

ten) bahsettiğini, ikinci ayetin ise kalbi meyilden (sevgi) bahsettiğini söyle-

mektedir.”186 Neysâbûri, bu açıklamalardan sonra Ebu Ubeyd’e adındaki 

âlimin görüşlerini naklediyor: “ Hiç kimse eşler arasında kalpteki sevgisiyle 

adaleti sağlayamaz. Bundan dolayı sorumluda tutulamaz. Çünkü sevgi elin-

de olan bir durum değildir. Önemli olan, kişinin kendi istek ve iradesiyle 

bunu yapmamasıdır. Dinimizdeki ölçüde budur.187   

Zemahşerî’ye göre, her iki ayet arasında çelişki varmış gibi görünüyorsa 

da, aslında birbirinden farklı adaletten bahsetmektedirler. Birincisi, hukuki 

adaletten (eşitlikten) bahsetmektedir. İkincisi ise kalbi meyilden (sevgi) bah-

setmektedir. Kişi gün ve gece paylaşımı olsun, nafakalarında olsun, bakım, 

gözetim ve kollamalarında olsun, onlarla şakalaşmada, onları sevindirip 

memnun etmede eşit davransa bile, gönlünün onlardan birine meyletmesine 

mani olamaz. 

Ancak sizin sorumlu tutulduğunuz ve mükellef bulunduğunuz şey, sa-

dece gücünüzün yettiği hususlardır. Bu gibi durumlarda gücünüzün son 

noktasına kadar elinizden geleni yapacak, gayret göstereceksiniz. Siz böyle-

ce sizden isteneni yapacaksınız. Gücünüzün üzerinde olan şeylerden zaten 

Yüce Allah sizi sorumlu tutmamaktadır. Çünkü “teklifi mâ lâ yutak” olan yani 

kişinin gücünün üzerinde olan ve altından kalkamayacağı bir şeyden kişiyi 

                                                      

185 Taberî, Câmiu’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’an, c.VII, s.548-560. 
186 Neysâbûri, el-Vasît fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Mecîd, c.II, s.8-9. 
187 Neysâbûri, el-Vasît fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Mecîd, c.II, s.125-126. 
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sorumlu tutmak zulüm ve haksızlık haddine varır. Bu itibarla:  َا رَ مَ "و ُّ  م  ل  ظَ ب   كَ ب

-Rabbin, kullara asla zulmedici değildir.”188 ayetini örnek vermek mümkün“ل  ل  عَ ب  ي  د"

dür. 

Bir yoruma göre bunun manası “Sevgide onlar arasında adaleti sağlayamaz-

sınız” demektir. Rasulullah’dan (s.a.v) rivayet olunduğuna göre, kendileri 

hanımları arasında gün paylaşımı yapar ve bu konuda adaletli olmaya dik-

kat ederdi ve şöyle buyururdu: “Rabbim! İşte bu, gücüm nispetinde benim 

yaptığım bölüşümdür. Gücümün yetmediği ve senin gücün dâhilinde olan 

hususlarda ise beni hesaba çekme!”189 Rasulullah (s.a.v), burada gücü dâhi-

linde olmayan şey olarak, kalpteki sevgiye işaret etmektedir. Çünkü Nebi 

(s.a.v) eşleri arasında Aişe annemizi daha çok severdi.190 

Fahreddin er-Râzî, “Kadınlar arasında adil davranmaya güç yetiremezsiniz.” 

ayeti hakkında iki görüşün olduğunu söylemektedir: 

1) Bu, “Siz gönlünüzün meyli hususunda, hanımlarınız arasında eşit 

davranamazsınız. Bunu yapamayacağınıza göre, bununla mükellef olmazsı-

nız” demektir. Mu’tezile: “Bu ayet, “teklifi mâ lâ yutak”ın olmadığına, olma-

sının caiz olmayacağına delalet eder” demiştir. 

2) Bu, “Sizler, sözleriniz ve fiilleriniz bakımından, hanımlarınız arasında 

eşit davranamazsınız. Çünkü sevgi bakımından farklılık, sevginin neticesi 

olan şeylerde de farklılığa sebep olur. Zira sebepsiz olarak veya engelleyici 

bir sebebin bulunması durumunda bir fiilin meydana gelmesi imkânsızdır” 

191 demektir.  

                                                      

188 Fussilet, 41/46. 
189 Bu hadisi Sünen sahipleri, İbn Hibban ve Hâkim Tahric etmişlerdir. 
190 Zemahşerî, Keşşaf, c.I, s.573. 
191 Bkz. Râzî, Mefâtihu’l-Gayb, c.IV, s.129. 
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Rasulullah’dan (s.a.v) rivayet olunduğuna göre, kendileri hanımları ara-

sında gün paylaşımı yapar ve bu konuda adaletli olmaya dikkat ederdi ve 

şöyle buyururdu: “Rabbim! İşte bu, gücüm nispetinde benim yaptığım bölü-

şümdür. Gücümün yetmediği ve senin gücün dâhilinde olan hususlarda ise 

beni hesaba çekme!”192 Rasulullah (s.a.v), burada gücü dâhilinde olmayan 

şey olarak, kalpteki sevgiye işaret etmektedir. Çünkü Nebi (s.a.v) eşleri ara-

sında Aişe annemizi daha çok severdi.193 

Beydâvî ise, bu iki ayet arasında herhangi bir işkalden bahsetmemekte-

dir. 

Ebû Hayyân, irap açısından konuyu ele almış ve bu konu hakkında İbn 

Atiyye’nin görüşlerini nakletmiştir. İbn Atiyye bu ayetin194 Hz. Peygamberin 

Hz. Aişe’ye meyletmesiyle ilgili indiğini söylüyor. Daha sonra Yüce Allah, 

eşler arasında adaletin sağlanmayacağına dikkat çekmiştir. Çünkü kişi, elin-

de olmayan (sevgi) nedenlerden dolayı adaleti sağlayamayabilir. Ancak ki-

şinin nafaka, giyim ve geceleme konusunda adaleti sağlaması gereklidir195 

diyor.  

Ebüssuûd Efendi ise, bu konu hakkında şu açıklamalarda bulunmuştur: 

Kadınlar arasında tam olarak adaleti sağlamak için ne kadar uğraşsanız ba-

şaramazsınız. Herhangi bir konuda onlardan birine daha fazla meyil gös-

termeden, bütün ilişkilerinizde hepsine aynı mesafede olmanız imkânsızdır. 

Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) zevceleri arasında âdil bir taksimat 

yaptıktan sonra: “Rabbim! İşte bu, gücüm nispetinde benim yaptığım bölü-

                                                      

192 Bu hadisi Sünen sahipleri, İbn Hibban ve Hâkim Tahric etmişlerdir. 
193 Râzî, Mefâtihu’l-Gayb, c.IV, s.129. 
194 Nisâ 4/129. 
195 Ebû Hayyân, Tefsir’ul- Bahrü’l Muhît, c.3, s.380. 
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şümdür. Gücümün yetmediği ve senin gücün dâhilinde olan hususlarda ise 

beni hesaba çekme!”196 derdi. 

Âlûsî, Nisâ sûresinde geçen eşler arasında adaletin sağlanamaması du-

rumunda doğru olanın bir eşle yetinmek olduğunu ifade eden ayette, adalet 

kavramını değerlendirirken tek eşle yetinmenin, zulüm ve azgınlıktan uzak-

laşmak için en doğru yol olduğunu değerlendirdiği görüşü şu şekildedir: 

“Şayet adaleti sağlayamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir kadın ile evlenin.”197 

buyurarak bunun adaletten ayrılmamaya daha uygun olduğunu bildiriyor. 

Yani tek eşle yetinme, zulüm ve azgınlığın bulunmaması için en müsait yol-

dur. Adalet şartı, adaletin gözetilmesinin vacip oluşunu takviye için konul-

muştur. Ancak her halükarda adaletin zor olduğuna da dikkat çekilmekte-

dir. Allah Teâlâ Nisâ sûresinin bir diğer ayetinde de şöyle buyurmaktadır: 

“Ne kadar üzerine düşseniz de kadınlar arasında adil davranmaya güç yetiremezsi-

niz.”198 Bu ifade; gönüldeki temayüllerde adalete hamledilebilir. Eğer böyle 

olmasaydı, bu iki ayetin toplamı birden fazla evliliğin hiçbir şekilde caiz 

olmadığı sonucunu doğururdu. Daha önceki ayette geçtiği gibi, “Tamamen de 

o tarafa meyletmeyin ki, onları muallâkta bırakmış olmayasınız” buyurarak konu 

açıklanmaktadır. Yani Allah, kulun kalbindeki meyillerini kontrol etmesine 

imkân olmayan noktalarda kulu affeder. Nitekim Hz. Peygamber son dö-

nemlerinde Hz. Aişe’ye diğer kadınlarından daha çok temayül ediyordu. 

Fakat öbürlerin rızası ve izni olmadan ona özel bir davranışta bulunmuyor-

du. Hatta: “Allah’ım, benim sahip olduğum konuda payım bu. Sahip olma-

                                                      

196 Ebüssuûd, İrşâd-ı aklıselim ila Mezâyây-ı Kitâbi’l-Kerim, c.II, s.240. 
197 Nisâ, 4/3. 
198 Nisâ, 4/129. 
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dığım konudan dolayı da beni sorumlu tutma.” diyerek gönlündeki temayü-

lünden dolayı sorumluluktan kurtulmak istiyordu.199 

Elmalılı ise adaletin sağlanamaması durumunda tek eşle yetinmenin da-

ha isabetli olduğunu ifade eden ayetteki adaletten kastın şu olduğunu söy-

lemektedir: “Bu iki ayet arasında her ne kadar çelişki varmış gibi görünü-

yorsa da, birinci ayet hukuki adaleti gerçekleştirme konusundaki yani yiye-

ceği, giyeceği ve oturacağı yeriyle nafakasını vermekten bahsetmektedir. 

İkinci ayet ise insan gücünü aşan kalbi meyil (sevgi) ile ilgili olan adaletten 

bahsetmektedir. Yani kadınlar hakkında iki çeşit adalet vardır. Birisi infak ve 

kasm denilen geceleme nöbeti gibi hukukta adalet ve eşitliktir ki, yiyeceği, 

giyeceği ve oturacağı yeriyle nafakasını vermek ve geceleme nöbetini eşit 

tutup konuşup görüşme ve arkadaşlık etmek bu güç ve iktidar dâhilindedir, 

isteğe bağlı olan işlerdendir ve teklif olunan adalet budur. Diğeri ise sevgide 

adalet ve eşitliktir ki, bu beşeri güç ve iktidarın dışındadır. Şu halde teklif 

olunan adalet, mümkün olan hukukta adalettir”200 Kalbi meyil (sevgi) nokta-

sında kişi, adaleti sağlamada başarısız olabilir. Bu nedenle yapılan açıklama-

lardan da anlaşılıyor ki ayetlerde bahsedilen adalet konuları farklılık arz 

etmektedir. İlk etapta çelişki ve tenakuz olduğu sanılan ayetler arasında 

herhangi bir işkâl söz konusu değildir.  

Netice itibariyle Elmalılı M. Hamdi Yazır, eşler arasındaki adalet husu-

sunu iki şekilde ele almaktadır. Bunlar da maddi (hukuki) ve manevi (kalbi 

temayül) dir. Kendinden önceki müfessirlerden Taberî ve Zemahşerî’nin 

değerlendirdiği gibi Elmalılı da eşler arasındaki adaletten kastın hukuki yani 

yiyeceği, giyeceği ve oturacağı yeriyle nafakasını vermekten ibaret olduğu-

nu belirtmektedir. Diğer adaletin (kalbi temayül) eşler arasında vukuunun 

                                                      

199 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî fi Tefsir’il-Kur’an’il Azîm, c.III, s.389-390; c.III, s.173. 
200 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.III, s.107. 
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mümkün olamayacağını, Elmalılı gibi birçok müfessirin de değindiği Hz. 

Peygamber örneğinden hareketle açıklamaya çalıştığını görmekteyiz. Dola-

yısıyla Elmalılı’nın eşler arasında adaletin sağlanıp sağlanamaması meselesi 

konusunda eserinde bizzat belirttiği müfessirlerle aynı açıklamalarla konuya 

açıklık getirdiğini görmekteyiz. 

2. Erkeğin Kadından Üstün Olup Olmaması Meselesi 

Allah Teâlâ insanları eşit olarak yarattığını, kadın ve erkek arasında 

herhangi bir ayırımın bulunmadığını, üstünlüğün ancak takvada olduğunu 

Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde belirtmiştir: 

ىائ َل ل تََعاَرف واۜ  " ع وَبا َوقَبَ ن  َذَكر  َوا ن ٰثى َوَجَعل نَاُك   ش  َا الن اس  ا َن  َخلَق نَاُك   م  َ عَ۪لمي  َخ۪بري  ا  ََيى َاهيُّ ۜ ا ن  اّلل ى ن َد اّلل ى  َات قىيك   َرَمك   ع  "ن  اَك   

“Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, tanışasınız diye si-

zi kavim ve kabilelere ayırdık, Allah katında en değerli olanınız O’na itaatsizlikten 

en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdar-

dır”.201 Bununla beraber üstünlüğün erkekte olduğunu ifade eden ayetler de 

mevcuttur. 

َن َما َخلََق اّلل ى  ۪۪فى  " ت م  لُّ لَه ن  اَن  يَك  ۜ َوَّل ََي  وء  ى ه ن  ثَلىثََة ق ر  ن ف س  َ َن َب  ب ص  َطل قَات  يَََتَ ولَت   َوال م  ر ۜ َوب ع  خ  ى م  اّل  ّلل ى  َوال يَو  ن  َب  م  ه ن  ا ن  ك ن  ي ؤ  َحام  ىوا  اَر  َ ا ن  اََراد  ِل  ن  ۪۪ف ذى ه  ن  اََحقُّ ب َرد  

 َواّلل ى  َع۪زيز  َح۪كمي م 
وف ْۖ َول لر  َجال  عَلَْي  ن  َدَرَجة ۜ ر  ل َمع  ي عَلَْي  ن  َب  ۪ ث ل  اَّل  اۜ َولَه ن  م  َلحا " ا ص   

“Boşanan kadınlar kendi başlarına (evlenmeksizin) üç adet süresince beklerler. 

Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa, Allah’ın rahimlerinde yarattığını gizle-

meleri onlara helal olmaz. Eğer taraflar arayı düzeltmeyi istiyorlarsa kocaları, onları 

kendilerine geri çevirme hususunda başkalarından daha ziyade hak sahibidirler. 

Kadınların, makul ve meşru ölçülerde ödevlerine denk hakları vardır; erkeklerin ise 

onların üzerinde bir dereceleri mevcuttur. Allah izzet ve hikmet sahibidir”.202 

َوال ه م ۜ  " ن  اَم  َمىا َان َفق وا م  َضه م  عَٰلى بَع ض  َوب  َل اّلل ى  بَع  اء  ب َما فَض  وَن عََٰل الن  َسى ام  " َالر  َجال  قَو   

                                                      

201 Hucurât, 49/13. 
202 Bakara, 2/228. 
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“Erkekler, kadınlar üzerine idareci ve hâkimdirler. Çünkü Allah birini (cihad, 

imamet, miras gibi işlerde) diğerinden üstün yaratmıştır. Bir de erkekler malların-

dan (aile fertlerine) harcamaktadırlar”.203 

Birbiriyle çelişkili gibi görünen bu ayetler müfessirler tarafından şu şe-

kilde te’lif edilmektedir: 

Taberî, Nisâ sûresi 34. Ayet hakkında şunları söylemektedir: “Ayet-i Ke-

rime’de “Erkekler kadınlar üzerine hâkimdirler.” buyurulmaktadır. Bu ifadeden 

maksat, erkeklerin, kadınları terbiyede, onları, Allah’ın üzerlerine farz kıldı-

ğı haklarını yerine getirmelerinde sevk ve idare etmeleridir.” Bu husus-

ta Abdullah b. Abbas’ın şunları söylediği rivayet edilmektedir: “Erkekler 

kadınların üzerine hâkimdirler, âmirdirler. Kadınlar, Allah'ın, itaat etmele-

rini emrettiği hususlarda erkeklere itaat etmek durumundadırlar. Bu da ka-

dının, erkeğin ailesine iyi davranması ve onun malını muhafaza etmesidir. 

Erkeğin kadından üstünlüğü ise kadına bakma yükümlülüğünde olması ve 

geçimi sağlamak için çalışmasıdır. Hucurat sûresi 13. ayette ise insanlığın, 

tek anne ve babadan meydana gelen soy kardeşler olduğunu bildirmekte ve 

hiçbir milletin diğerine karşı soyca üstünlük taslamasına hakkı olmadığını 

beyan etmekte ve insanların üstünlüklerinin, ancak kendilerini yaratan rab-

lerinin emir ve yasaklarına uyarak ondan korkmalarıyla gerçekleştiğini bil-

dirmektedir.204  

Netice itibariyle Taberî, kadın ve erkek arasındaki üstünlük meselesinin 

takvada olduğunu, erkeğin kadından bir derece üstünlüğünün ise kadına 

bakma yükümlülüğünde olması ve geçimi sağlamak için çalışması olarak 

yorumlamıştır. 

                                                      

203 Nisâ, 4/34. 
204 Beydâvî, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, c.V, s.137. 
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Neysâbûri, Nisâ sûresi 34. ayetinde geçen erkeklerin kadınlara üstün ol-

duğunu ifade eden “kavvâmün” kelimesinin, “kıyam” kelimesinin mübalağa-

lı ifadesi olduğunu söylüyor. Bu da şu anlama gelir: “Erkekler eşlerinden en 

üst düzeyde sorumludur” demektir. Yani tedip konusunda erkekler kadın-

lardan sorumludur. Kadın Allah’a itaat konusunda eşinin sözünü dinleme-

lidir205 diyor.  

Neysâbûri, Bakara sûresi 228. ayet hakkında da şunları söylemektedir: 

“Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Mes’ud, Katâde, Mücâhid ve Dehhâk’a 

göre bu ayetin manası şöyledir: Buradaki üstünlük ona mehir verdiğinden 

ve malından infak ettiğindendir. Yoksa cinste herhangi bir üstünlük yoktur. 

Zeccâc der ki: “Erkeğin kadından aldığı lezzet kadar, kadın da erkekten 

almaktadır. Buradaki üstünlük ise kocanın kadına bakma yükümlülüğünde 

olması ve geçimi sağlamak için çalışması olarak yorumlamıştır.206 

Zemahşerî’ye göre: Nisâ sûresi 34. ayeti kerimedeki “Erkekler, kadınlar 

üzerine idareci ve hâkimdirler.” “Nasıl ki yöneticiler, yönettikleri vatandaşları 

üzerinde idareci ve yönetici konumunda iseler, emreden ve nehyeden olarak 

erkekler de kadınlar üzerinde yönetici ve idarecidirler.” İşte bu bakımdan 

erkeklere  َام"و  "ق  “kavvâm” denmiştir.  َ م"هض ع  "ب  kelimesindeki zamir, hem erkeklere 

ve hem de kadınlara racidir. Yani erkekler, kadınlar üzerinde, Allah’ın onları 

üstün kılması sebebiyle “Allah’ın üstün kıldığı kimseler erkeklerdir” onlar 

üzerinde egemendir, idareci ve yöneticidirler. “Bir kısmına” diye belirtilen-

ler de, kadınlardır. Bu manasıyla ayet, velayet ve üstünlük hakkının erkekle-

re ait olduğuna delildir. Ancak erkeklerin kadınlara olan üstünlüğü, onlara 

galebe çalmaları, onları baskı altında tutmaları, onları küçümseyip aşağı-

lanmaları manasında değildir. Erkeklerin kadınlara göre üstünlüğü konu-

                                                      

205 Neysâbûri, el-Vasît fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Mecîd, c.II, s.41-47. 
206 Neysâbûri, el-Vasît fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Mecîd, c.I, s.332-335. 
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sunda ileri sürülen gerekçeler, akıllı olmaları, kararlılıkları, yetenek sahibi 

olmaları, azim sahibi bulunmaları, güç ve kuvvet sahibi olmaları yönüyle-

dir.”207 

Fahreddin er-Râzî, “Erkekler kadınlar üzerine hâkimdirler. Çünkü Allah 

onlardan bazısın (erkekleri), bazısından (kadınlardan) üstün kılmıştır. Çün-

kü onlar (erkekler) mallarından infak ederler. İyi kadınlar itaatli olanlardır. 

Allah kendilerini nasıl koruduysa onlar da öylece mahremiyeti koruyanlar-

dır208 diyor.  

Beydâvî ise kadın ve erkek arasındaki üstünlük meselesini ele alırken 

erkeğin üstünlüğünün aileyi koruyup kollama yani aile reisliği, şeref ve fazi-

let noktasında olduğunu belirtmekle birlikte, kadının da erkeğe olan üstün-

lüğünün, mehir ve geçindirilme noktasında olduğunu şu şekilde ifade et-

mektedir: “Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi kadınların da 

erkekler üzerinde hakları vardır. Bu da vücupta ve istemede öyledir, yoksa 

cinste değildir. Erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece fazla hakları vardır. 

Çünkü erkeklerin hakları nefisleri itibarı iledir. Kadınların hakları ise mehir, 

koruma, zarar vermeme gibi şeylerdir. Yahut da erkeklerin üstünlüğü şeref 

ve fazilet bakımındandır; çünkü erkekler kadınların başında beklerler, onları 

korurlar.”209 Her ne kadar erkeklerin kadınlar üzerinde bir dereceleri var ise 

de bu üstünlük onları koruma kollama ve aile reisliğidir. Yani cinste her-

hangi bir üstünlük yoktur. 

Ebû Hayyân da kendinden önceki müfessirler gibi Nisâ sûresi 34. aye-

tinde geçen erkeklerin kadınlara üstün olduğunu ifade eden “Kavvâmün” 

kelimesinin üzerinde durmuş ve bunun bir sıfattı mübalağa olduğunu söy-

                                                      

207 Zemahşerî, Keşşaf, c.I, s.505-507. 
208 Râzî, Mefâtihu’l-Gayb, c.X, s.90-93. 
209 Beydâvî, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, c.I, s.141. 
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ledikten sonra İbn Abbas’tan görüşler nakletmiştir. Şöyle ki: “İbn Abbas bu-

rada tağlip sanatı olduğunu söylüyor. Yani erkeğin kadınlardan şu yönler-

den üstün olduğunu söylüyor. İnfak etmede üstünlük, ticarette üstünlük, 5 

vakit namaza gitmede üstünlük ve savaşa gitmede üstünlük olarak sayıyor. 

Yoksa cinste herhangi bir üstünlüğün olmadığını söylüyor.”210 

Ebüssuûd Efendi, Nisâ sûresi 34. ayetinde geçen erkeklerin kadınlara üs-

tün olduğunu ifade eden “Kavvâmün” kelimesine “idareci ve hâkim” mana-

sını verdikten sonra şu açıklamalara da bulunmuştur: Erkekler, kadınlar 

üzerine hâkimdirler; çünkü Allah-ü Teâlâ, erkekleri kadınlardan üstün kıl-

mıştır. Ayette, erkeklerin kadınlara üstün kılındıkları sarahatle ifade edil-

memiş olmakla beraber kasdedilen mânâ gayet açıktır ve sarahatle ifade 

edilmesine gerek yoktur. Erkeklerin kadınlardan üstün kılındıkları kemal 

sıfatların sarahatle belirtilmemesi de aynı sebepten dolayıdır. Bu sıfatlar; 

akılca üstün, tedbir ve kararda isabetli, bedence daha güçlü olmaktır. Bütün 

bunlardan başka erkekler, kadınlara mehir ve nafaka olarak kendi malların-

dan harcamalar yaparlar; aileyi iaşe ve ibate ederler.211  

Ebüssuûd Efendi, Bakara sûresi 228. ayeti hakkında ise şunları söyle-

mektedir: Kadınların da erkekler üzerinde, mutlaka gözetilmesi ve korun-

ması gereken belli hakları vardır. Ama yine de erkeklerin hakkı fazladır. 

Çünkü erkeklerin hakları, kadınların bizzat kendilerindedir. Kadınların hak-

ları ise mehir, erkeğin kendisine denk olması ve ona zarar verilmemesi gibi 

hususlardadır. Yahut erkekler, fizikî üstünlüğe sahip oldukları ve nafakadan 

sorumlu bulundukları için kadınların idarecileri ve koruyucuları olmak üs-

tünlüğüne sahiptirler. Yani evlilik gayeleri kadın ile erkek arasında müşte-

rektir. Erkek ise, ayrıca kadını korumak ve nafakasını temin etmekle yüküm-

                                                      

210 Ebû Hayyân, Tefsir’ul- Bahrü’l Muhît, c.III, s.240-250.  
211 Ebüssuûd, İrşâd-ı aklıselim ila Mezâyây-ı Kitâbi’l-Kerim, c.II, s.173. 
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lü bulunmaktadır.212 Dolayısıyla Ebüssuûd Efendi, ayetler arasında herhangi 

bir zıtlığın olmadığını söylemektedir.  

Âlûsî ise erkeklerin, kadınlardan bir derecede daha üstün olduğunu ifa-

de eden ayetlerde, üstünlükten kastın erkeğin ailenin temel ihtiyacı olan 

yeme içme barınma gibi mükellefiyetleri yerine getirdiği için kadından bir 

derece daha üstün olduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte kadının, diğer 

hak durumların tamamında erkeğe denk olduğunu şu şekilde izah etmekte-

dir: “Allah Teâlâ’nın: “Erkeklerin onlar üzerinde bir derece üstünlükleri vardır.” 

kavli kadına bir şey, erkeğe ise pek çok şey yüklemektedir. Buradaki “derece” 

aile reisliği ve ailenin ihtiyaçlarını yerine getirme şeklinde tefsir edilmiştir. 

Çünkü Allah Teâlâ Nisâ sûresindeki “Erkekler Allah’ın onları birbirine üstün 

kılması ve mallarından kadınlara harcamaları sebebiyle kadınların üzerine hâkim 

kılınmıştır.” sözü bu dereceyi yorumlamaktadır. Aile hayatı sosyal bir hayat-

tır. Her sosyal hayatta topluma önderlik eden bir başın bulunması gerekir. 

Çünkü toplulukların bazı konularda arzu ve isteklerinin farklı olması gayet 

tabiidir. Ailenin menfaati ancak ihtilaf edilen konularda görüşüne müracaat 

edilen bir başın bulunması halinde gözetilebilir. Böylece herkes birbirinin 

aksine hareket ederek topluluğu bağlayan ana bağın kopması önlenir. Aksi 

takdirde düzen bozulur. Aile reisliğine erkek daha layıktır. Çünkü ailenin 

menfaatini en iyi o bilir. Gücünü ve malını en iyi o kullanabilir. Bu sebeple 

şeriat kadının korunmasını ve geçimini erkeğin sırtına yüklemiştir. Yoksa 

kadın bütün haklarında erkeğe eşittir. Kadın erkek için ne iş yaparsa mutla-

ka erkek de onun mukabilini kadına yapmalıdır. O işin misli olmasa da, türü 

itibariyle aynı olmalıdır. Kadın hukuk ve işlerinde erkekle eşit olduğu gibi, 

his, şuur ve akıl bakımından da ona denktir. Her ikisi de tam bir akli yapıya 

sahiptir. Menfaatlerini düşünür. Kendisi için uygun geleni, seven bir gönlü 

                                                      

212 Ebû Hayyân, Tefsir’ul- Bahrü’l Muhît, c.II, s.186-190. 
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vardır. Kendisine uygun düşmeyen şeyden kaçınır ve nefret eder. İki cinsten 

birinin diğerine tahakküm etmesi, onu köleleştirip menfaati için kullanması 

ve istismar etmesi adalet değildir. Özellikle nikâh akdinden sonra ortak ha-

yata girmeyi müteakiben iki eşin birbirine karşı haklarını yerine getirip kar-

şılıklı saygıyı benimsemelidirler ki mutlu olmaları mümkün olsun.”213 

Elmalılı, Nisâ sûresi 34. ayetinde geçen erkeklerin kadınlara üstün oldu-

ğunu ifade eden “Kavvâmün” kelimesinin mutlak bir üstünlüğü değil de, 

bilakis hizmetçilikle karışık bir üstünlükten bahsettiğini şu şekilde açıkla-

maktadır: Nisâ sûresi 34. ayette geçen “Kavvâm”, Kâim’in mübalağası olup 

“bir işi yerli yerince yapmak” ifadesinden alınmıştır. Bir kadının işine bakan ve 

korunmasına önem veren ve işlerini idare edene Kayyimü’l-mer’eti ve daha 

kuvvetli olarak “Kavvâmü’l-mer’eti” denilir. Bu deyim erkeğin kadına hâki-

miyetini ve fakat rastgele değil “Milletin efendisi, onlara hizmet edendir” mana-

sı üzerine hizmetçilikle karışık bir hâkimiyetini ifade eder. Bundan dolayı 

bir taraftan erkeğin üstünlüğünü anlatırken diğer taraftan da kadının değer 

ve üstünlüğünü bildirir. Şimdi bu esas da biri Allah tarafından verilen, diğe-

ri çalışmakla kazanılan iki sebep bağlanarak buyruluyor: "  لَ ض  ا فَ مَ ب  َ َ َٰل م عَ ه ضَ ع  هللا ب "ضع   ب  

“Çünkü erkekler ve kadınların bir kısmını diğerlerine yaratılış açısından üstün kıl-

mıştır.” “ُه” zamirinin delalet ettiği mana ile bundan erkeklerin kadınlara 

üstünlüğü ve tercihleri anlaşılmakla beraber ayetin öyle güzel bir açıklaması 

vardır ki, bu üstünlük ve değeri   م هللا علْينه لَ ض  ا فَ مَ ب  “Allah o erkekleri kadınlara üstün 

kılmıştır” diye mutlak surette erkeklere tahsis etmemiş, kapalı olarak bazısı-

nın diğer bazısına üstünlüğünü ifade etmiştir. Bu ise erkeğin kadında bu-

lunmayan, yaratılıştan var olan bir takım üstünlüklere sahip olduğu gibi, 

aynı zamanda kadının da erkekte bulunmayan yaratılıştan var olan bazı 

üstün vasıflara sahip olduğunu ve bundan dolayı her ikisinin birbirine deği-

                                                      

213 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî fi Tefsir’il-Kur’an’il Azîm, c.I, s.525-530; c.III, s.23-36. 
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şik yönlerden muhtaç olduklarını ve bu şekilde erkekle kadının yaratılıştan 

farklı ve karşılıklı olarak birbirinden üstünlükleri olduğu gibi, her erkeğin 

ve aynı şekilde her kadının da seviyelerinin bir olmadığını ve bundan dolayı 

her erkeğin, her kadın ile tek olarak mukayese edilemeyeceğini ve bununla 

birlikte bütün bunlar toptan karşılaştırılınca kadınların erkeklere ihtiyacının, 

erkeklerin kadınlara ihtiyacından daha fazla olduğunu ifade eder.”214 

Bu itibarla ayetler arasında herhangi bir çelişki olmayıp, erkek ve kadın 

yaratılış yönünden eşit olmakla beraber, Allah katında insanlar arasındaki 

fark yalnızca takva ile belirlenir. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Elmalılı, Nisâ sûresi 34. ayette geçen 

“kavvâmün” kelimesini Neysâbûri, Zemahşerî, Ebû Hayyân ve Ebüssuûd 

Efendi gibi meseleyi dil açısından ele aldığını görmekteyiz. Yine aynı şekilde 

Elmalılı, arasında işkâl olduğu zannedilen ayetlere kendinden önceki müfes-

sirlerle aynı doğrultuda açıklamalar getirmiştir. Dolayısıyla Elmalılı, İtikad 

da Mâtürîdî amelde ise Hanefî olduğu halde, İtikad da Eş’arî amelde ise 

Şâfiî olan ehl-i sünnet âlimlerinin görüşleri dışına çıkmadığını ve onların 

görüşlerini takip ettiğini söylemek mümkündür.    

3. Kulun Başına Gelen Kötülüklerin Kendisinden Olup Olma-

ması Meselesi 

۪ه  " ذ  ئَة  يَق ول وا هى ب  م  َسي   ن  ت ص  ن د  اّلل ى   َوا  ن  ع  ۪ه م  ذ  نَة  يَق ول وا هى ب  م  َحس َ ن  ت ص  ن د  اّلل ى  م  َوا  ن  ع  َكۜ ق ل  ُك   م  ن د  "ن  ع   

“Kendilerine bir iyilik dokunsa bu Allah’tan derler, başlarına bir kötülük gelince de 

bu senden derler. Hepsi Allah’tandır de.”215 
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Nisâ sûresi 78. ayetinde iyilik ve kötülüğün Allah tarafından olduğu 

ifade edilirken, bir sonraki Âyet-i Kerîme’de iyiliklerin Allah’tan kötülükle-

rin ise kulun kendi sebebiyle olduğu belirtiliyor. 

َ صَ ا اَ مَ " َ صَ ا اَ مَ هللا وَ  ن  م  فَ  ة  نَ س َ حَ  ن  م   كَ اب َ  ن  م  فَ  ة  ئَ ي   سَ  ن  م   كَ اب "كَ س  ف  ن  

“Sana gelen iyilik Allah’tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir.”216 

Birbiriyle çelişkili gibi görünen bu iki ayet müfessirler tarafından şu şe-

kilde te’lif ediliyor. 

Taberî, konuyla alakalı olarak şu açıklamalarda bulunmaktadır: “Müna-

fıklara ganimet, zafer bolluk gibi bir iyilik isabet etliğinde onlar "Bu Allah 

tarafındandır, onun takdiri iledir." derler. Fakat bunların başına mağlubiyet, 

yaralanma ve acı çekme gibi bir kötülük geldiğinde de "Ey Muhammed, bu 

sendendir. Senin tedbirsizliğinden ve kıt görüşlü oluşundandır." derler. Ey 

Muhammed de ki: "Bolluk olsun kıtlık olsun, zafer olsun, hezimet olsun her 

şey Allah tarafındandır. O halde ne oluyor bu topluluğa da neredeyse söz 

anlamaz oluyorlar? Her şeyin, Allah'ın takdiriyle olduğunu ve onun kudreti 

altında olduğunu idrak etmeye yanaşmıyorlar. Ey Rasûlüm, sana bolluk, 

nimet, afiyet ve selâmet gibi herhangi bir iyilik isabet ettiğinde bu Allah'ın 

sana bir lütfü ve ihsanıdır. Yine sana dokunan zorluk, sıkıntı, eziyet gibi 

şeyler, senin kazanmış olduğun kötülüklerdendir. Ve onları sana takdir eden 

de benim. Biz seni kendimize, yaratıklar arasında bir elçi kıldık. Sen onlara, 

gönderdiğimiz şeyleri tebliğ ile yükümlüsün. Şayet onlar senin tebliğ ettiğin 

şeyleri kabul ederlerse onların lehinedir. Reddederlerse onların aleyhlerine-

dir. Sana ve onlara karşı şahit olarak Allah yeter. Zira senin tebliğinde onla-
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rın, senin tebliğin karşısındaki tutumları da Allah'a gizli değildir. O her biri-

nize, yaptığınızın karşılığını verecektir.217 

Neysâbûri ise âlimlerden görüşler naklettikten sonra “hasenat ve sey-

yiat” kelimeleri üzerinde durmuş ve bunları açıklamaya çalışmıştır. Hasenat 

kelimesinin bolluk ve ganimet anlamına geldiğini, seyyiat kelimesinin ise 

savaşta yenilmek ve kıtlık olarak ifade edilebileceğini söylemiştir. Ayette 

murat edilen de bu ikisidir yani bolluk gibi bir nimete kavuşurlarsa, onu 

Allah’tan bilirler, eğer kıtlık gibi bir musibetle karşılaşırlarsa da sana nispet 

eder ve: “Hep senin yüzünden” derler. “De ki: Hepsi Allah katındandır.” Yani O, 

iradesine göre daraltır ve bollatır.218  

Zemahşerî, bu konuyla alakalı şu açıklamaları yapmaktadır: “Onlara bir 

iyilik dokunursa bu, Allah katındandır, derler. Başlarına bir musibet gelirse bu, 

senin yüzündendir, derler.” Hasenat ve seyyiat, taat ve masiyete denildiği gibi 

nimet ve belaya da denir. Ayette murat edilen de bu ikisidir yani bolluk gibi 

bir nimete kavuşurlarsa, onu Allah’tan bilirler, eğer kıtlık gibi bir musibetle 

karşılaşırlarsa, sana nispet eder ve: “Hep senin yüzünden” derler. “De ki: 

Hepsi Allah katındandır” yani O, iradesine göre daraltır ve bollatır. Çünkü 

insanın bütün yaptığı taat varlık nimetini bile karşılamaz; kaldı ki başkaları-

nı. Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz: Hiç kimse Allah’ın rahmeti dı-

şında bir şeyle cennete giremez dediği zaman: “Sen de mi, dediler?” O da: 

“Ben de,” dedi. “Başına gelen bir kötülük de bela da kendi nefsindendir.” 

Çünkü masiyetle kazanılması için onun sebebidir. Bu da “De ki: Hepsi Allah 

katındandır” (Nisâ 4/78) kavliyle çelişkili değildir. Çünkü hepsinin varlığı ve 

                                                      

217 Taberî, Câmiu’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’an, c.VII, s234-245. 
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kula ulaşması ondandır. Ancak şu var ki iyilik ihsan ve imtihandır, kötülük 

de ceza ve intikamdır”.219  

Râzî, eserinde, Ebu Ali el-Cübbaî’den (ö. 916/1510) nakille “seyyie” laf-

zının iki anlama geldiğini belirtmektedir. Bunlardan biri Allah’tan gelen bela 

ve musibetler, diğeri de kulun kendi iradesiyle kesb ettiği masiyet anlamın-

dadır. Buna da şu şekilde açıklık getirmektedir: “Seyyie lafzının, bazen bela 

ve sıkıntı manasına, bazen de günah ve masiyet manasına geldiği sabittir. 

Sonra Cenâb-ı Hakk, Nisâ sûresi 78. ayette “De ki: Hepsi Allah’tandır.” buyru-

ğu ile seyyie’yi (fenalığı) kendisine nispet etmiş; Nisâ sûresi 79. ayette ise, 

“Sana isabet eden her fenalık da kendindendir” beyanı ile onu kulun kendisine 

nispet etmiştir. Binaenaleyh bu iki ayetin arasını tevfik edip (bulup) var gibi 

görülen tenakuzu gidermek lazımdır. Bela ve sıkıntı manasına olan seyyie, 

Allah’a nispet edilince, peş peşe gelen bu iki ayet arasındaki zahiri tenaku-

zun ortadan kalkması için, masiyet manasına olan seyyienin de kula nispet 

edilmesi gerekir. Muhaliflerimizin bizzat kendileri, Kur’an’ı değiştirmeye 

girişmiş ve “kendindendir” ifadesini (fe min ta’sike) “senin uğursuzluğun sebe-

biyledir” şeklinde okumuşlar. Böylece Kur’an’ı değiştirmişler ve Rafızîlerin 

Kur’an’da tağyir olduğunu iddia etmeleri gibi bir yola girmişlerdir. Şimdi 

eğer, Allah Teâlâ, bu ayette hasene ile seyyieyi ayırınca, seyyieyi değil de 

taat manasında olan haseneyi kendisine nispet etmiştir. Hâlbuki bunların 

her ikisi de size göre kulun fiilidir? denilir ise, biz deriz ki: Çünkü hasene, 

her ne kadar kulun fiillerinden ise de, kul o fiile, ancak Allah’ın kolaylaştır-

ması ve lütfetmesi ile ulaşabilir. Binaenaleyh bu fiilin, Allah’a nisbet edilme-

si doğru olur. Kulun fiillerinden olan seyyieye gelince, o Allah’a izafe edile-

mez. Çünkü Allah Teâlâ onu ne yapmış, ne irade etmiş, ne de emretmiş ve 
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ne de teşvik etmiştir. Bundan dolayı şüphe yok ki bu seyyienin, her bakım-

dan Allah’a nispeti kesinleşmiştir”220 

Beydâvî, bu konudaki işkâli çözerken Zemahşerî’nin görüşlerini kaynak 

zikretmeden aynen almıştır. Burada görüşlerini zikretmemiz konunun tek-

rarı olacağından sadece bukadar bilgi vermekle yetindik.221  

Ebû Hayyân, ayetleri dil açısından değerlendirmiş ve bu konu hakkında 

İbn Abbas’ın görüşlerine yer vermiştir. İbn Abbas “hasene” kelimesinin se-

lamet ve güven anlamına geldiğini “seyyie” kelimesinin ise hastalık ve kor-

ku anlamına geldiğini ifade etmektedir. Dolayısıyla ayetin anlamı şu şekilde 

olur: “Onlara bir iyilik dokunursa bunu, Allah’a nispet ederler. Başlarına bir 

musibet geldiği zaman da bunu peygambere isnad ederler. Bu, senin yü-

zündendir, derler.”222 Yahudilerin Hz. Musa’ya dediği gibi, “Fakat onlara bir 

iyilik geldiği zaman, “Bu bizimdir, (biz çalışıp kazandık) derler.”Eğer başlarına bir 

kötülük gelirse, Musa ve beraberindekilerin uğursuzluğuna yorarlardı. İyi bilin ki, 

onların uğursuzluk sebebi ancak Allah katında (yazılı)dır. Fakat çokları bilmezler.223  

Ebû Hayyân, Nisâ sûresi 79. ayet hakkında da yine İbn Abbas’tan nakil-

ler yapmıştır. İbn Abbas bu ayetin anlamını şu şekilde açıklamıştır: “Ey in-

sanoğlu, başına gelen iyilik Yüce Allah’ın fazlı keremindendir. Başına gelen 

bir kötülük ise işlediğin günahındandır. Ancak onu yaratan yine Yüce Al-

lah’tır.224  

Ebüssuûd Efendi, “Onlara bir iyilik dokunursa bu, Allah katındandır, derler. 

Başlarına bir musibet gelirse bu, senin yüzündendir, derler.” Hasenat ve seyyiat 

                                                      

220 Râzî, Mefâtihu’l-Gayb, c.X, s.147. 
221 Beydâvî, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, c.II, s.85. 
222 Ebû Hayyân, Tefsir’ul- Bahrü’l Muhît, c.III, s.310-312. 
223 A’raf, 7/131. 
224 Ebû Hayyân, Tefsir’ul- Bahrü’l Muhît, c.III, s.312-314. 
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taat ve masiyete denildiği gibi nimet ve belaya da denir. Ayette murat edilen 

de bu ikisidir yani bolluk gibi bir nimete kavuşurlarsa, onu Allah’tan bilirler, 

eğer kıtlık gibi bir musibetle karşılaşırlarsa, sana nispet eder ve: Hep senin 

yüzünden, derler. Nitekim Yahudiler de: Muhammed Medine’ye girdiğin-

den beri meyveler eksildi ve fiyatlar yükseldi, demişlerdi. “De ki: Hepsi Al-

lah katındandır” yani o, iradesine göre daraltır ve bollatır. “Başına gelen bir 

kötülük de” belâ da “kendi nefsindendir” çünkü masiyetle kazanılması için 

onun sebebidir. Bu da De ki: “Hepsi Allah katındandır” (Nisa: 78) kavliyle 

çelişik değildir. Çünkü hepsinin varlığı ve kula ulaşması ondandır, ancak şu 

var ki, iyilik ihsan ve imtihandır, kötülük de ceza ve intikamdır. Nite-

kim Hazret-i Aişe (radiyallahu anha) şöyle buyurmuştur: Müslümanın başı-

na yorgunluk ve rahatsızlık gibi ne gelse hatta bir yerine diken batsa, hatta 

ayakkabısının bağcığı kopsa mutlaka günahı yüzündendir, Allah'ın affettiği 

ise daha çoktur. Gördüğün gibi bu iki ayette ne bizim için ne 

de Mutezile için delil yoktur225 diyor. 

Âlûsî bu konudaki işkâli çözerken Taberî ile aynı doğrultuda çözmeye 

çalışmış, burada görüşlerini zikretmemiz konunun tekrarı olacağından sade-

ce tefsirde geçtiği yerleri vermekle yetindik.226  

Elmalılı M. Hamdi Yazır ise kulun başına gelen kötülüğün kendisinden 

olup olmadığı hususunu değerlendirirken, ayetler arasında var sanılan 

müşkili, şu şekilde te’vil etmektedir: “Kulun kendisi sebebiyle başına gelen 

kötülükler Hepsi Allah’tandır” (Nisâ 4/78) ayeti gereğince bu da Allah ka-

tındandır. Allah takdir ve irade etmemiş olsaydı bu da olamazdı. Fakat 

bunda yapma ve terk etme yönünden mutlaka senin sebep olman vardır. 

Bunun esası senin kendin, senin arzun veya senin kusurun, senin hatan veya 
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senin acizliğin ve senin özündür. Çünkü sen başlangıçta kendi nefsinde ve 

aslında her şeye gücü yeten biri ve varlığın başlangıcı olsaydın elbette ken-

dine hiçbir günahı yaptırmazdın ve hiçbir taraftan sana bir zararın gelmesi 

ihtimali olmazdı. Bundan dolayı birinci derecede günahların kaynağı, yok-

luğun aslı ve yalnız mümkün olan yaratıkların mahiyetinin kendi acizliğidir. 

Allah, ona herhangi bir var oluş anında bol bol iyilik ihsan etmese o derhal 

yok olur gider. İkincisi ise, başa gelen kötülüklerin bir kısmı insanın arzu ve 

iradesine bağlıdır. İnsan onu nefsinde tecelli eden bir irade ve istek ile bile-

rek veya bilmeyerek bizzat veya dolayısıyla ister. Hatta ısrar da eder, irade 

ve istek kuvveti nefsinde bir iyilik olduğu halde istenen maksat, iyilik de 

kötülük de olabilir. Allah Teâlâ da cimri olmadığından kulunun iradesine 

izin verip hükmünü yürüterek maksadını yaratır ve istenen kötülük yine 

Allah katından gelmekle beraber, sebep ve çıkış yeri kulların nefsi ve onların 

kazancı sayılır ve sorumluluk da yapana ait olur”.227“Başınıza gelen herhangi 

bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. (Bununla beraber) Allah, 

çoğunu affeder.”228 ayeti de bu görüşü desteklemektedir. 

Netice itibariyle şunu demek mümkündür: Elmalılı M. Hamdi Yazır, 

yukarıda zikredilen konu hakkında kendinden önceki müfessirler ile görüş 

bakımından muadil bir çizgi takip etmiştir. Fakat belli başlı müfessirlerin 

üzerinde durduğu seyyie, hasene lafızlarına değinmeden ve konu hakkında 

ayrıntıya gitmeden daha açık bir üslup ile ayetler arasında görülen işkâli 

ayet ile gidermeye çalıştığını görmekteyiz. 

                                                      

227 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.III, s.33. 
228 Şûrâ, 42/30. 
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C. Mâide Sûresi 

Mâide sûresinde müşkil olarak nitelenen ayetlerden beş tanesini Elmalı-

lı’ya göre inceleyeceğiz. Bu ayetleri gruplandırmak suretiyle iki başlık altın-

da incelemek mümkündür. 

1. Allah’ın İndirdikleriyle Hükmetmeyenlerin Durumu Mesele-

si 

ونَ  " ر  ئ َك ُه   ال َكف 
ى ۬ولى ك   ب َمىا َان َزَل اّلل ى  فَا  "َوَمن  لَم  ََي   

“Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.”229 

وَن  " ال م  ئ َك ُه   الظ 
ى ۬ولى َمىا َان َزَل اّلل ى  فَا  ك   ب  "َوَمن  لَم  ََي   

“Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir.”230 

ق وَن  " ئ َك ُه   ال َفاس 
ى ۬ولى َمىا َان َزَل اّلل ى  فَا  ك   ب  "َوَمن  لَم  ََي   

“Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar fâsıkların ta kendileridir.”231 

Allah’ın indirdikleriyle hükmetmeyenler üç ayette de değişik vasıflarla 

nitelenmişlerdir. Yani ilk etapta ayetler arasında zahiren bir çelişki varmış 

gibi görülmektedir. Ancak müfessirlerin bu konu hakkındaki yorumlarına 

baktığımızda böyle bir durumun mevzu bahis olmadığını görmekteyiz. 

Şimdi müfessirlerin bu ayetler hakkında öne sürdükleri çeşitli görüşlere bir 

göz atalım. 

Taberî, bu ayetleri yorumlarken öncelikle bu konu hakkında rivayet edi-

len görüşleri naklettikten sonra şu açıklamalarda bulunmuştur:“Kim Allah’ın 

indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.” ayeti hakkındaki 

görüşlerden doğru olmaya layık olanı, bu ayetin ve bundan sonra gelen 

                                                      

229 Mâide, 5/44. 
230 Mâide, 5/45. 
231 Mâide, 5/47. 
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ayetlerin, kâfirler hakkında olduğunu söyleyen görüştür. Çünkü bu ayetten 

önce gelen ayetlerin de sonraki ayetlerin de ehli kitabın kâfirlerinden haber 

verdiğini söylemek daha evladır.”232 

Neysâbûri, yukarıda geçen konu hakkında şu açıklamalarda bulunmak-

tadır: “Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.” 

(Mâide, 5/44) ayeti Müslümanları kastetmektedir. “Kim Allah’ın indirdiği ile 

hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir.” (Mâide, 5/45) ayeti, Yahudi-

leri kastetmektedir. “Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar Fâsıkların 

ta kendileridir.” (Mâide, 5/47) ayeti, Hristiyanları kastetmektedir. Yani birinci 

ayet Müslümanlar hakkında, ikinci ayet Yahudiler, üçüncü ayet ise Hristi-

yanlar hakkında nazil olmuştur.”233 

Zemahşerî ise konu hakkında şunları söylemektedir: “Kim Allah’ın indir-

diği ile hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.”onlar zalimlerin de, fa-

sıkların da ta kendileridir. Yüce Allah, onların küfürde çok eskiye dayanan 

bir inkârcılığın içinde olmaları hasebiyle, Allah’ın ayetlerini basite ve hafife 

alarak, onlarla alay ettiklerinden ötürü, işte bu zulüm ve haksızlıkları yü-

zünden, küfür onların bir asli vasfı, özellik ve niteliği olmuştur. Çünkü on-

lar, Allah’ın hükmü dışında bir başka hükümle hükmetmede inatçı ve ısrarcı 

oldular. İbn Abbas’tan (r.a) rivayete göre, “aslında kâfirler, zalimler ve fasık-

lar kitap ehli olanlardır.” Yine ondan gelen rivayete göre: “Kavim olarak 

sizler ne güzel bir kavimsiniz. Eğer bir tatlılık ve güzellik varsa sizin içindir. 

Ortada acı bir şey varsa, o da kitap ehli içindir. Kim Allah’ın hükmünü red-

dederse, o küfre girmiştir. Kim de hükmün Allah’a ait olduğunu ikrarla ka-

                                                      

232 Taberî, Câmiu’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’an, c.X, s.340. 
233 Neysâbûri, el-Vasît fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Mecîd, c.II, s.186-193. 
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bullenip buna rağmen Allah’ın hükmüyle hükmetmezse, o kimse de zalim 

ve fasıktır.”234  

Fahreddin er-Râzî, “Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar 

kâfirlerin, zalimlerin ve fasıkların ta kendileridir” ayetini şu şekilde açıkla-

maktadır: “Müfessirler bu ayetler arasında ihtilaf etmiş ve bazıları, bu üç 

(ayetin sonunda gelen) üç sıfatı yani “Onlar, kâfirlerdir, zalimlerdir, fasık-

lardır” şeklindeki sıfatları, tek bir mevsufun sıfatı kabul etmişlerdir. Kafsal 

şöyle demiştir: “Bu üç lafzın her birinin ifade ettiği mânalar arasında birbiri-

ne zıtlık yoktur, Aksine bu tıpkı, “Kim Allah’a itaat ederse mümindir. Kim 

Allah’a itaat ederse ebrârdan (iyi kimselerdendir), kim Allah’a itaat ederse 

muttakidir” denilmesi gibidir. Çünkü bu farklı sıfatların hepsi aynı mevsufa 

(varlığa) aittir demişlerdir.235  

Diğer bazı müfessirler ise şöyle demişlerdir: “Bu sıfatlardan birincisi 

inkâr edenler, ikinci ile üçüncü sıfat ise ikrar ve imân ettiği halde, imanının 

gereğini yapmayan kimseleri ifade eder. Esâmm, birinci ve ikinci sıfatların 

Yahudiler, üçüncüsünün ise hristiyanlar hakkında olduğunu söylemiştir.236 

Beydâvî, “Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse, işte onlar kâfirlerin 

ta kendileridir” onu hor görmeleri ve başkasıyla hüküm vermekle ona inat-

larından dolayıdır. Bunun içindir ki, onları “zalimler-

dir” ve “fasıklardır” diye nitelemiştir. Onları inkâr ettikleri kâfir, aksine ka-

rar verdikleri için zalim ve ondan çıktıkları için de fasık kılmıştır. Bu üç sıfat-

tan her birinin onunla hüküm vermekten çekinmeleri durumu ile ilgili ola-

rak onlara yahut da içlerinden bir gruba uygun bir sıfat olması da caizdir. 

                                                      

234 Zemahşerî, Keşşâf, c.II, s.241-244. 
235 Râzî, Mefâtihu’l-Gayb, c.XII, s.5-10. 
236 Râzî, Mefâtihu’l-Gayb, c.XII, s.5-10. 
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Nitekim şöyle denilmiştir: Bu, Müslümanlar içindir çünkü onların hitabına 

bitişiktir, zalimler de Yahudilerdir, fasıklar da Hıristiyanlardır.237 

Ebû Hayyân, bu ayetleri şöyle açıklıyor: “Allah'ın indirdiği ile hükmet-

meyenler kâfirlerin ta kendileridir.” Bu ayetin zahiri umum ifade ediyor. 

Dolayısıyla ayet, her ne kadar Yahudilerin olaylarını anlattıktan sonra gelse 

de hükmü bu ümmete ve daha önce gelen ümmetlere şamildir diyor. 

Ebu Miclez bu ayet, Yahudi, Hristiyan ve şirk ehline hastır ve onlar hakkın-

da indirilmiştir dedi. İkrime ve Dehhâk da bu ayetin ehli kitap hakkında 

olduğunu söylemişlerdir.238  

Ebüssuûd Efendi, konu ile alakalı herhangi bir işkâlden bahsetmemiştir. 

Daha çok bu ayetlerde geçen kelimelerin analizini yapmakla yetinmiştir.239 

Âlûsî, konu hakkında şunları söylemektedir: “Ayet, Allah’ın indirdikle-

riyle hükmetmeyen herkes hakkındadır. Ayetteki “hükmetmek” doğrulamak 

anlamındadır. Dolayısıyla hükmetmeyen tasdik etmemiş olur. Bu da herkes 

için geçerlidir.”240 

Elmalılı M. Hamdi Yazır’a göre ise: “Tevrat’a uygun hükmü kabul et-

meyen Yahudiler, İncil’e uygun hükmü kabul etmeyen Hristiyanlar kendi 

görüşlerinde ve inançlarında da kâfir veya zalim veya fasıktırlar veya hepsi-

dirler. Aynı şekilde bunlara benzeyenler de bunlar gibidirler. Küfürleri, ilahi 

hükmü inkâr etmelerinden veya hakir görmelerinden; zulümleri, ölçüsü hak 

olan ilahi hükmü atıp, başka hükümler ile hükmettiklerinden; fasıklıkları da 

hak hükümden çıktıklarından dolayıdır. Şu halde ya bu üç vasfın hepsi bir-

                                                      

237 Beydâvî, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, c.II, s.128. 
238 Ebû Hayyân, Tefsir’ul- Bahrü’l Muhît, c.III, s.507-510. 
239 Ebüssuûd, İrşâd-ı aklıselim ila Mezâyây-ı Kitâbi’l-Kerim, c.III, s.500-507. 
240 Âlûsi, Rûhu’l-Meânî fi Tefsir’il-Kur’an’il Azîm, c.III, s.315-317. 
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liktedir veya her biri hükümden çekinmeye ilave olan bir hale göre bağımsız 

sıfatlardandır.”241 

Sonuç olarak bu ayetler müfessirler tarafından farklı şekillerde yorum-

lanmıştır. Kimileri bu ayetlerin Yahudiler ve Hristiyanlar hakkında nazil 

olduğunu söylerken kimileri ise bu ayetlerin sadece Yahudi ve Hristiyanları 

bağlamayıp Allah’ın indirdikleriyle hükmetmeyen herkesi bağladığını söy-

lemişlerdir. Yani ayetin hususi değil genel bir anlam taşıdığını belirtmişler-

dir. 

Elmalılı M. Hamdi Yazır da yukarıda görüşlerini yer verdiğimiz müfes-

sirlerle aynı görüşü paylaşmaktadır. Ayette geçen Allah’ın ahkâmıyla hük-

metmeyen kimseler için atfedilen vasıfların herkesi kapsadığını belirtmekte-

dir. 

2. Günahkârın Bir Başkasının Günahını Yüklenip Yüklenme-

mesi Meselesi 

ت لَ۪۪ن َمىا َاَنَ۬  " ََل  يََدَك ل َتق  َت ا  َ َرب  ال َعالَ۪منَي لَِئ   بََسط  ى َاَخاف  اّلل ى ق ت َلَ  ا ّن ۪ َ َك ّل  لَي  َي ا  ط  يَد  َك فَتَك وَن  ﴾28﴿ ب َباس  ث م  ث ۪مي َوا  ىوَا َب   ۪ريد  َان  تَب  ى ا  ا ّن ۪

ال ۪منَي   ا الظ  ؤ  ى َ َجزى ِل  اب  الن ار   َوذى َ ن  َاْص  "﴾29﴿م   

“Andolsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile, ben öldürmek için sana 

elimi kaldıracak değilim! Zira ben Âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım. Ben 

diliyorum ki sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenesin, cehen-

nemliklerden olasın! Zalimlerin cezası işte budur.”242 

ۜى َوَّل تَ  " رى َر ا خ  ز  َرة  و  ر  َواز  "ز   

“Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz.”243 

                                                      

241 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.III, s.278. 
242 Mâide, 5/28-29. 
243 İsrâ, 17/15. 
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Birinci grupta gelen ayetler ile ikinci ayet ilk etapta birbiriyle çelişkili gi-

bi gözükmektedir. Ancak bu ayetler müfessirler tarafından te’lif edildikle-

rinde, ayetler arasında herhangi bir tutarsızlığın olmadığı gözlemlenmekte-

dir. Şimdi müfessirlerin bu konu hakkındaki görüşlerine bir göz atalım. 

Taberî, konuyla alakalı olarak şu iki görüşü nakletmektedir: “Abdullah 

b. Abbas, Abdullah b. Mes’ud, Katâde, Mücâhid ve Dehhâk’a göre bu ayetin 

manası şöyledir: Ben, hem beni öldürmenin günahını hem de diğer günahla-

rını yüklenmeni ve böylece cehennemliklerden olmanı istiyorum. 

Mücâhid’den nakledilen diğer bir görüşe göre bu ayetin manası şöyledir: 

“Ben senin, hem benim günahlarımı yüklenmeni hem de beni öldürmek su-

retiyle kazanacağın günahı yüklenmeni ve böylece cehennemliklerden ol-

manı istiyorum.” 

Taberî, yukarıda ele aldığı iki görüşten birincisinin daha isabetli oldu-

ğunu belirtmektedir ve sebebini de şu şekilde açıklamaktadır: “Birinci izah 

şekli daha doğrudur. Zira hiçbir kimsenin başka birinin günahını yüklen-

meyeceği naslarla beyan edilmiştir. Bu sebeple öldürülenin günahlarının 

öldürene intikal edeceğini söylemek isabetli değildir.”244 

Zemahşerî, bu konudaki ayetleri şu şekilde te’vil etmektedir: “Burada 

benim günahım kadarı veya gibisi ifadesi, konuşmanın gelişi itibariyle söy-

lenegelen bir sözdür. Örneğin “Filanın okuyuşunu okudum ve filanın yazı-

şını yazdım” dediğinde, bu sözünle, onun gibi okuduğunu ve onun gibi 

yazdığını demek istersin. Bu, oldukça geniş ve yaygın olan bir sözdür ki, 

neredeyse ondan başkası kullanılamaz gibidir. Bunun benzeri Resulullah’ın 

(sav) şu sözüdür. Allah Resulü (sav) şöyle buyurmuştur: “Karşılıklı sövüşen 

iki kimseden hangisi önce haksızlığa uğramışsa, kavgayı ilk başlatanın söv-

gülerinin günahı kendisinin olduğu gibi, haksızlığa uğrayan da haddini aş-

                                                      

244 Taberî, Câmiu’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’an, c.X, s.215-216. 
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madığı sürece, bunun da günahı kavgayı ilk başlatanın üzerinedir.” Yani 

sövmeye ve kavga çıkarmaya ilk başlayan kişinin vebali ve günahı kendisine 

aittir. Bunun yanında, kendisiyle kavgaya tutuştuğu kimse, haddini aşma-

dıkça, kavgayı başlatanın vebali kadar bunun vebalinden de ona yüklenir.245  

Fahreddin er-Râzî ise, bu konu ile ilgili rivayet edilen görüşleri naklede-

rek bu konuya açıklık getirmeye çalışmıştır: Cenâb-ı Allah “Hiçbir günahkâr, 

başkasının günah yükünü yüklenmez.” (İsrâ 17/15) buyurmuştur. Öyle ise nasıl 

olur da, katilin, öldürdüğü kimsenin günahını da yüklenmesi düşünülebilir? 

Bu konunun ilim erbapları tarafından iki manada düşünüldüğünü aktar-

maktadır: 

a) İbn Abbas, (r.a), İbn Mes’ud, (r.a), Hasan el-Basrî ve Katâde bunun 

manasının, “Sen hem beni öldürme günahını, hem de beni öldürmezden 

önce işlediğin günahları yüklenirsin” şeklinde olduğunu söylemişlerdir ki, 

buna göre ayette mahzuf bir muzaf vardır. 

b) Zeccâc’a göre bu ifade: “Sen, hem beni öldürme günahı, hem de kur-

banın kabul edilmeyişine sebep olan günahın ile Allah’a dönersin manasın-

dadır.” demiştir. 

Râzî, bununla birlikte İsrâ sûresinin 15. ayetinde geçen “kimse kimsenin 

günahını yüklenmez” ifadesinin te’vili hususunda şu izahlarda bulunmuştur: 

“Rivayet olunduğuna göre zalim olan, kıyamet günü hasmını (zulmettiği 

kimseyi) razı edecek bir şey bulamadığı zaman, mazlumun günahlarından 

bir kısmı alınır, zalime yüklenir. İşte buna göre ben, bir yandan kıyamet gü-

nünde beni razı edecek bir şey bulamadığın zaman, benim günahımı, diğer 

                                                      

245 Zemahşerî, Keşşâf, c.II, s.224-227. 
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taraftan da beni öldürme günahını yüklenmeni isterim denilebilir. İşte bu, 

sorulan soruya cevap olabilecek izahtadır.”246 

Diğer taraftan“Hiçbir günahkâr başkasının günah yükünü yüklenmez” ayeti 

ile herkesin amelinin neticesinin kendisine ait olduğu vurgulanmıştır.247 Yani 

ayetler arasında herhangi bir çelişkinin söz konusu olmadığını belirtmiştir. 

Beydâvî, ayetler arasında tearuz varmış gibi görünen bu meseleyi şu şe-

kilde açıklamaktadır: “Sana teslim olmam, sana elimi uzattığım takdirde 

benim günahımı ve elini bana uzatmakla da senin günahını çekmen içindir.” 

Bunun bir benzeri de: “Sövüşenlere dedikleri vardır, mazlum ileri gitmediği 

sürece günah başlatanın üzerinedir.” Şöyle denilmiştir: “Benim günahımı 

demek katlimin günahını demektir, senin günahının manası da kurbanının 

kabul olunmasını önleyen günahının demektir.” İkisi de hâl yerinde-

dir, yani iki günahı da taşıyarak onların günahı ile dönersin demektir. Belki 

de kardeşinin günaha girmesini ve bedbaht olmasını istememiş; bilâkis bu 

sözü söylemekten, eğer mutlaka böyle bir şey olacaksa, sana olmasını iste-

rim, bana olmasını istemem demek istemiştir. Bizzat istenen şey kendine 

olmamasıdır yoksa kardeşine olması değildir.248  

Ebüssuûd Efendi, ben teslimiyet göstermekle ve sana karşılık verme-

mekle şunu diliyorum: “Seni öldürmek için sana el uzattığımda hâsıl olacak 

günahı, beni öldürmek için bana el uzatmandan hâsıl olacak günahınla bir-

likte yüklenesin de cehennem ashabından olasın” Nitekim Peygam-

ber (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “İki kişi birbirine sö-

vünce, söylediklerinin vebalini yüklenirler. Ayrıca mazlum olan, aşırı git-

medikçe (misliyle mukabeleden fazlasını söylemedikçe), sövmeyi başlatan, 

                                                      

246 Râzî, Mefâtihu’l-Gayb, c.XI, s.340. 
247 Râzî, Mefâtihu’l-Gayb, c.XX, s.311. 
248 Beydâvî, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, c.II, s.124. 
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kendi günahının yanı sıra mazlumun sövmesinin günahının mislini de yük-

lenmiş olur.” Çünkü onun sövmesine sebep olur ve bu konularda sebep de 

fail gibidir. Diğer bir görüşe göre ise, ayetteki “benim günahımdan maksat, 

beni öldürmenin günahı demektir ve “senin günahın da, kurbanının kabul 

edilmesine engel olan günahın demektir. Her halde Habil’in “benim güna-

hım demesinden bizzat muradı, kendisinin bulaşmadığı günah demektir. 

Kardeşinin günahından ise onun bulaştığı günah kastedilmektedir.249 

Âlûsî ise bu konu hakkında şu açıklamalarda bulunmuştur: “Allah Teâlâ 

haktan sapan, doğru yoldan kaçan kimsenin yalnızca kendi nefsine cinayet 

işlediğini, bunun vebalinin sadece kendisine ait olduğunu haber veriyor ve 

buyuruyor ki: “Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.” Kimse başka-

sının günahını taşımaz. Kimse kendinden başkasına kötülük yapmaz. Nite-

kim Hak Teâlâ Fâtır sûresinde şöyle buyurmaktadır: “Hiçbir günahkâr başka-

sının günahını yüklenmez.”250 Bu ifade ile Allah Teâlâ’nın: “Onlar mutlaka kendi 

günah yükleriyle birlikte başka yüklerde yüklenecekler.”251 ve “Kıyamet gününde 

kendi günahlarını eksiksiz yüklendikleri gibi bilgisizce saptırdıkları kimselerin gü-

nahlarından da yüklenmiş olurlar.”252 ayetleri arasında herhangi bir çelişki söz 

konusu değildir. Çünkü kötülüğe çağıranlar hem kendilerinin hem de sa-

pıtmış oldukları kimselerin günahlarını yüklenirler. Bu yüklenme onların 

günahlarından bir şeyi eksiltmediği gibi onlardan bir şeyi de taşımaları an-

lamında değildir. Bu ise Allah’ın kullarına adaletinin ve rahmetinin ifadesi-

dir.”253 

                                                      

249 Ebüssuûd, İrşâd-ı aklıselim ila Mezâyây-ı Kitâbi’l-Kerim, c.III, s.27. 
250 Fâtır, 35/18. 
251 Ankebût, 29/13. 
252 Nahl, 16/25. 
253 Mâide, 5/28-29.; İsrâ, 17/15. 
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Elmalılı M. Hamdi Yazır, birinin bir başkasının günahını yüklenme 

mevzuuna konu olan ayetleri ele alırken, daha çok Âlûsî ile paralel bir görüş 

serdetmekle birlikte, kendisine tecavüz edilen kişinin karşılık vermesi du-

rumunda katil olacağını beyan ederek Âlûsî’den farklı bir yorum getirmiştir. 

Şöyle ki: Bir Hadis-i Şerif’te: “Sövüşenlerin bütün söyledikleri başlayana 

aittir. Yani ilk başlayan hem aynen kendinin günahını, hem de sebep oldu-

ğundan dolayı arkadaşının günahını yüklenir. Fakat mazlum (zulme uğra-

yan), haddi aşıp daha ileri gitmedikçe”254 buyrulduğu gibi, burada da “benim 

günahım” demek, şayet sana karşı karşılık vererek el uzatırsam, gireceğim 

günahın bir aynı demektir. Şu halde biri tecavüz eder, diğeri de karşılık verir 

de, her ikisi de öldürülürler de, başlayan iki cinayet diğeri de bir cinayet 

işlemiş olur. Saldırılan, karşılık vermeyecek olursa, bu bir cinayetten de kur-

tulur. Fakat katil yine iki cinayet işlemiş ve iki günah yüklenmiş bulunur ki, 

birisi mazlumu öldürmek, diğeri kendini cezaya layık bulup ateşe atmak 

cinayetidir.”255 Elmalılı bu konuya yakın olan şu ayetleri de te’vil ederek iş-

kâli ortadan kaldırmıştır: “Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.”256 

Herkes kendi günahından sorumlu olur, kendi günahının cezasını çeker. 

Nitekim “Her koyun kendi bacağından asılır” deriz. Zalimlerin, zorbaların 

yaptığı gibi birinin günahı diğerine yükletilmez. Ankebût sûresinde “Onlar 

mutlaka kendi günah yükleriyle birlikte başka yükler de yüklenecekler.”257 buyrul-

muş olması da buna aykırı değildir. Çünkü başkasını sapıtmaya çalışanlar 

hem sapıklıklarının, hem de saptırmalarının günahını çekerler ki ikisi de 

kendi günahlarıdır. Nitekim “Her kim bir kötü adet çıkarırsa, ona hem onun 

                                                      

254 Ahmed b. Hanbel, Müsnedi, c.XII, s.138. 
255 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.III, s.243-244. 
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günahı hem de onu işleyenlerin günahı vardır.”258 hadisi de böyledir. Yani 

diğer işleyenler çekmeyecek demek değil, onların hepsi kadar da fazla çeke-

cek demektir.”259  

Dolayısıyla Elmalılı, günahkârın bir başkasının günahını yüklenip yük-

lenmemesi konusunda, çelişkili gibi görülen ayetler arasındaki işkâli gider-

meye çalışırken, tefsirlerini incelediğimiz müfessirlerle aynı ayet ve hadisleri 

delil göstermiştir. 

 

D. Tevbe Sûresi 

Tevbe sûresinde müşkil olarak nitelenen ayetlerden iki tanesini Elmalı-

lı’ya göre inceleyeceğiz. Bu ayetleri gruplandırmak suretiyle bir başlık altın-

da incelemek mümkündür. 

1. Allah’ın Mü’minlerin Can ve Mallarını Satın Alması Meselesi 

َن  لَه م  ال َجن ةَ ا ن   " َوالَه م  َب  ۪ننَي َان ف َسه م  َوَام  م  ؤ  َن ال م  ى م  ََتى َ اش  "اّلل ى  

“Allah, müminlerin canlarını ve mallarını, karşılığında cennet vermek üzere sa-

tın almıştır.”260 

"  ۜ ض  َر  َوات  َواّل  مى ل   الس  َ ََل  م  "ا ن  اّلل ى  

“Hiç şüphesiz, göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır.”261 

Müfessirler ilk ayet ile ikinci ayet arasında ilk bakışta işkâl görmüşlerdir. 

Her şeyin mülkü Allah’a ait olduğu halde “satın alma” sının sebebi nedir 

sorusuna cevap aramışlardır ve bunları şu şekilde te’lif etmişlerdir. 

                                                      

258 Ahmed b. Hanbel, Müsnedi, c.XVI, s.326. 
259 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.VI, s.422-423. 
260 Tevbe, 9/111. 
261 Tevbe, 9/116. 
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Taberî, tefsirinde bu konuda herhangi bir işkâlden bahsetmemekle bir-

likte sadece bu ayetin iniş sebebi (nüzul sebebi) üzerinde durmuştur.262  

Fahreddin er-Râzî, yukarıda zikri geçen ayetlerle alakalı olarak Allah’ın 

gerçek anlamda hiçbir şeyi satın almadığını belirtmekle birlikte Hasan el-

Basri’nin (ö. 728/1328) naklettiği üzere bu satın almanın müminleri teşvik 

amaçlı olduğunu şu şekilde aktarmaktadır: Meâni âlimleri şöyle demişlerdir: 

“Allah’ın, gerçekte herhangi bir şeyi satın alması söz konusu değildir. Çün-

kü müşteri, sahip olmadığı şeyi satın alır.” İşte bundan ötürü, Hasan el-Basrî 

bu ayete: “Allah, bazı canları satın aldı ki onları zaten kendisi yaratmıştı. 

Yine bazı malları da satın aldı ki o malları onlara rızık olarak veren de zaten 

kendisidir. Fakat Cenâb-ı Hak bunu, lütufkâr bir şekilde taata çağırmak için 

böyle beyan buyurmuştur. Bunun özü şudur: Mümin, ne zaman Allah yo-

lunda savaşır ve bu uğurda öldürülür, ruhu çıkar ve malı da Allah yolunda 

harcanırsa, ahirette Allah Teâlâ’dan, yaptığı bu şeylere karşılık cenneti alır. 

Böylece bu, bir değiş-tokuş ve bir alış veriş olmuş olur ki işte ayetteki, “Al-

lah, müminlerin canlarını ve mallarını, karşılığında cennet vermek üzere satın al-

mıştır” ifadesi bu manayadır”263 demiştir. 

Beydâvî, “Allah, müminlerin canlarını ve mallarını, karşılığında cennet ver-

mek üzere satın almıştır.”ayetini, mallarını ve canlarını kendi yolunda harca-

yanların cennetle mükâfatlandırılacaklarına dair temsil olduğunu söylemek-

le yetinmiştir.264 

Ebû Hayyân ise ayette geçen satın alma ifadesinin temsili bir ifade oldu-

ğunu, müminlerin can ve mallarını Allah yolunda harcayıp bu uğurda da 

cenneti kazanmaları için sarf edilmiş bir ifade olduğunu şöyle aktarmakta-

                                                      

262 Taberî, Câmiu’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’an, c.XII, s.5-7. 
263 Râzî, Mefâtihu’l-Gayb,  c.XVI, s.150. 
264 Beydâvî, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, c.III, s.99. 
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dır: “İnsanlar arasındaki alış-verişin esas şekli, kendi ellerinden çıkardıkları 

şeye karşılık ya kendileri için daha faydalı olan şeyleri yahut fayda itibariyle 

ellerinden çıkardıkları şeye denk olan şeyleri almaktır. Yüce Allah ise, kulla-

rından canlarını ve mallarını kendi itaati uğrunda feda etmelerini, rızası yo-

lunda bunları tüketmelerini istemek ve karşılığında da bunu yerine getirdik-

leri takdirde onlara cenneti vermek suretiyle satın almıştır. Bu ise, kullar 

tarafından verilenlerle kıyas edilemeyecek, boy ölçüşemeyecek kadar büyük 

bir bedeldir. Şanı Yüce Allah bu buyruğu onların alış-veriş işlemlerinde örf-

lerinden bildikleri bir mecâzi üslûpla dile getirmektedir. Kula düşen canını 

ve malını teslim etmektir. Buna karşılık Allah da onlara mükâfat verecek, 

nimetlere nail kılacaktır. İşte Yüce Allah buna satın alma adını vermiştir.265 

Ebüssuûd Efendi ise bu ayetler arasında herhangi bir işkâlden bahset-

memekle birlikte Tevbe 111. ayet hakkında şunları söylemektedir: “Allah, 

müminlerin canlarını ve mallarını, karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır.” 

Allah, müminleri, kendi yolunda feda ettikleri canları ve malları karşılığında 

cennetle mükâfatlandırmayı, mecazî olarak satın almak şeklinde ifade edi-

yor. Burada akdin konusu olan şey, mü'minlerin canları ve malları; satılan 

şeyin karşılığı olan bedel de, cennet olarak gösterilmiştir. Dikkati çeken şu-

dur: “Allah, müminlere cenneti canları ve malları karşılığında satmıştır” 

ifadesi kullanılmamıştır. Bu da, müminlerin canlarının ve mallarının son 

derece önemsendiğini belirtmek içindir.266 

Âlûsî, Cenab-ı Hakk’ın müminlerden can ve mallarını satın alma ifade-

sinin temsili olduğunu ve bununla müminlerin Allah yolunda cihat ve infak-

ta bulunmasını teşvik amacıyla söylendiğini zikretmiştir.267 

                                                      

265 Ebû Hayyân, Tefsir’ul- Bahrü’l Muhît, c.V, s.105-107. 
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Elmalılı M. Hamdi Yazır, yukarıda aralarında müşkil olduğu iddia edi-

len ayetlerin yorumuyla alakalı olarak Cenab-ı Hakk’ın müminlerden can ve 

mallarını satın alma ifadesinin temsili olduğunu ve bununla müminlerin 

Allah yolunda cihat ve infakta bulunmasını teşvik amacıyla söylendiğini şu 

şekilde aktarmaktadır: “Şüphe yok ki, Allah Teâlâ’nın yarattığı o canlar ve 

rızık olarak ihsan ettiği o mallar baştan sona Allah’ın mülküdür ve bundan 

dolayı Allah’ın onları satın alma yoluyla mülkiyetine geçirmesi tasavvur 

olunamaz. Allah Teâlâ’nın burada büyük bir lütuf göstergesi ile kullarını 

cihada ve ibadete daveti ve teklifi vardır. Bunun hakikati şudur ki, Allah 

insanlara can ve mal vermiş ve onlarda muvakkat bir tasarruf ve faydalan-

maya da izin vermiştir. Böylece kullar kendi şahıslarında ve mallarında ge-

çici bir hürriyet ve mülkiyet hakkı ile yine muvakkat bir tasarruf ve fayda-

lanmaya maliktirler. Fakat kullar bunları sırf kendileri ve kendi rıza ve ihti-

yarları adına sarf edecek olurlarsa, Allah’ın ihsanı olan nimetleri, kendileri 

gibi fani olan maksatlar uğruna tüketmiş olacaklar ve ondan hiçbir kâr ve 

menfaat elde edemeyecekler, ecelleri geldiğinde her şeyden mahrum olarak 

büsbütün hüsran azabı ile karşı karşıya kalacaklardır. Hâlbuki Allah’ın ih-

sanı olan can ve malı, kendileri için ve kendi mülkleri olarak değil de, hürri-

yetlerini ve tasarruf haklarını çok iyi kullanarak gönül rızasıyla Allah’a tes-

lim ve Allah için ve Allah’ın emrine, Allah’ın yoluna sarf ederlerse Allah 

onları heder etmeyecek ve kendilerini cennet ile sevaplandırarak ebedi ni-

metlere erdirecektir. Yani fani olan lezzetlerin Allah için feda edilmesine 

karşılık ebedi olan hayır ve menfaatler elde edilecek, fani hayat yerine baki 

hayat kaim olacaktır. Bir mümin Allah yolunda savaşa katılır, can verir ve o 

yolda malını infak ederse, bu yaptığı iş boşa gitmeyecek, ahirette ona karşı-

lık Allah’tan cennet alacak ve başkalarının sıkıntısından uzak olarak sırf ni-

metlerle dolu olan ebedi mutluluk içinde yaşayacaktır. İşte böyle düzenlen-

miş olan bu dünya ile ahiret, bu fani ile o ebedi ve baki aynı anda bir yerde 

bir araya gelemeyeceğinden, bu fani hayatı o baki hayatla değiştirme işini 
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Allah, kulunun ihtiyarına terk etmiştir. Bu işlem, bu yer değiştirme kulun 

seçim ve rızası ile Allah’ın kabulüne bağlı bulunduğundan bu ilahi muamele 

sanki bir değişme, bir alış-verişmiş gibi temsili bir üslup ile ifade buyrul-

muştur. Yoksa gerçekte kulun malı da canı da ona karşılık olarak verilen 

cennet de hepsi Allah’ın mülküdür. Aslında Allah Teâlâ, kendi mülkünü, 

yine kendi mülkü ile değiştirecektir. Ancak bu değiştirme işlemi, cebri ol-

mayıp yine de kulun rıza ve ihtiyarına bağlanmış olduğundan Allah Teâlâ 

bu sözleşmenin şerefini kullarına bağışlamıştır. Sanki zengin bir velinin 

kendi velâyeti altındaki fakir bir çocuğa sermaye vererek onu ticarete teşvik 

etmek için dükkân açtırması ve başka müşteri aramayıp satacağı malı yal-

nızca kendisine satmak üzere şart koşup, her aldığına da kat kat kâr vermesi 

gibi bir alış-veriş şeklinde temsili ifade kullanılmıştır.”268 

Netice itibariyle yukarıda ele aldığımız ve aralarında işkâl olduğu iddia 

edilen ayetlerin müfessirlerce tahlili neticesinde Cenab-ı Hakk’ın buyruğun-

da geçen satın alma ifadesinin temsili bir ifade olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Dolayısıyla yukarıda geçtiği üzere bütün müfessirler konuya aynı çözüm 

önerileriyle yaklaşmışlardır. 

 

E. Hûd Sûresi 

Hûd sûresinde müşkil olarak nitelenen ayetlerden sekiz tanesini Elmalı-

lı’ya göre inceleyeceğiz. Bu ayetleri gruplandırmak suretiyle iki başlık altın-

da incelemek mümkündür. 

1. Kâinat Altı Günde mi Yaratıldı? 

َض ۪۪ف س    " َر  َوات  َواّل  مى ي َخلََق الس  ۪ َو اَّل  م  َوه  "ت ة  َاَي   
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“O, gökleri ve yeri altı günde yaratandır.”269 

Hûd sûresi 7. ayette yerin ve göklerin Allah tarafından altı günde yara-

tıldığı açık bir şekilde ifade edilirken, Fussilet sûresi 9-12. ayetlerinde ise, 

yeryüzünün iki günde, orada arayıp soranlar için gıdalarını dört günde tak-

dir ettiği, daha sonra da, yedi göğü iki günde yarattığı bildirilmektedir. 

"  َ َ َربُّ ال َعال ِل  اۜ ذى ى َان َدادا َعل وَن ََل  َمني   َوََت  َض ۪۪ف يَو  َر  ي َخلََق اّل  ۪ َّل  وَن َب  ف ر  ىا َاق َواَْتَا ۪۪فى  ﴾9﴿۪منَي  ق ل  َائ ن ك   لَتَك  َر ۪فْيَ هَا َوََبَرَك ۪فْيَا َوقَد  ق  ن  فَو  َ م  َوَجَعَل ۪فْيَا َرَواِس 

ائ ۪لنَي  ى ۜ َسَوَٓاءا ل لس  م  بََعة  اََي  اۜ قَا ﴾10﴿َار  ها عاا اَو  َكر  ض  ائ ت يَا َطو  َر  َخان  فَقَاَل لَهَا َول ل  َ د  َمىاء  َوِه  ىى ا ََل الس  تَوى ائ ۪عنَي ُث   اس   ىا َاتَي نَا َطى َمني    ﴾11﴿لَتَ َوات  ۪۪ف يَو  ب َع ََسى ْي ن  س َ فَقَضى

ىاء   ٰحى ۪۪ف ُك    ََسَ (12)َوَاو  َرَهاۜ     "َام 

Deki: “Siz yeri iki günde yaratan Allah’ın tek ilah olduğunu inkâr edip O’na 

birtakım eşler, ortaklar mı uyduruyorsunuz? Hâlbuki bütün bunları yaratan âlem-

lerin rabbidir. O, yeryüzünde, yüce dağlar yarattı, orayı bereketli kıldı ve orayı ara-

yıp soranlar için gıdalarını, bitkilerini ve ağaçlarını tam dört günde takdir etti, dü-

zenledi. Sonra iradesi bir gaz halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne “is-

teyerek de olsa, istemeyerek de olsa buyruğuma gelin” dedi. İkisi de “isteyerek gel-

dik” dediler. Derken, iki gün içinde yedi gök var etti ve her iki göğe kendisine ait işi 

bildirdi.”270  

Zahiren çelişkili gibi görünen bu ayetler müfessirler tarafından şu şekil-

de te’vil edilmiştir. 

Taberî bu ayetler arasında herhangi bir çelişki görmemektedir ve zahi-

ren müşkil gibi görülen bu durumu şu şekilde izah etmektedir: “Yeri iki gün-

de yaratan...” ifadesinden maksat, yeryüzünün gökten önce iki günde yara-

tılmasıdır. Yeryüzünü düzene koyması ve oradaki varlıkları yaratması ise, 

göklerin yaratılmasından sonraki iki günde olmuştur. Böylece yeryüzü tam 
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dört günde, gökler ise iki günde yaratılmıştır.”271 Yani ayetlerde buyrulduğu 

gibi Allah gökyüzünü ve yeryüzünü altı günde halk etti. 

Fahreddin er-Râzî ise burada şöyle bir soru soruyor: “Allah Teâlâ, yeri 

iki günde yarattığını    ف   َض ر  اّلَ  َق لَ ى خَ "اَّل َ "ني   مَ و   ي  belirtmiş ve ayette bahsettiği üç şeyi de 

(dağların yaratılması, bereketleri, hayırlı faydalı şeyleri yaratması ve gıdaları 

hazırlaması) diğer dört günde ıslah ettiğini belirtmiş, daha sonra da, gökleri 

iki günde yarattığını ifade buyurmuştur. Böylece bu günlerin toplamı sekize 

ulaşmış oluyor. Fakat başka ayetler, gökleri ve yeri altı günde yarattığını 

ifade etmiştir. Böylece bir tenakuz ortaya çıkar.” denilirse nasıl cevap verilir? 

Âlimler bu soruya şöyle cevap vermişler: “Yeryüzünde yeryüzündekile-

rin azıklarını, ilk iki gün ile birlikte dört günde takdir etmiştir. Bu durum, 

birinin Basra’dan Bağdat’a on günde, Küfe’ye de, on beş günde gittim deme-

sine benzer. O, bu ifadesiyle, bu mesafelerin toplamı on beş gün olduğunu 

kastetmiştir. Bunun toplamı, Cenab-ı Hakk’ın " َم  َي  اَ  ة  ت   س   ف   َض ر  اّلَ وَ  ات  وَ مَ الس   َق لَ ى خَ اَّل    وَ ه   و"  “Al-

lah, gökleri ve yeri altı günde yaratmıştır.” (Hûd 11/7) ayetinde ifade edildiği 

üzere altı gün olarak ortaya çıkmaktadır.”272 

Beydâvî, bu ayetler arasında herhangi bir işkâl görmemekle birlikte, ko-

nu hakkında şu açıklamalarda bulunmuştur: “Fussilet sûresi 10. ayette geçen 

“dört günden” kastın, dört gün içinde, yani bütün bunları dört gün içinde 

yaptı anlamı çıkar. Buda birinin Basra’dan Bağdat’a on günde, Kûfe’ye de, 

on beş günde gittim demesine benzer. O, bu ifadesiyle, bu mesafelerin top-

lamı on beş gün olduğunu kastetmiştir.” Dolayısıyla bunun toplamı, Cenab-ı 

Hakk’ın " م ت ة  َاَي  َض ف  س   َمَوات  َواّلَر  ى َخلََق الس  َو اَّل    ”.Allah, gökleri ve yeri altı günde yaratmıştır“ "َو ه 

                                                      

271 Taberî, Câmiu’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’an, c. XXI, s.431-433.  
272 Râzî, Mefâtihu’l-Gayb, c.XXVII, s.545. 
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(Hûd 11/7) ayetinde ifade edildiği üzere altı gün olarak ortaya çıkmakta-

dır.”273 

Ebû Hayyân, ayetler arasında herhangi bir işkâlden bahsetmemekle bir-

likte Fussilet sûresinde geçen dört günden kastın, takdiri iki günde ve bütün 

zikredilenlerle birlikte hepsini tam dört günde bitirdi anlamına geldiğini 

söylemektedir.274 

Ebüssuûd Efendi ise, ayetler arasında tearuz varmış gibi görünen bu 

meseleyi Ebû Hayyân ile aynı doğrultuda çözmeye çalışmıştır. 275  

Elmalılı M. Hamdi Yazır da Fussilet (41/10) sûresinde var olduğu iddia 

edilen müşkili şu şekilde açıklamaktadır: “Dört gün içinde, yani bütün bun-

ları dört gün içinde yaptı. Yahut dört gün içinde olarak yaptı. Önceki “iki” 

de içinde dâhil olmak üzere, dört ki, bunda da gösterdiğimiz şekilde öbürle-

ri gibi iki mana vardır. Birisi, madenlerin ve dağların yaratılması nöbeti, biri 

de bitkilerin ve hayvanların yaratılması nöbeti ki iki önceki ile dört olur. 

Birisi de “فْيا” den hal olmasıdır ki, dört mevsimi göstermiş olur, bu şekilde 

önceki iki burada dâhil olmuş bulunur. Benim aciz anlayışıma göre burada 

bu mana, öbüründen daha ön planda, ifadenin akışına daha uygundur. 

Çünkü yeryüzünün bereketleri ve rızıkları her sene bu dört mevsim içinde 

yetişir. Sayısı ve miktarı ile biçimini bunlar içinde alır, bu sebepten dolayı 

“ nin ”ف“ كرَ َبَ  ” ve “ رَ دَ قَ  ” fiillerine bağlanması dahi aynı manayı ifade edebilir. Ve 

bu, manaca şu şekilde açıklanır. “ ىء  وَ سَ  ىئ  سَ ل  ل   أ َ ل  آ ني  ” “Bütün araştıranlar için eşit olmak 

üzere” dört gün, çünkü her yerde rızık isteyenlerin hepsinin rızkı bu dört 

mevsim içinde yetişir, rızıklar eşit olmazsa da günler eşittir. Dört mevsim 

hepsi için dörttür. Burada  َىء  وَ "س ىئ  سَ ل  ل   أ َ ل  آ "ني   ye müteallik (bağlı) olmaması ve mesele-

                                                      

273 Beydâvî, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, c.V, s.67. 
274 Ebû Hayyân, Tefsir’ul- Bahrü’l Muhît, c.VII, s.465-467. 
275 Ebüssuûd, İrşâd-ı aklıselim ila Mezâyây-ı Kitâbi’l-Kerim, c.VIII, s.4. 
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yi soranlar manasına olması da düşünülebilir. Yani bu dört günü, önceki 

“iki” ye ekleyerek, toplamını altı olmak üzere tefsir etmeyi uygun görmü-

yorlar. Çünkü bu şekilde gökyüzünün zikrolunacak iki günüyle günlerin 

toplamı sekize ulaşıyor. Oysa birçok ayetlerde  َم  َي  اَ  ة  ت   س   ف   ض  ر  اّلَ وَ  ات  وَ مَ الس   َق لَ "خ" “O gökleri 

ve yeri altı günde yarattı” (A’râf 7/54) buyurulmuş olmakla bu günler, o altı 

günün beyanı olduğuna göre o sayıyı aşmamak gerekir.”276 demektedir. 

Dikkat edilirse Elmalılı, kâinatın kaç günde yaratıldığı konusunda çeliş-

kili gibi görülen bu ayetleri yorumlarken, iki manaya değinmiştir. Bu mana-

ların ilki diğer bütün müfessirlerle aynı görüşü yansıtmaktadır. İkinci ma-

nada ise “dört günü” dört mevsim olarak yorumlamıştır. Dolayısıyla Elmalılı 

bu konuda işkâli gidermede kendine has bir metot izlemiştir.  

2. “En Zalim” İfadesinin Üç Ayette de Farklı Şekillerde Kulla-

nılması 

"  ۜ َبا ى عََٰل اّلل ى  َكذ  ن  اف ََتى م  ََل  م  "َوَمن  َاظ   

“Yalan sözlerle Allah’a iftira edenden daha zalim kim olabilir.”277 

"  ۜ َمت  يََداه  َ َما قَد  َا َونَِس  َرَض َعَّن  ََيت  َرب  ۪ه فََاع  ى ك  َر َب  ن  ذ  م  ََل  م  "َوَمن  َاظ   

“Kendisine rabbinin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenden ve kendi elleriyle 

yaptığını unutandan daha zalim kim vardır?”278 

َاۜ  " ى ۪۪ف َخَراُب  ه  َوَسعى َكَر ۪فْيَا اَس   َد اّلل ى  َان  ي ذ  ن  َمنََع َمَساج  م  ََل  م  "َوَمن  َاظ   

“Allah’ın mescitlerinde O’nun adının anılmasına engel olan ve onların harap 

olması için çalışandan daha zalim kim olabilir?”279 

                                                      

276 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.VI, s.607. 
277 Hûd, 11/18. 
278 Kehf, 18/57. 
279 Bakara, 2/114. 
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Sadece bir kesim için ‘en zalim’ sıfatı kullanılması gerekirken, yukarıdaki 

üç ayette de ‘en zalim’ ifadesi farklı şekillerde kullanılmıştır.  

Taberî280, Fahreddin er-Râzî281 ve Beydâvî282 gibi râsih (köklü) müfessirleri 

incelediğimizde, bu konu hakkında herhangi bir işkâldan bahsetmediklerini 

görmekteyiz. 

Neysâbûri ise yukarıda zikri geçen ayetlerle alakalı olarak Abdullah b. 

Abbas, Katede, Abdurrahman b. Zeyd ve Rebi’ b. Enes’in görüşlerini nak-

letmiştir. Onlar, burada “en zalim” vasfının toplumda bulunan üç farklı ta-

bakanın zulüm yönünden en şiddetli, en müteşeddit kesimi nitelemek için 

kullanıldığını açıklamaktadırlar.283 

Ebû Hayyân’a göre, bahsettiğimiz her bir ayet, ilgili konuda kimin en 

zalim olduğunu belirtmiştir. Yani yasakçı zihniyete sahip olanlar arasında 

en zalim olanı, Allah’ın mescitlerinde Allah’ın isminin anılmasını engelle-

yenlerdir. İftiracılar arasında da en zalim olanı, Allah adına iftira edenlerdir. 

Ayetlerde bahsedilen zulüm dereceleri belirtilmemiş hepsi de en zalim olma 

sıfatıyla nitelenmişlerdir. Bir kimsenin zulmü, diğer kesiminden fazla değil-

dir. Buna göre en zalim olanlar, Allah’ın mescitlerinde Allah isminin anılma-

sını engelleyenler, Allah’a iftira edenler ve kendilerine Allah’ın ayetleri anla-

tıldığı halde yüz çevirenlerdir. 

Ebüssuûd Efendi, “Yalan sözlerle Allah’a iftira edenden daha zalim kim olabi-

lir.” ayeti hakkında şunları söylemektedir: “Müşrikler, “melekler için, onlar, 

Allah’ın kızlarıdır” ve ilâhları için, “bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz-

dir.” (Yûnus 10/18) diyor ve Allah’ın şanına layık olmayan şeyler nisbet edi-

                                                      

280 Taberî, Câmiu’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’an, c.XII, s.366-368. 
281 Râzî, Mefâtihu’l-Gayb, c.XVII, s.211-212. 
282 Beydâvî, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, c.III, s.131. 
283 Neysâbûri, el-Vasît fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Mecîd, c.II, s.568-570; c.III, s.154-156. 
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yorlardı, işte bunları diyenlerden daha zalim kim olabilirdi? Onlar, Al-

lah'ın ayetlerini inkâr etmekle beraber bir de O’na karşı yalan, uyduruyor-

lardı. Ayetin bu cümlesinde “ezlam/daha zâlim” deniyorsa da burada her za-

limden daha zalim mânâsı kastedilir. Nitekim daha sonra, “Şüphesiz ki on-

lar, ahirette en çok zarara uğrayanların ta kendileridir.” buyrulur ki, bu ifa-

de o mânâyı teyit eder.”284 

Ebüssuûd Efendi, “Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da onlardan yüz 

çevirenden ve kendi elleriyle yaptıklarını unutandan daha zâlim kim vardır!” ayeti 

hakkında ise şunları söylemektedir: “Kur’ân’ın ayetleri kendine hatırlatılıp 

da tefekkür etmeden, ibret almadan onlardan yüz çevirenden ve işlemiş ol-

duğu küfrü, günahları ve ezcümle mezkûr hakka karşı bâtıl yolla mücadele-

lerini, hak ile alay etmelerini ve akıbetlerini unutandan daha zâlim kim var-

dır?”285 

Son olarak da Ebüssuûd Efendi, “Allah’ın mescitlerinde O’nun adının 

anılmasına engel olan ve onların harap olması için çalışandan daha zalim kim olabi-

lir?” ayetini şu şekilde açıklamaktadır: “Bu beyan bunları yapandan daha 

zalim kimse olmadığı gibi, bunlar kadar da zalim kimse yok-

tur anlamına gelir. Ayetin terkibinde “bunlar kadar da zalim kimse yoktur” 

ifadesi açık olarak bulunmasa da, yaygın örfe ve genel kullanıma göre bu 

mânâ mevcuttur. Nitekim “filandan daha çok kerem sahibi kim var!” veya 

“filan adamdan daha faziletli kimse yoktur” dendiği zaman, kesin olarak 

bunun mânâsı, “bu adam, her kerem sahibinden daha fazla kerem sahibidir” 

ve “her faziletliden daha faziletlidir” 286 demektir. 

                                                      

284 Ebüssuûd, İrşâd-ı aklıselim ila Mezâyây-ı Kitâbi’l-Kerim, c.IV, s.196. 
285 Ebüssuûd, İrşâd-ı aklıselim ila Mezâyây-ı Kitâbi’l-Kerim, c.V, s.230. 
286 Ebüssuûd, İrşâd-ı aklıselim ila Mezâyây-ı Kitâbi’l-Kerim, c.I, s.149. 
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Elmalılı M. Hamdi Yazır ise söz konusu ayetlerde geçen “en zalim” vas-

fının toplumda bulunan üç farklı tabakanın zulüm yönünden en şiddetli, en 

müteşeddit kesimi nitelemek için kullanıldığını şu şekilde izah etmektedir: 

“Bahsettiğimiz her bir ayet, ilgili konuda kimin en zalim olduğunu belirt-

miştir. Yani yasakçı zihniyete sahip olanlar arasında en zalim olanı, Allah’ın 

mescitlerinde Allah’ın isminin zikredilmesini yasaklayanlardır. İftiracılar 

arasında en zalim olanı, Allah adına yalan yere iftira edenlerdir. Kendisine 

rabbinin ayetleri hatırlatılanlar arasında da en zalim olanı, Allah’ın ayetleri 

hatırlatıldığı halde ondan yüz çeviren ve kendi elleriyle yaptığını unutan-

lardır. Burada bahsettiğimiz ayetlerde zulmün bu derecesi ve benzerleri ta-

savvur olunsa bile, daha fazlası tasavvur olunamaz. Bu inkârî istifhamların 

hepsi, bu zulümlerin üstünde başka bir zulmün bulunmadığını beyan için-

dir.”287  

Sonuç olarak Elmalılı, “en zalim” ifadesinin üç ayette de farklı şekilde 

kullanılmasını izah ederken, yukarıda geçen ayetler arasında herhangi bir 

işkâl görmemiştir. Ayetleri yorumlarken Neysâbûri, Ebû Hayyân ve Ebüs-

suûd Efendi gibi açıklamış, fakat bu müfessirler konuyu daha detaylı anla-

tırlarken, Elmalılı’nın konuyu daha yalın ve kendi dilimizde en güzel nasıl 

anlaşılıp anlatılacaksa o şekilde ifade etme metodunu uyguladığını görmek-

teyiz. 

  

F. Tâ-Hâ Sûresi 

Tâ-Hâ sûresinde müşkil olarak nitelenen ayetlerden on iki tanesini El-

malılı’ya göre inceleyeceğiz. Bu ayetleri gruplandırmak suretiyle bir başlık 

altında incelemek mümkündür. 

                                                      

287 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.I, s.467. 
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1. İnsanın Yaratılışı İle İlgili Ayetler 

Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’in, çeşitli sûrelerinde, birçok Âyet-i 

Kerîme’lerde, insanın yaratılışından bahseder. Fakat bu, her defasında farklı 

ve değişik ifadelerle ve kelimelerle yapılmaktadır. 

Bu ayetleri incelediğimiz zaman, Cenâb-ı Hakk’ın, insanı iki ana mad-

deden yarattığını haber verdiğini görüyoruz. Bu maddelerden birincisi, ‘top-

rak’, ikincisi de ‘su’ dur. Bunun yanında birçok ayette de ‘tek bir nefisten’ 

yarattığından bahsetmektedir. Bununla Hz. Âdem’i kastettiği aşikârdır. Fa-

kat onun ve dolayısıyla âdemoğlunun yaratıldığı ana maddenin ne olduğu 

konusunda ilk bakışta ayetler arasında bir tearuz varmış gibi algılanabil-

mektedir. 

I- Topraktan bahseden ayetler de toprağın çeşitli vaziyetlerini gösteren 

kelimelerle ifade edilmektedir: 

ن  ت َراب  " -1  Topraktan”288“ " م 

ن  ۪طني  " -2  Çamurdan”289“ " م 

ن  ۪طني  َّلز ب  " -3  Yapışkan çamurdan”290“ " م 

ن  ۪طني   " -4 َلََل  م  ن  س   Süzme çamurdan”291“ " م 

ن ون   " -5  َمس  
ٍ
ا ن  ََحَ ن  َصل َصال  م   Kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş cıvık bir balçıktan”292“ "م 

ار َۙ " -6 ن  َصل َصال  َكل َفخ  -Kiremit gibi pişmiş kupkuru bir çamurdan”293 yaratıldığı ifa“ " م 

deleri geçmektedir. 

                                                      

288 Rûm, 30/20; Fâtır, 35/11; Mü’min 40/67.  
289 En’âm, 6/2; Secde, 32/7-8; Sâd, 38/71. 
290 Sâffât, 37/11. 
291 Mü’minûn, 23/12. 
292 Hicr, 15/26. 
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II- Sudan veya sıvıdan yaratıldığından bahseden ayetler de suyun veya 

sıvının çeşitli versiyonlarından bahsetmektedir. 

 Hakir sudan”294“ "م  ن   مَ اء   مَ ه ني   " -1

 Sülaleden hakir bir sudan”295“ "م  ن   س  لََل   من   مَ اء   مَ ه  ني   " -2

 Atılan bir sudan”296“ "م  ن   مَ اء   دَ اف  ق  " -3

Ayrıca birçok ayette de insanın ana rahminde geçirdiği evrelerden bah-

setmektedir. Mesela, Mü’minûn sûresi 12-14. ayetlerinde olduğu gibi  

ن  ۪طني    " َلََل  م  ن  س  ن َساَن م  ْۖ  ﴾12﴿َولَقَد  َخلَق نَا اّل   َفةا ۪۪ف قََرار  َم۪كني  ا  ﴾13﴿ ُث   َجَعل نَاه  ن ط  َظاما غََة ع  ض  غَةا فََخلَق نَا ال م  ض  َفَة عَلَقَةا فََخلَق نَا ال َعلَقََة م  ُث   َخلَق نَا النُّط 

اۗ ُث    ما َظاَم لَح  ََن ال ع  َخرَۜ فََكَسو  " ﴾14﴿ اَن َشآََْنه  َخل قاا اى  

“Şu bir gerçek ki, biz insanı, çamurdan (süzülüp çıkarılmış) bir özden yarattık. 

Sonra onu sağlam bir yere (rahime) nutfe (sperm) halinde yerleştirdik. Sonra nutfe-

yi alakaya (yapışkan döllenmiş hücreye), alakayı mudgaya, yani bir çiğnem et görü-

nümündeki varlığa, mudgayı kemiklere dönüştürür, sonra da kemiklere et giydirip, 

derken yeni bir yaratılışa mazhar ederiz.”297 

Burada da görüldüğü gibi, insan sperm halinden kan pıhtısı haline geli-

yor. Daha sonra da sırasıyla, bir lokma et parçası, etin içinde kemiklerin 

oluşması ve neticede bambaşka bir yaratılışın oluşması meydana geliyor.  

Taberî, yukarıdaki ayetleri şu şekilde açıklamıştır: “Hazret-i Âdem top-

raktan, şu safhaları geçirerek yaratılmıştır. Toprak çamur haline gelmiş. O 

çamur cıvık bir hale gelerek kokuşup, yani maya tutup belli bir kıvama gel-

miş, rengi siyahlaşmış ve işlenebilir, şekil alabilir bir duruma gelmiş sonra 

                                                                                                                                         

293 Rahmân, 55/14. 
294 Mürselât, 77/20. 
295 Secde, 32/8. 
296 Târık, 86/6. 
297 Mü’minûn, 23/12-14. 
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da âdeta bir testi gibi, dokunulduğunda ses çıkaran bir hale gelmiştir. İnsa-

nın atası olan Âdem balçıktan yaratılmış ondan sonra insanlığın üremesi bu 

meni vasıtasıyla devam etmiştir.”298 Dolayısıyla ayetler arasında herhangi bir 

işkâl söz konusu değildir. 

Fahreddin er-Râzî ise tefsirinde, konuyla alakalı olup aralarında tenâkuz 

varmış gibi algılanan ayetleri birbiriyle bağdaştırarak şu şekilde izah etmek-

tedir: “Allah Teâlâ, Hz. Âdem’i topraktan, bizi de Âdem’den yaratmıştır. 

Öyle ise niçin ayette, “Sizi bir topraktan yarattı” (Rûm 30/20) buyurmuştur? 

Râzî buna iki türlü cevap veririz diyor. 

1- Bundan murad, “Sizin aslınızı topraktan yarattı” manasınadır. 

2- Her insan aslında topraktan yaratılmıştır. Hz. Âdem’in yaratılışı bel-

lidir. Bize gelince, biz nutfeden (meniden); nutfe ise, dolayısıyla organların 

bir parçası demek olan gıdalardan yaratılmıştır. Gıda ise, ya hayvanların 

etlerinden, sütlerinden, yağlarından veya bitkilerdendir. Hayvanların gıdası 

da bitkilerdir. Bitkiler de topraktandır. Çünkü tohum, buğdaydan, çekirdek 

de meyvedendir. Çekirdek ancak toprak sayesinde ağaç olur ve bitkilerin 

gıda haline gelmesi için o ağaca sıvı olan bir takım kimyevi parçalar veri-

lir.”299 

İncelediğimiz müfessirlerden Neysâbûri,300 Zemahşerî,301 Beydâvî,302 Ebû 

Hayyân,303 Ebüssuûd Efendi304 ve Âlûsî305 de insanın yaratılışıyla ilgili bu farklı 

                                                      

298 Taberî, Câmiu’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’an, c.XIV, s.56-62. 
299 Râzî, Mefâtihu’l-Gayb, c.XXV, s.90. 
300 Neysâbûri, el-Vasît fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Mecîd, c.V-VI, s.11-404, bkz. Hicr, 15/26-28; Mü’minûn, 

23/12-14;  Rûm, 30/20. 
301 Zemahşerî,  bkz. Mü’min, 40/67; Rûm, 30/20. 
302 Beydâvî, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, c.IV, s.253; c.V, s.63; c.IV, s.81.  
303 Ebû Hayyân, Tefsir’ul- Bahrü’l Muhît, c.V, s.437-439; c.VI, s.367-369; c.VII, s.161-163. 
304 Ebüssuûd Efendi, Fâtır, 35/11; Mü’min, 40/67; Mü’minûn, 23/12-14. 
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ayetleri, yaratılışın değişik merhalelerdeki durum ve biçimi olarak görmüş-

lerdir. 

Elmalılı da Taberî ve Fahreddin er-Râzî’nin söz konusu mevzuyu izah 

ettiği gibi yaratılış meselesindeki ana maddenin muhtelif olarak zikredilme-

sinin sebebini yaratılışın değişik evrelerine işaret ettiğini zikrederek konuya 

şu şekilde açıklık getirmektedir: “İnsan yaratılış evrelerinde önce, çamurdan 

(süzülüp çıkarılmış) bir özden yaratılmıştır ki, bu mertebe ilk insan olan 

Âdem’in yaratıldığı ve dolayısıyla insan cinsinin, insan organlarının ilk baş-

ladığı evre olmaktadır. Bundan sonra    لَ عَ جَ  ُث  َ ني   ه مَ  اء  مَ  ن  م   ََل  َل س   ن  م   َل  س  ن “Sonra onun zürriye-

tini nutfeden, hakir bir sudan üretmiştir.” ( Secde 32/8 ) Âyet-i Kerîme’sine 

göre, hakir bir su sülâlesi olan nutfeden çoğalma yoluyla yaratılarak diğer 

bir sülale oldu. Yani birçok ayette bahsedilen Hz. Âdem’in yaratıldığı toprak 

ve çamur şekilleri Hz. Âdem’in yaratılış merhaleleriyle ilgilidir. İlk olarak 

toprak, sonra çamur, sonra yapışkan çamur, sonra katı çamur en sonda da 

taş gibi katı sert çamur merhaleleridir. Biz insanın aslını da Allah Teâlâ top-

raktan yaratmıştır şöyle ki: Yüce yaratıcı, önce çamurdan seçerek bir sülâle 

çıkarmış ve insanı ilk defa o sülâleden yaratmıştır. Hicr sûresinde "  ون  ن  س   مَ  ء  آ  ََحَ  ن  م"  

“Yoluna girmiş, şekillendirilmiş balçık” (Hicr 15/26) denilmiş olan bu çamur 

sülâlesinin, Fahreddin Râzi’nin (ö. 604/1208) de kaydettiği üzere, bir kısım 

tefsircilerin açıklamasına göre insanlara gıda olarak insanlığın organlarına 

ilk dönüşen maddeler olarak düşünülmesi mümkündür ki, bu maddeler 

çamurdan sıyrılmış çıkmış madensel veya bitkisel veya hayvansal madde-

lerdir (elementlerdir). Nitekim sülâle, nutfenin meydana geldiği gıda mad-

deleri ile de tefsir edilmiştir ki, bu mana ile bu ayet, yalnız Âdem’e veya 

Âdem manasında cinse ait olmakla kalmayıp her ferde de doğrudan doğru-

ya uygun olur. Çünkü gıda maddelerinden her insanda insan uzuvları yara-

                                                                                                                                         

305 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî fi Tefsir’il-Kur’an’il Azîm, c.IX, s.250; c.XI, s.30-31. 
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tıldığı ve bu şekilde insanın yaratılışına bu maddelerin seçilerek bir kaynak 

oluşturduğu bilinmektedir. Bu ise seçilip ayıklanınca ilk insanın yaratılış 

maddesini idrak için bir delil olur. Ancak sonraki insanlarda bu maddeler, 

bir insan menisi ile geçmiş olan bir vücut içinde hazım ve temsil olundu-

ğundan bunu, insan bedenine daha önce verilmiş olan hayat gücünün bir 

eseri olarak düşünmek ve bundan dolayı baba menisinin kuvvetine aitmiş 

gibi görmek uygun olmaz. Hâlbuki ilk insanın yaratılışında böyle bir düşün-

ceye imkân yoktur. Çünkü bu maddeleri insan şekline sokmak için henüz 

bir insan varlığı yoktur. Bu açıklamadan anlaşıldığına göre demek olur ki, 

insan cinsinin ilk yaratıldığı çamur sülâlesi, ilk insanın ve ilk insan hücrecik-

lerinin yaratıldığı zamana kadar, çamurdan seçilip çıkarılmış olan ve sonra 

insanın erzakı, hizmetini yerine getirdiği üç elementin özüdür. Allah Teâlâ, 

çamurdan madenleri, bitkileri ve hayvanları sıyırıp çıkardıktan sonra, bun-

ların hülâsasından da insanı hiç yokken yaratmış ve insan bunların sonucu 

olmuştur.”306 demektedir. Bu da ayetler arasında herhangi bir tearuzun ol-

madığını göstermektedir. 

Sonuç olarak incelediğimiz bütün müfessirlere göre bu ayetler her ne 

kadar çelişkili gibi gözüküyorsa da her bir ayet insanoğlunun yaratılışındaki 

farklı evrelere işaret etmektedir. Dolayısıyla ayetler arasında bir müşkil yok-

tur. Elmalılı M. Hamdi Yazır da buradaki müşkilin çözümü için getirdiği 

yorum, kendinden önceki yapılmış yorumlarla aynı biçimde değerlendir-

meyle müşkili çözmüş oluyor. 

                                                      

306 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.V, s.573-574. 
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G. Nûr Sûresi 

Nûr sûresinde müşkil olarak nitelenen ayetlerden iki tanesini Elmalılı’ya 

göre inceleyeceğiz. Bu ayetleri gruplandırmak suretiyle bir başlık altında 

incelemek mümkündür. 

1. Allah’ın Nur ve Nur’un Yaratıcısı Olması Meselesi 

ض ۜ  " َر  َوات  َواّل  مى "َاّلل ى  ن ور  الس   

“Allah göklerin ve yerin nurudur.”307 

ل َمات  َوالنُّوَرۜ  " َض َوَجَعَل الظُّ َر  َوات  َواّل  مى ي َخلََق الس  ۪ د  ّلل  ى  اَّل  "َال َحم   

“Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve ışığı var eden Allah’a mahsus-

tur.”308 

Yukarıdaki ayetlerin birincisinde Allah göklerin ve yerin nuru olduğunu 

yani kendisini “nur” olarak tanımlamaktadır. İkincisinde ise Allah kendisini 

nurun yaratıcısı olduğunu aktarmaktadır. Dolayısıyla ilk etapta bu iki ayet 

arasında bir işkâl sezilmektedir. Bu işkâli müfessirler şu şekilde te’lif ederek 

çözüme kavuşturmuşlardır. 

Taberî, Nur sûresi 35. ayette nurunun herşeyi kuşattığını beyan ediyor 

ve biz müminlerin, kendisine boyun eğmemizi istiyor. Ancak bu Ayet-i Ke-

rime’yi gerçek anlamıyla kavramak pek kolay değildir. Bununla bera-

ber müfessirler bu Ayet-i Kerime’nin çeşitli bölümlerini çeşitli şekillerde 

izaha çalışmışlardır. Bunları şu şekilde özetlemek mümkündür: 

“Mücâhid’den nakledilen bir görüşe göre bu ayetin mânâsı şöyledir: “Allah, 

gökleri ve yeri sevk ve idare edendir. Üvey b. Kâ’b’dan nakledilen bir görü-

şe göre ise ayetin manası şöyledir. “Allah, göklerin ve yerin nurudur. Yani, 

                                                      

307 Nûr, 24/35. 
308 En’âm, 6/1. 
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onları aydınlatandır. Buradaki aydınlatan nurdan maksat, gerek maddi, ge-

rekse manevî her türlü ışıktır. Yani, her türlü karanlığın zıddıdır. Kiş ile-

rin vicdanlarında ve basiretlerinde ve çevrelerinde hissettikleri aydınlığın 

tamamıdır. Abdullah b. Abbas ve Enes b. Malik’ten nakledilen bir görüşe 

göre, ayetin bu bölümünün mânâsı şöyledir: “Allah, göklerde ve yerde bu-

lunanları doğru yola iletendir. Oralarda bulunanlar, Allah’ın nuruyla doğru 

yolu bulmuş olurlar. Taberî bu görüşü tercih etmiştir. 

Fahreddin er-Râzî, bu meseledeki işkâlin çözümü için üç görüş aktar-

maktadır: 

1) Cenâb-ı Hakk’ın “Hiçbir şey O’nun gibisi değildir”309 ayetinin ifade ettiği 

husus. Binaenaleyh, Allah şayet nur olsaydı, bu ifade yanlış olurdu. Çünkü 

nurların tamamı da birbirine benzemektedir. 

2) Nûr sûresi 11. ayetteki “O’nun nurunun meseli” ifadesi. Allah’ın zatı-

nın bu nurun kendisi olmadığı, tam aksine nurun O’na nispet edildiği husu-

sunda son derece açıktır. Cenâb-ı Hakk’ın “Allah dilediğini nuruna kavuştu-

rur” ifadesi de böyledir. Buna göre “Allah, göklerin ve yerin nurudur” ifadesi-

nin zahiri, O’nun bir nur olduğunu, “O’nun nurunun meseli” ifadesi de, 

O’nun haddizatında bir nur olmadığını iktiza eder. Hâlbuki bu iki ifade ara-

sında bir çelişki bulunur denilirse, biz deriz ki: Bu ayetin ifadesinin bir ben-

zeri senin (önce)  َداو جَ وَ  ي   ركَ  يد  ز  “Zeyd, tümüyle cömert ve keremdir” deyip, daha 

sonra da “O, keremi ve cömertliği ile insanlığı fakirlikten kurtarır” demen 

gibidir. Böyle olması halinde bir tenakuz söz konusu olmaz. 

3) “Allah, karanlıkları ve nuru var etti”310 ayeti. Bu ifade nur denen şeyin, 

Allah Teâlâ tarafından yaratılmış olduğu hususunda çok açık ve kesin bir 

ifadedir. Böylece Allah’ın bir nur olması imkânsızdır.311 

                                                      

309 Şûrâ, 42/11. 
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Beydâvî, bu iki ayet arasındaki işkâli Cenâb-ı Hakk’ın kendisini nur ola-

rak tanımlamasını ışığın her şeyi görünür kılma vesilesinde olduğu gibi Al-

lah’ın da tüm mümkinatın müsebbibi olmasına şu şekilde bağlamaktadır: 

“Nur aslında bir niteliktir ki onu önce göz idrak eder, onun aracılığı ile diğer 

görülen şeyler mesela hizalarındaki kesif cisimlere nur saçan güneşle aydan 

yayılan nitelik gibi. Onun bu mana ile Allah Teâlâ’ya denilmesi doğru ol-

maz, ancak muzaf takdiri ile olur mesela “zeydün keremün” gibi ki “Zeyd 

kerem sahibidir” demektir ya da mecazen denir. O da ya gökleri ve yeri nur-

landırandır manasınadır, nitekim böyle (münevvir) şeklinde de okunmuş-

tur. Çünkü Allah Teâlâ o ikisini yıldızlarla, onlardan taşan nurlarla ya da 

melaike ve peygamberlerle aydınlatmıştır. Ya da “Allah o ikisini (yerle gö-

ğü) idare edendir,” demektir. Bu da iyi bir şekilde idare eden başkana “Nu-

rul kavm” (toplumun nuru) deyiminden gelir. Ya da o ikisini icat/yoktan 

var edendir demektir. Çünkü nur kendi zatı ile görünür, başkasını da görü-

nür hale getirir. Görünmenin aslı varlıktır, nitekim gizlenmenin aslı da yok-

luktur. Kusursuz Allah ise zatı ile mevcuttur, başkasını da icat edendir.”312 

Ebû Hayyân da yukarıdaki ayetler hususunda Cenâb-ı Hakk’ın idrak 

edilen bir nur kabilinden olmadığını, oradaki kastın temsili bir anlam taşıdı-

ğını örneklerle izah etmektedir: “O’nun varlığı ve kudreti ile göklerin ve 

yerin nuru aydınlık vermiştir, onların işleri dosdoğru yoluna girmiştir. On-

lardaki yaratıklar bu uygun halleriyle var olabilmiştir. Buna göre burada 

ifade, (maksadın) anlaşılması için bir temsildir. Nitekim: “Hükümdar ülke-

nin nurudur” denilmesi de böyledir. Yani ülkenin işleri onun sayesinde 

ayakta durur ve onun sayesinde ülkenin bütün işleri düzelir. Çünkü onun 

bütün yaptıkları dosdoğru yoldadır. Görüldüğü gibi burada nur, hükümdar 

                                                                                                                                         

310 En’âm, 6/1. 
311 Râzî, Mefâtihu’l-Gayb,  XXIII, s.382-385. 
312 Beydâvi, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, c.IV, s.107. 
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hakkında mecâzi bir ifadedir. Yüce Allah’ın sıfatı hakkında ise, katıksız bir 

hakikattir. Zira bütün mevcudatı yoktan var eden ve aklı hidayete ileten bir 

nur kılan O’dur. Zira mevcudun zuhuru O’nunla husule gelmiştir. Tıpkı 

görülen şeylerin ışıkla zuhurunun gerçekleşmesi gibi. Şanı Yüce Allah, her 

türlü eksiklikten münezzehtir. O’ndan başka Rab yoktur. Bu anlamdaki 

açıklamaları Mücâhid, ez-Zührî ve başkaları yapmıştır. Buna göre Yüce Al-

lah’ın bir nuru vardır ifadesi övmek kastı ile söylenebilir. Çünkü eşyayı var 

eden O’ dur. Bütün eşyanın nuru ilk olarak O’ndandır ve eşyanın nuru 

O’ndan sâdır olmuştur. Şanı Yüce Allah ise idrak olunan aydınlıklar kabi-

linden değildir”.313 

Ebüssuûd Efendi nurun, göklere ve yere izafe edilmesi, mecâzi mânada 

nur olarak ifade edilen beyanın, son derece yaygın olduğuna ve insanların 

irşadı ile alâkadar ve beyana lâyık olan her şeye tamamen şamil olduğuna 

delâlet etmesi içindir. Tıpkı, mecâzi olarak kullanılmış olan nur, yukarı 

âlemlerde ve aşağı âlemde bulunan cisimlerden onu kabul eden her şeye 

şamil olması gibi.314 Kısaca Ebüssuûd Efendi, “Allah yerin ve göklerin nurudur” 

ifadesindeki “nur” kelimesinin temsili olduğunu söylemiştir. 

Neysâbûri315, Zemahşerî316 ve Âlûsî317 gibi müfessirler bu ayetler arasında 

herhangi bir işkâlden bahsetmemekle birlikte “Allah yerin ve göklerin nuru-

dur” ifadesindeki “nur” kelimesinin temsili olduğunu söylemişlerdir. 

Elmalılı M. Hamdi Yazır da ayette geçen “nur” ifadesinin Cenab-ı 

Hakk’ın nurun yaratıcısı olması, yani algılayıp idrak ettiğimiz mümkün var-

lıkların tamamının yaratıcısı ve müsebbibi olması hasebiyle kullanıldığını 

                                                      

313 Ebû Hayyân, Tefsir’ul- Bahrü’l Muhît, c.VI, s.417-420. 
314 Ebüssuûd, İrşâd-ı aklıselim ila Mezâyây-ı Kitâbi’l-Kerim, c.VI, s.175. 
315 Neysâbûri, el-Vasît fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Mecîd, c.III, s.320. 
316 Zemahşerî, Keşşâf, c.IV, s.366-367. 
317 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî fi Tefsir’il-Kur’an’il Azîm, c.IX, s.353. 
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aktarmaktadır: “İlk önce bu iki ayetin karşılaştırılmasında ilk akla gelen 

mânâ “Allah, göklerin ve yerin nurunun var edicisidir” mealinde olmasıdır. 

Onun için tefsircilerin bir kısmı Nûr sûresi 35. ayeti ismi fâil sığası ile yani 

“Gökleri ve yeri nurlandıran, aydınlatan; gerek cisme ve gerekse ruha ait nurlar ile 

nurlandıran” diye ifade etmişlerdir. Çünkü nur, aydınlatıcıdır. Bu ifade ayet-

teki nurun olay manasına değil, fail manasına; göklere ve yere izafetinin de, 

mef’ûlüne izafet olduğu göstermesi itibariyle bir anlam ifade ediyorsa da 

münevvirin, nurun yapıcısı olduğu Kur’an’da açıkça belirlenmiştir. Bundan 

dolayı, müfessirler burada daha birçok açıklamalarda bulunmuşlardır. Hatta 

Gazali, bu ayetin tefsiri için “ الانوار ةمشك ” adında bir eser yazmıştır.” Bununla 

birlikte Elmalılı, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için Gazali’nin “مشكةالانوار” 

adlı eserinde geçen şu değerlendirmesine yer vermektedir: “Allah’ın nur 

olmasının manası bütün âlemin ve âlemdeki bütün duygularla algılanan 

nurların ve bilinen kuvvetlerin yaratıcısı ve mucidi, yani nurun yaratıcısı 

olması ve bundan dolayı nurdan asıl istenilen, nurlandırma ve meydana 

çıkarma, belirme ve açığa çıkma manalarının hakikatinin özü nurdan ve 

nuru bulandan çok nuru yapana ait olacağından nur isminin Allah’a daha 

uygun bulunmasıdır”318 diyerek sözlerini tamamlıyor. 

Sonuç olarak yukarıda aktardığımız bilgilere istinaden ayetler arasında 

herhangi bir işkâlin veya tearuzun mevcut olmadığı dolayısıyla da ayette 

geçen “Allah yerin ve göklerin nurudur” ifadesindeki “nur” kelimesinin temsili 

olarak kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte görüşlerine yer ver-

diğimiz müfessirlerin tamamı ayetin tefsiri hususunda aynı kanaate sahip 

oldukları anlaşılmaktadır. Binaenaleyh Elmalılı M. Hamdi Yazır da kendi-

sinden önce yapılmış yorumlara benzer bir yorum getirmiştir. Ayrıca Elma-

                                                      

318 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.VI, s.25-29. 
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lılı, bu yorumunu destekleyici olarak da İmam Gazali’den de bir nakil yaptı-

ğını görmekteyiz.  

H. Kasas Sûresi 

Kasas sûresinde müşkil olarak nitelenen ayetlerden altı tanesini Elmalı-

lı’ya göre inceleyeceğiz. Bu ayetleri gruplandırmak suretiyle iki başlık altın-

da incelemek mümkündür. 

1. Hz. Musa’nın İlahi Nidayı Nasıl İşittiği 

 

ى َاََن۬ اّلل ى  َربُّ ال َعالَ۪منَيَۙ  " ى ا ّن ۪ وٰسى "ََي م   

“Ey Musa! Şüphesiz ben, evet, ben âlemlerin Rabbi olan Allah’ım.”.319 

َُّك  " ى َاََن۬ َرب "ا ّن ۪  

“Ey Musa! Şüphe yok ki, ben senin Rabbinim.”320 

َحاَن اّلل ى  َرب   ال َعالَ۪منيَ "  ب  لَهَاۜ َوس   َك َمن  ۪ف  الن ار  َوَمن  َحو  َي اَن  ب ور  ا َجىاَءَها ن ود  " فَلَم   

“Oraya geldiğinde ona şöyle seslenildi: Ateşin yanındaki ve çevresindekiler mü-

barek kılınmıştır! Âlemlerin Rabbi olan Allah, her türlü noksanlıktan uzaktır!”321 

Kasas sûresi, Tâ-Hâ sûresi ve Neml sûresi ayetleri arasında Elmalılı M. 

Hamdi Yazır ilk etapta işkâl olduğunu belirtmiş ve eserinde, bu ayetler ara-

sındaki müşkili kendi görüşlerinden ziyade, Fahreddin er-Râzî, Beydâvî ve 

Ebüssuûd Efendinin görüşlerine yer vererek gidermeye çalışmıştır. 

                                                      

319 Kasas, 28/30. 
320 Tâ-Hâ, 19/12. 
321 Neml, 27/8. 
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Fahreddin er-Râzî bu ihtilafların sebebini şu şekilde anlatmaktadır: 

“Bunların arasında zıtlık yoktur. Allah Teâlâ hepsini anlatmış, fakat her 

sûrede o seslenmenin bir kısmını nakletmiştir.”322 

Bununla birlikte Elmalılı eserinde konuyla alakalı olarak Beydâvî ve 

Ebüssuûd Efendi’den şunu nakletmektedir: “Fark yalnız sözdedir, asıl kas-

tedilen manada farklılık ve zıtlık yoktur demişler; bu ise Kur’an yalnız ma-

nayı hikâye etmiş demek olacağından nida (seslenme) nın bir söz ve ses de-

ğil, yalnız bir manadan ibaret olduğunu zannettirebileceği gibi, kıssanın üç 

sûrede tekrar edilmesinin sebebini de açıklamıyor. Hâlbuki her birinde kıs-

sa, sadece bir tekrardan ibaret olmayıp diğerlerinde söylenmeyen bir yönüy-

le açıklanmıştır.”323 

Netice itibariyle Elmalılı, yukarıda zikri geçen ayetlerde var olduğu id-

dia edilen müşkilatın giderilmesine yönelik takip ettiği metot bahse konu 

olan müfessirlerden yaptığı alıntılarla sınırlı kalmıştır. Dolayısıyla kendine 

ait bir yorum değildir. 

2. Hz. Peygamber’in İstediğini Hidayete Erdirip Erdirememesi 

Meselesi 

اء    " َ هَي ۪دي َمن  يََشى َت َولىك ن  اّلل ى َبب  ن َك َّل َْت ۪دي َمن  َاح  "ا   

“Kuşkusuz sen istediğini hidayete erdiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete 

erdirir.”324 

تَ۪قمي َۙ  " س   اط  م  َ ي ا َلى ِص  ن َك لََت ۪دى "َوا   

“Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göstermektesin.”325 

                                                      

322 Râzî, Mefâtihu’l-Gayb, c.XXIV, s.593. 
323 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.VI, s.203. 
324 Kasas, 28/56. 
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م  َهاد   " "َول َك    قَو   

“Her Kavim için hidayete götüren biri var.”326 

Elmalılı bu ayetler arasında ilk bakışta işkâl sezmiş ve te’lif yöntemiyle 

bu durumu bertaraf etmiştir. 

Taberî, Neysâbûri, Zemahşerî, Beydâvî, Ebû Hayyân, Ebüssuûd ve 

Âlûsî’nin bu ayetler arasında herhangi bir işkâldan bahsetmediklerini gör-

mekteyiz. 

Fahreddin er-Râzî ise Hz. Peygamber’in imana erdirip erdirmeme mese-

lesini şu şekilde izah etmektedir: “Hak Teâlâ Kasas sûresi 56. ayette “Sen, 

sevdiğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediğine hidayet eder ve O, hidayete 

uyacakları daha iyi bilendir.” buyurmuş; bir başka ayetinde ise, “Sen, dosdoğru 

bir yola hidayet edersin (Şûrâ, 42/52) buyurmuştur. Bu iki ifade arasında bir 

tezat yoktur. Çünkü Cenab-ı Hakk’ın Hz. Peygamber’e (s.a.s) nisbet ettiği, 

yapacağını söylediği hidayet, davet ve açıklamadır; ona nisbet etmediği hi-

dayet ediş ise, imana göğsü açma ve muvaffakiyet verme manasındaki hida-

yettir. Zira bu imana muvaffakiyet ve göğsü açma, kalbe verilen ve sayesin-

de kalbin hayat bulduğu bir nurdur. Nitekim Cenab-ı Hak, “Bir ölü iken ken-

disini dirilttiğimiz, ona insanlar arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimse…” 

(En’âm, 6/122) buyurmuştur”.327 

Elmalılı M. Hamdi Yazır ise Kasas sûresinin 56. ayetinde varid olan hi-

dayete erdirme meselesini, kişiyi bilfiil hidayete erdirme olarak değerlendi-

rirken, Râzî ise buradaki hidayete erdirmeyi sadece bir davet olarak yorum-

lamıştır. Bu durumu da şu şekilde izah etmektedir: Kasas sûresi 56. Âyet-i 

                                                                                                                                         

325 Şûrâ, 42/52. 
326 Ra’d, 13/7. 
327 Râzî, Mefâtihu’l-Gayb, c.XXV, s.5. 
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Kerîme’de "  َت ب  بَ ح  اَ  ن  ى مَ د  ّل َْت   كَ ن  ا"  “Kuşkusuz sen istediğini hidayete erdiremezsin.” Bura-

da hidayetten maksat yalnız sözle iyiliğe sevk değil, bilfiil o yola eriştirmek-

tir. Onun için   َََل ى ا  د  َت  لَ  كَ ن  ا  "و َ "مي  ق  تَ س   م   اط   ِص  “Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göstermektesin.” 

ayetine zıt olmaz. Bu ayet evveline ve sonrasına bakarak Rasulullah’ı teselli 

içindir. Çünkü ilk önce merhamete layık görüldüğü için korkuttuğu, Müs-

lüman olmalarını şiddetle istediği kavminin, yakından sevdiği hemşerileri-

nin, akrabasının, gelen hakka iman etmeyip bulundukları halde ısrar etmele-

ri, Kur’an’ı dinler dinlemez “biz buna iman ettik, biz önceden de müslüman-

lardan idik” diyen yabancıların aksine olarak Peygamberlik bereketinden 

mahrum kalmaları kendisini üzmüştü. Buhari, Müslim ve diğer birçok hadis 

kitaplarında ve tefsirlerde bunun bilhassa Ebu Talip sebebiyle indirildiği 

rivayet edilir.”328 

Sonuç olarak Elmalılı M. Hamdi Yazır, bu konunun işkâlini giderme 

noktasında getirdiği çözümler, Fahreddin er-Râzî’den etkilenmekle birlikte, 

Kasas sûresinde geçen Hz. Peygamber’in sevdiğini hidayete erdirme nokta-

sında yapmış olduğu izahatlar ona has bir yorumun olduğunu göstermekte-

dir. 

 

I. Secde Sûresi 

Secde sûresinde müşkil olarak nitelenen ayetlerden beş tanesini Elmalı-

lı’ya göre inceleyeceğiz. Bu ayetleri gruplandırmak suretiyle iki başlık altın-

da incelemek mümkündür. 

1. Ruhları Ölüm Anında Kimin Aldığı Meselesi 

َ ب ك    " ُك   ي و  ۪ ت  اَّل  "ق ل  يََتَوف ىيك   َمَل  ال َمو   

                                                      

328 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.VI, s.217. 
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“De ki: Sizin için görevlendirilmiş bulunan ölüm meleği canınızı alacak.”329 

ت  تََوف   " َذا َجىاَء َاَحَدُك   ال َمو   ا 
ى ۜ َحّت ى ل  عَلَي ك   َحَفَظةا س  ۪ه َوي ر  َباد  َق ع  ر  فَو  َو ال قَاه  وَن َوه  ط  ل نَا َوُه   َّل ي َفر   س  "ت ه  ر   

“O, kullarının üstünde yegâne kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular 

gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi elçilerimiz (görevli melekler) onun canını 

alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler.”330 

"  َ ك  ال ۪۪ت قَٰضى عَلَ اَّلل ى  ي س  هَا  فَي م  ت  ۪۪ف َمنَام  َا َوال ۪۪ت لَم  تَم  ْت  َن ف َس ۪حنَي َمو  سَ تََوف  اّل  ى َاَجل  م  ىى ا َلى رى ل  اّل  خ  س  َت َوي ر  َا ال َمو  َ ْي  ِل  ۜى ا ن  ۪۪ف ذى ونَ  َّلٰمًّ م  يَتََفك ر  ََيت  ل قَو   

“Allah, ölüm vakitleri geldiğinde insanları vefat ettirir, ölmeyenleri de uykula-

rında ölmüş gibi yapar. Ölümüne hükmettiklerini tutar, diğerlerini ise belli bir sü-

reye kadar (hayata) salar. Kuşkusuz bunda iyice düşünenler için dersler vardır.”331 

Yukarıdaki ayetlerin birincisinde canların bir, ikincisinde ise birçok me-

lek, üçüncüsünde ise Allah tarafından kabzedileceği belirtilmiştir. 

Bu ayetler, Elmalılı tarafından müşkil görülmüş ve te’vil yöntemiyle iş-

kâli gidermeye çalışmıştır. 

Elmalılı M. Hamdi Yazır, tefsirinde bu konu hakkındaki görüşlerini biz-

zat Fahreddin er-Râzî’ye dayandırdığını söylediğinden dolayı diğer müfes-

sirlere bakma gereksinimi duymadık. Çünkü araştırmamızın asıl konusu 

Elmalılı’nın kendine has bir yorumunun olup olmadığını araştırmaktır. Do-

layısıyla burada sadece Râzî ve Elmalılı’nın görüşlerini açıklamakla yetine-

ceğiz. 

Elmalılı, bu konuda kendi te’vilinin yanı sıra Râzî’nin görüşlerini be-

nimsediğini ifade etmiştir. 

                                                      

329 Secde, 32/11. 
330 En’âm, 6/61. 
331 Zümer, 39/42. 
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Fahreddin er-Râzî, tefsirinde bu işkâli şöyle yorumlamıştır: “Gerçekte 

nefisleri alan (öldüren) ancak Allah Teâlâ’dır. Şu kadar var ki, Allah Teâlâ 

sebepler âleminde her türlü işi, meleklerden bir meleğe görev olarak vermiş, 

böylece ruhların alınmasına da ölüm meleğini memur kıldırmıştır ki, o baş-

kandır. Beraberinde tabileri ve hizmetçileri vardır. Onun için o ayetlerde 

alma onlara nisbet edilmiş, burada da gerçek olarak Allah Teâlâ’ya nisbet 

olunmuştur.”332 

Elmalılı ise ruhların kabzedilme meselesiyle alakalı olarak, ayetler ara-

sında bulunan işkâli Râzî’ye benzer bir ifadeyle ortadan kaldırmış olmakla 

birlikte, insani ruhların Allah tarafından kabzedileceğini belirtmesiyle ken-

dine has bir yorum yapmıştır: “Allah’ın görevlendirip gönderdiği elçilerin 

alması, Allah’ın alması demektir. Yahut Allah’ın alması, doğrudan doğruya 

veya melekleri vasıtasıyla olmaktan daha geneldir, demek oluyor. Bu cevap, 

aslında doğru ve “Kullarının üstünde galip olan O’dur. Ve O, üzerinize muhafaza 

melekleri gönderir. Sonunda birinize ölüm geldiği zaman onu gönderdiğimiz melek-

ler vefat ettirirler.”333 diye حّت ile "  وَ ه  وَ  القَ اه  ر" “galip O’dur” kasrına bir detay oluşu da 

buna şahit ise de, burada daha önemli bir nükte vardır: Dikkat edilmesi ge-

rekir ki, zikredilen ayetlerin birinde ölüm meleğinin alışından sonra    ا   "ُث َ  ه  ي  ل

" ونَ ع  جَ ر  ت   “Sonra O’na döndürülürsünüz” buyrulduğu gibi, diğerinde de "   هللا  ََل وا ا  دُّ ر   ُث  

َ و  مَ  " قالَ  م  ْي  ل  “Sonra hak olan Mevlalarına döndürülürler” buyrulmuştur. İşte burada-

ki alma işi, o döndürülme anını açıklamaktadır. Bunun izahı da şu olur: 

Ölüm meleği, bedenden hayvani ruh denilen cismani hayat ruhunu alır, akıl 

ve temyiz ruhu denilen konuşan nefisleri, rabbin emri olan insani ruhu ise 

َ فَ خ  ت   ف  ي  ه   م  ن   ر  و  ٰح  " -Ben ruhumdan ona üfledim”334 ayetinin ifadesince doğrudan doğ“ "وَ ن

                                                      

332 Râzî, Mefâtihu’l-Gayb, c.XXVI, s.456. 
333 En’âm, 6/61. 
334 Sâd, 38/72. 



— Mehmet Yalınkılıç — 
 
 

~ 144 ~ 

ruya Allah üflediği gibi "  هللا  َ "َس ف  ن   اّلَ َف وَ تَ ي  “Allah nefisleri alır” ifadesince, kabzedilip 

alınması da doğrudan doğruya Allah’a aittir.”    ا  وَ  َل هللا  وا ا  دُّ ر   "ُث َ "ونَ ع  جَ ر  ت   يه  ل  “Sonra Allah’a 

döndürülürler. O’na döndürülürsünüz” buyrulması da bu tahsisi bildirir.”335 

Bu açıklamalardan hareketle, yukarıda görüşlerine yer verdiğimiz iki 

müfessir de ayetler arasında herhangi bir tutarsızlığın söz konusu olmadığı-

nı ispat etmiş ve ölüm anında ruhların alınma işinin Allah’a, ruhların Rabbe 

döndürülme işinin ise meleklere ait olduğunu belirtmişlerdir. Dolayısıyla, 

bu konuyla alakalı olarak Elmalılı konuyu Fahreddin er-Râzî gibi değerlen-

dirmiş ve onunla paralellik arz eden açıklamalarda bulunmuştur. 

 

2. Her Topluluk İçin Bir Peygamberin Gelip Gelmemesi Mese-

lesi 

ن  نَ۪ذير   " ا َمىا َاتىْي م  م  ما َر قَو  ن  َرب  َك ل ت ن ذ  َو ال َحقُّ م  يه   بَل  ه  وَن َام  يَق ول وَن اف ََتى َ لََعل ه م  هَي َتد  ن  قَب ل  " م   

“Onu kendisi uydurdu diyorlar öyle mi? Hayır! O, senden önce kendilerine 

uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için rabbin tarafından gönderilen hak kitap-

tır. Umulur ki doğru yolu bulurlar.”336 

ة  ا ّل  َخَل ۪فْيَا نَ۪ذير   " ن  ا م  ن  م  "َوا   

“Her topluluk için bir uyarıcı gelmiştir.”337 

Birinci ayet, kendilerine uyarıcı gelmeyen bir kavimden bahsederken; 

ikinci ayet her topluluğa bir uyarıcının geldiğini haber vermiştir. Bu iki ayet 

arasında ilk etapta işkâl söz konusu ise de müfessirler bu ayetleri te’vil ede-

rek bu meseleyi çözüme kavuşturmuşlardır. 

                                                      

335 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.VI, s.550-551. 
336 Secde, 32/3. 
337 Fâtır, 35/24. 
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Taberî, Beydâvî, Zemahşerî Ebüssuûd gibi müfessirler bu konu hakkın-

da herhangi bir müşkilden bahsetmemişlerdir. 

Fahreddin er-Râzî, yukarıda işkâl yönünden ele aldığımız ayetleri de-

ğerlendirirken akli ve nakli olmak üzere iki yönden çözüme kavuşturmuş-

tur: Nakli olan (yani rivayete) dayanan cevap şöyledir: “Kureyşliler, Hz. 

Muhammed (s.a.s)’den önce kendilerine hiçbir peygamber gelmemiş ümmi 

bir kavim kabul edilirler. Fakat bu, uzak bir ihtimaldir. Çünkü onlar, Hz. 

İbrahim’in (a.s) torunlarındandır. Yine İsrailoğullarının peygamberlerinin 

tamamı da, onların amcaları soyundandır. Hem sonra Cenâb-ı Hak, tâ Hz. 

Âdem’den, (a.s) Hz. Muhammed (s.a.s) zamanına kadar olan uzun bir süre 

içinde, bir toplumu dinsiz ve şeriatsız bırakır mı? Eğer sen, onlara yani o 

asra özel olarak bir peygamber gelmemiştir dersen, bu sözün sadece ne 

Araplara, ne Ehl-i Kitaba hastır. Ehl-i Kitaba da o asırda peygamberler gel-

memiştir. Onların atalarına peygamber gelmiştir. Arapların atalarına da 

peygamber gelmiştir. Ekseri âlimlerin üzerinde ittifak ettiği husus şudur: 

Hz. Muhammed’in (s.a.s) ataları kâfirdirler. O, onları ve onların atalarını 

azapla tehdit etmiştir. Cenâb-ı Hak da, “Biz, peygamber göndermedikçe azab 

ediciler değiliz”338 buyurmuştur.” Râzî yine aynı şekilde söz konusu ayetler-

deki işkâli şu şekilde çözüme kavuşturmaktadır: Akli delil de şöyledir: Allah 

Teâlâ, her asrın halkına, tamamen saptıklarında ve içlerinde onları hidayete 

sevk edecek hiç kimse kalmadığında, kullarına bir lütuf olarak, hep bir pey-

gamber göndermiştir. Sonra Allah Teâlâ, istediği zaman kalplerinden küfrü 

ve şirki gidermek suretiyle onları temizler. İsterse, onları helak etmek sure-

tiyle yeryüzünü temizler. Sonra o asrın halkı, peygamberlerinden sonra 

azarlar, derken yeryüzünde hidayetinden istifade edilecek, insanları hidaye-

te sevk edecek bir âlim kalmaz ve o insanlar uzun yıllar bu şekilde devam 
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ederler. Dolayısıyla Hz. Peygamber’den (s.a.s) önce onlara bir peygamber 

gelmez. Bundan dolayı Cenâb-ı Hak, “Senden evvel kendilerine hiçbir uyarıcı 

gelmemiş olan bir topluluğa…” buyurmuştur ki bu, hidayetten sonra gelen o 

sapıklık devresini müteakip kendilerine hiçbir inzar edici peygamber gel-

memiş olan… demektir. Yani burada herhangi bir işkâl söz konusu değil-

dir.339 

Âlûsî mevzubahis ayetleri işkâl yönünden şu şekilde değerlendirmekte-

dir: “Her ne kadar bazı kavimlere elçi gelmemiş ise de onlardan önceki elçi-

lerin tebliğ, öğreti ve uyarıları kesilmemişti. Risâletin tesiri yeryüzünden 

silinmeye yüz tutunca da Hz. Peygamber gönderildi.”340 diyor. 

Elmalılı M. Hamdi Yazır ise “Kendilerine senden önce bir uyarıcı gelmemiş 

kavim…” ayetini değerlendirirken, söz konusu kavme daha önce hiçbir pey-

gamber gelmediğini değil de, bilakis peygamberin gelmediği fetret zamanı-

na işaret olunduğunu şu şekilde aktarmaktadır: َ  ن  م   ُه   تَ ا اَ ا مَ ما و  قَ  رَ ذ  ن  ت  "ل    َ ب  قَ  ن  م   ر  ي  ذ  ن -Kendi“  "ل 

lerine senden önce bir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi korkutman için”  ََل  خَ ّل  ا   ة  م  ا   ن  م   ن  ا  "و 

َ ف   َ ْي  ر"ي  ذ  ا ن  buyrulduğu üzere “İçlerinde bir uyarıcı gelip geçmemiş olan hiçbir kavim 

yoktur.”341 Şu halde burada "ذ  ي  ر َ -Kendilerine hiçbir uyarıcı gelmedi.” de“ "مَ ا اَ تَ ْي  م   م  ن   ن

nilmesi, " َل  س  الرُّ  نَ ة م  َت َ ٰل فَ عَ  ك    لَ ني  بَ ا ي  نَ ل  و  س  رَ  ُك   اءَ جَ  د  قَ  اب  تَ الك   لَ ه   اَ َي"  “Ey kitap ehli, peygamberlerin bulunma-

dığı bir zamanda size (ayetlerimizi) açıklayan peygamberimiz gelmiştir.”342 ayetinin 

ifadesince fetret zamanına (peygamber bulunmayan devre) işaret olmuş 

olur.”343 demektedir. 

                                                      

339 Râzî, Mefâtihu’l-Gayb, c.XXV, s.135. 
340 Âlûsî, Rûhu’l Meânî fi Tefsir’ul Kur’an’il Azim, c.XI, s.115-116. 
341 Fâtır, 35/24. 
342 Mâide, 5/19. 
343 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.VI, s.313. 
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Görüldüğü gibi tefsirlerini incelediğimiz müfessirlerin çoğu bu konu 

hakkında görüş beyan etmemişlerdir. Fakat Râzî, ayetleri değerlendirirken 

işkâli gidermek için akli ve nakli olmak üzere iki delile başvurmuştur. Dola-

yısıyla Fahreddin er-Râzî’nin akli delili ile Âlûsî’nin görüşlerinin birbirine 

yakın olduğunu görmekteyiz. Elmalılı’nın ise yukarıda geçen ayetleri yo-

rumlarken getirdiği çözüm önerisinde, Peygamberin gönderilmediği zamanı 

“fetret zamanı” olarak değerlendirdiğini, ayrıca ayeti ayet ile açıklayarak 

kendine has bir metot ile neticeye ulaştığını görmekteyiz. 

 

İ. Tûr Sûresi 

Tûr sûresinde müşkil olarak nitelenen ayetlerden iki tanesini Elmalılı’ya 

göre inceleyeceğiz. Bu ayetleri gruplandırmak suretiyle bir başlık altında 

incelemek mümkündür. 

1. Ahirette Nesillerinin Kendilerine Katılıp Katılmaması Mese-

lesi 

ي َت م   " ر   م  ذ  ميَان  اَل َحق نَا ُب   ۪ ر  ي ت  م  َب  َمن وا َوات َبَعت  م  ذ  يَن اى ۪ "َواَّل   

“İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, 

biz onların nesillerini kendilerine kattık.”344 

ىَۙ  " ن َسان  ا ّل  َما َسعى "َوَان  لَي َس ل ل    

“ İnsan için ancak çalıştığı vardır.”345 

İlk ayette çocukların babalarından yararlanabileceklerine işaret edilirken 

diğer ayette ise insanın atalarından değil de ancak çabasının sonucunu elde 

                                                      

344 Tûr, 52/21. 
345 Necm, 53/39. 
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edeceği belirtilmektedir. İlk etapta birbiriyle zahiren çelişkili gibi görünen 

bu ayetler şu şekilde te’lif edilmektedir: 

Taberî, ilk etapta birbiriyle zahiren çelişkili gibi görünen bu ayetleri şu 

şekilde te’lif etmektedir: “Bu ayeti kerimeler çeşitli şekillerde izah edilmiş-

tir. Said b. Cübeyr, Abdullah b. Abbas’ın bu ayeti şu şekilde izah ettiğini 

söylemiştir: Mü’minlerin çocukları da iman etmişlerse, Allahü Teâlâ, ahiret-

te, müminlerle iman eden çocuklarını bir arada bulunduracak, çocukların 

amelleri babalarının derecesine erişecek kadar olmasa dahi bu hal, iman 

eden mü’minlere bir ikram olacaktır. Mü’minlerin çocuklarının, babalarının 

derecesine eriştirilmesi, babalarının derecesinden de bir şey eksiltmeyecek-

tir. Taberî de bu görüştedir.346 

Neysâbûri’ye göre “O kimseler ki, îman etmişler, küçük ve bü-

yük zürriyetleri de büyükleri ve küçükler hakkında babaları (Çünkü imanda 

küçükler babalarına tabidir) îman ederek onların ardından gitmiştir. (İşte) Biz 

onların bahsedilen kişilerin zürriyetlerini de cennette kendilerine katmışız-

dır.” Onların derecelerinde olacaklardır. Her ne kadar çocuklar, babalarının 

amelini işlememiş olsalar da, çocuklarının kendileriyle birlikte bulunmaları 

sebebiyle babalarına ikram olsun diye (katmışız).347  

 Zemahşerî ve Ebû Hayyân, ayetler arasında herhangi bir işkâlden bah-

setmemekle birlikte ayetleri yorumlarken ağırlıklı olarak dil bakımından 

incelemiş ve tefsirlerinde de buna yer vermişlerdir.  

Râzî, ayetler arasında herhangi bir işkâlden bahsetmemekle birlikte ge-

nellikle konu ile ilgili olarak kıraat farklılıklarına değinmiştir.348 

                                                      

346 Taberî, Câmiu’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’an, c.XXI, s.579-587. 
347 Neysâbûri, el-Vasît fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Mecîd, c.IV, s.203-204. 
348 Râzî, Mefâtihu’l-Gayb, c.XIX, s.15-16. 
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Beydâvî, ayetler arasında herhangi bir işkâl görmemekle birlikte, ayette-

ki kıraat farklılıklarına değinmiş ve bu konu hakkında da şunları söylemiş-

tir: “Tûr sûresi 21. ayette geçen “Zürriyetlerini de onlara kattık” cennete gir-

mede veya derece almada. Çünkü rivayete göre Peygamberimiz (sav): Allah 

müminin zürriyetini, kendinden aşağı da olsalar onun derecesine yükseltir 

ki gözü aydın olsun, demiş sonra da bu ayeti okumuştur. Nafî, İbn Âmir ve 

Basralı iki kurra “zürrüyetehüm” kelimesini “zürriyâtihim” şeklinde oku-

muşlardır.349  

Beydâvî, Necm sûresi 39. ayet hakkında da şunları söylemektedir: “İnsan 

için çalıştığından başkası yoktur diye” ancak kendi çalışması vardır, yani nasıl 

başkasının günahından sorumlu olmazsa, başkasının yaptığından sevap da 

kazanamaz. Haberlerde geçtiği üzere sadaka ile hac ölüye menfaat verir de-

nilmesi, niyet ile amel edenin onun vekili gibi olmasındandır.350 

Ebüssuûd Efendi ise “İman eden, soylarından gelenlerin de aynı iman ile 

kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız.” Yani o 

kimseler ki, kendileri iman etmişlerdir ve nesilleri de, babalarının iman de-

recesinde olmasa da, imanın aslında kısmen de olsa onlara uymuşlardır, işte 

onların nesillerini de kendi derecelerine ilhak etmişizdir. 

Nitekim rivayet olunuyor ki, Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur: 

“Allah, kâmil mümini mutlu kılmak için, neslinin derecesi ondan aşağı olsa 

da, kendi derecesine yükseltir.” Peygamberimiz (sav), bu hadisi buyurduk-

tan sonra şu ayeti okumuştur. “Kendilerinin amellerinden de hiçbir şey eksiltme-

dik.” Yani babaların sevaplarından bir kısmını evlatlarına verip de, onların 

sevaplarını eksiltmedik ve derecelerini aşağı indirmedik; fakat sırf lütfü ih-

sanımızla, evlatları da babalarının derecelerine yükselttik.  

                                                      

349 Beydâvî, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, c.V, s.154-155. 
350 Beydâvî, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, c.V, s.161. 
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“Herkes kendi kazandığına karşı rehindir.” Yani herkesin amelleri, kendisi-

ne bağlı olup kendisinden hiç ayrılmaz, demektir. Bu makama en münasip 

olan mânâ da budur. Zira bunun zorunlu sonucu olarak, babaların sevapla-

rından hiçbir şey eksiltilmeden, evlatları onların derecesine yükseltilir.351  

Âlûsî ise “ İnsan için ancak çalıştığı vardır.” ayeti ile ilgili olarak İbn Ab-

bas’tan rivayetler nakletmiştir. İbn Abbas’tan rivayet edildiğine göre Yüce 

Allah'ın: “İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar 

var ya, biz onların nesillerini kendilerine kattık.” (Tûr, 52/21) ayetini nesh etmiş-

tir. Kıyâmet gününde küçük çocuk babasının terazisine konulur ve Yüce 

Allah babaları evlatlar hakkında, evlatları da babalar hakkında şefaatçi kılar. 

Buna da Yüce Allah'ın: “Babalarınız ve oğullarınızdan size faydaca hangisinin 

daha yakın olduğunu bilemezsiniz.” (Nisâ, 4/11) ayeti delil teşkil etmektedir. 

Te’vil ehlinin çoğunluğu ise: Bu ayet muhkemdir. Kimsenin ameli kimseye 

fayda vermez, demişler ve kimsenin bir başkasının yerine namaz kılamaya-

cağını icma ile kabul etmişlerdir.352 

Elmalılı M. Hamdi Yazır ise konuya şu şekilde açıklık getirmiştir: “Zür-

riyetlerinin kurtuluşu ve atalarının derecelerine yükselişleri, kendilerinin hiç 

katkıları olmaksızın sırf babalarının kazançlarıyla değildir. Kendilerinin 

iman ederek onlara uymaları ve izlerinden gitmeleri kurtuluşlarının asıl 

sebebidir. Ataları fiilen sebep oldukları için evlatlarını cennette yanlarında 

görmekten mutlu olacaklar, evlatları da iman ile onlara tabi oldukları için 

kendilerini kurtarmış ve Allah’ın lütuf ve kereminden babaları gibi istifade 

etmiş olacaklardır. Demek ki evlatlar kendi fiilleri olmaksızın sırf babaları-

nın ve dedelerinin yaptıklarıyla kendilerini kurtaramazlar. Ancak imanlı 

olarak çalıştıkları takdirde atalarının feyzinden de faydalanarak daha kolay 

                                                      

351 Ebüssuûd, İrşâd-ı aklıselim ila Mezâyây-ı Kitâbi’l-Kerim, c.VIII, s.148. 
352 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî fi Tefsir’il-Kur’an’il Azîm, c.XIV, s.65. 
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bir şekilde yükselebilirler. İşte Allah Teâlâ, müminlerin evlatlarını atalarına 

uymak suretiyle yükselmeye sevk ederken, soy şerefine güvenerek tembellik 

etmemeleri için "  ر ئ  ب َما كََسَب َر۪هني ُّ ام  -Herkes kendi kazandığına bağlıdır.”353 buyurmak“"ُك 

tadır. Şu halde bu ayette,  " َن  اَ و  َ "ىعَ اسَ مَ  ّل  ا   ان  سَ ن  ل   ل   َس ي  ل “İnsan ancak çabasının sonucunu elde 

eder.”354 ayetinin anlamını ortadan kaldıran bir mana bulunduğunu zannet-

mek doğru değildir. Bilakis "  ر ئ  ب َما كََسَب َر۪هني ُّ ام  "ُك   “Herkes kendi kazandığına bağlıdır.” 

ayeti,  " َن  اَ و  َ "ىعَ ا سَ  مَ ّل  ا   ان  س  ن  ل   ل   َس ي  ل  “İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder.” anlamında-

dır.”355 

Sonuç olarak diyebiliriz ki Elmalılı, ahirette nesillerin kendilerine katılıp 

katılmaması meselesi hakkında görüş beyan ederken, kendinden önceki mü-

fessirlerle aynı doğrultuda hareket etmiştir. Ancak Elmalılı, konuya açıklık 

getirirken daha çok Ebüssuûd Efendi’nin görüşlerini kaynak belirtmeden ve 

detaya girmeden faydalandığını görmekteyiz. 

 

J. Necm Sûresi 

Necm sûresinde müşkil olarak nitelenen ayetlerden altı tanesini Elmalı-

lı’ya göre inceleyeceğiz. Bu ayetleri gruplandırmak suretiyle bir başlık altın-

da incelemek mümkündür. 

1. Kur’an-ı Kerim’i Hz. Peygamber’e Kimin Öğrettiği Meselesi 

ىَۙ  " ىَۙ  ﴾5﴿عَل َمه  َش۪ديد  ال ق وى َتوى ۜ فَاس   ة  ر  و م  "﴾6﴿ذ   

                                                      

353 Tûr, 52/21. 
354 Necm, 53/39. 
355 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.VII, s.299-300. 
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“Onu, müthiş kuvvetleri olan biri öğretti. (Ki o) akıl ve görüşünde kuvvetli (bir 

melek)dir. Hemen (gerçek meleklik şekliyle) doğruldu.”356 

"  َ َ ي قاا ل َما بنَي  َصد   ن  اّلل ى  م  ذ  َك َب   ََل  عَٰلى قَل ب  ن ه  نَز  يَل فَا  ۪ ْب  ا ل ج  وًّ ى ل ل م  ق ل  َمن  َكَن عَد  ى ى َوب ْش  دا ۪ننَي َدي ه  َوه  م  "ؤ   

Söyle: Cebrail’e kim düşmansa bilsin ki, Allah’ın izniyle önce gelen kitapları 

doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur’an’ı senin 

kalbine indiren O’dur.”357 

ل َحق   ل   " ن  َرب  َك َب  س  م  وح  ال ق د  ََل  ر  ل  ق ل  نَز  س  ى ل ل م  ى ى َوب ْش  دا َمن وا َوه  يَن اى ۪ ثَب  َت اَّل  "۪منَي ي   

“İman edenlere sebat kazandırsın, Müslümanlara rehber ve müjde olsun diye 

rabbin tarafından bir gerçek olmak üzere Kur’an’ı Rûhu’l-Kudüs (Cebrail)’ün indir-

diğini söyle.”358 

و " َۙ نََزَل ب ه  الرُّ َ۪مني  "ح  اّل   

“Onu, Rûhu’l-Emin (Cebrail) indirdi.”359 

"  َۙ ن  ى َح  َنۜ  ﴾1﴿َالر  اى َ ال ق ر  "﴾2﴿عََل   

“Kur’an’ı Rahman (çok merhametli olan Allah) öğretti.”360 

Ayetlerde Peygamber’e Kur’an’ın Cebrail vasıtasıyla öğretildiği bildiri-

lirken, Rahmân sûresi 1 ve 2. ayetlerinde bu öğretilmenin Allah tarafından 

olduğu bildirilmektedir. 

Elmalılı bu ayetler arasında zahiri olarak görülen çelişki hakkında “her 

iki mana da düşünülebilir” diyerek bir açıklama yapmıştır. Bununla beraber 

                                                      

356 Necm, 53/5-6. 
357 Bakara, 2/97. 
358 Nahl, 16/102. 
359 Şu’arâ, 26/193.  
360 Rahmân, 55/1-2. 
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Elmalılı, görüşlerinden daha ziyade âlimlerin görüşlerine yer vermek sure-

tiyle müşkilatı bertaraf etmeye çalışmıştır. Şöyle ki: 

“İbn Abbas’tan gelen bir rivayette Kur’an’ı öğretenin Allah olduğu ifade 

edilmiş ise de Hz. Aişe’den yapılan bir nakle göre söz konusu ayetteki öğre-

tici, Cebrail olarak tefsir edilmiştir. Lafzın zahiri anlamı da bu görüşe daha 

yakın olduğundan tefsircilerin çoğu, bu manayı tercih etmişlerdir. Nitekim 

Beydâvî, “Şiddetli kuvvetlere sahip bir melek ki o, Cebrail’dir. Zira Cebrail, 

harikaların gösterilmesinde bir vasıtadır.”361 demiş sonra da diğer görüşü 

 denilir ki sözüyle zikretmiştir. Müfessir Taberî, ayetteki Şedidü’l-Kuvâ ”قيل“

müthiş kuvvetler sözünü, Şedidü’l-Esbâb müthiş sebepler diye tefsir etmiş,362 

Neysâbûri de bu sözü, ilim ve amel yönünden müthiş kuvvetler şeklinde 

yorumlamış ve ardından şunu ilave etmiştir: Burada öğrencinin faziletinin 

anlaşılması için öğretmen methedilmiştir. Eğer  َلَ ي  ائ  ْب َ ج   ه  مَ ل  ع  “Onu Cebrail öğretti.” 

denilmiş olsaydı bunun zahiri anlamından öğrencinin fazileti açıkça anla-

şılmış olmazdı.”363 

Sonuç itibariyle, yukarıda alıntıladığımız rivayete istinaden Elmalılı M. 

Hamdi Yazır’ın, bu ayetler arasında var sanılan müşkilatı, Hz. Aişe’nin ifade 

ettiği gibi ayette geçen söz konusu öğreticinin Cebrail (a.s) olarak tefsir 

edilmesinin daha isabetli olduğunu zikretmektedir. Bununla birlikte Elmalı-

lı, görüşlerinden daha ziyade Taberî, Neysâbûri ve Beydâvî’nin görüşleri 

doğrultusunda hareket ettiğini görmekteyiz.  

 

                                                      

361 Beydâvi, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, c.V, s.157. 
362 Taberî, Câmiu’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’an, c.XXII, s.498. 
363 Neysâbûri, el-Vasît fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Mecîd, c.IV, s.199; Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.VII, 

s.317. 
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K. Kıyâmet Sûresi 

Kıyâmet sûresinde müşkil olarak nitelenen ayetlerden dört tanesini El-

malılı’ya göre inceleyeceğiz. Bu ayetleri gruplandırmak suretiyle bir başlık 

altında incelemek mümkündür. 

1. Ahirette Allah-u Teâlâ’nın Görülüp Görülemeyeceği Meselesi 

ة َۙ  " َ َمئ ذ  ََنْض  وه  يَو  ج  َرة    ﴾22﴿و  َا ََنظ  "﴾23﴿ا َلى َرُب    

“Oysa o gün bir kısım yüzler rablerine bakarak mutlulukla parıldayacaktır.”364 

ي۪۪ن " "لَن  تَرى  

“Beni asla göremezsin”365 

َب َصاَر   " ر ك  اّل  َو ي د  َب َصار ُۘ َوه  ر ك ه  اّل  "َّل ت د   

“Gözler O’nu idrak edemez, hâlbuki O gözleri idrak eder.”366 

Elmalılı, bu ayetler arasında ilk bakışta işkâl sezmiş ve bunu Aliyyü’l-

Kârî (ö. 1014/1606)’nin görüşlerine yer vererek çözmeye çalışmıştır. 

Aliyyü’l-Kârî, bu mesele hakkında şunu demektedir: “Rü’yetin ispat 

edilmesi konusunda zikredilen deliller, Allah’ın sıfatlarının tecellisine; 

rü’yetin nefyine (imkânsızlığı) işaret eden hususlarda zikredilen deliller de, 

Allah’ın zatının tecelli etmesine bağlanmıştır. Bir şeyin zatının tecelli etmesi, 

ancak onun hakikatinin ortaya çıkması ile mümkün olacağı için bunun, Al-

lah’ın zatı hakkında caiz olması imkânsızdır.”367 

                                                      

364 Kıyâme, 75/22-23. 
365 A’râf, 7/143. 
366 En’âm, 6/103. 
367 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.VIII, s.488. 
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Sonuç olarak Elmalılı M. Hamdi Yazır, Ru’yetullah meselesini Aliyyü’l-

Kârî’nin ifade ettiği gibi çözümü zor bir mesele olarak kabul etmiş ve bu 

konuya dair herhangi bir yorum yapmamış sadece Aliyyü’l-Kârî’nin getir-

miş olduğu çözüm önerileriyle iktifa etmiştir. Dolayısıyla Rü’yetullah’ın 

mümkün olduğunu iddia edenlerin meseleyi Allah’ın sıfatlarının tecellisine, 

mümkün olmadığını iddia edenlerin ise meseleyi Allah’ın zatının tecellisine 

bağladıkları için konuyu aynı şekilde te’lif edememişlerdir. 

 

L. Mürselât Sûresi 

Mürselât sûresinde müşkil olarak nitelenen ayetlerden dört tanesini El-

malılı’ya göre inceleyeceğiz. Bu ayetleri gruplandırmak suretiyle bir başlık 

altında incelemek mümkündür. 

1. Kıyamet Gününde Mücrimlerin Konuşup Konuşamama Me-

selesi 

ق وَنَۙ  " م  َّل يَن ط  َذا يَو  وَن  ﴾35﴿هى ر  تَذ  َذن  لَه م  فَيَع  "﴾36﴿َوَّل ي ؤ   

“Bu, onların konuş(a)mayacakları (bir) gündür. Ve onlara özür beyan etmeleri 

için de izin verilmez.”368 

ْش  ۪كنَي  " ن ا م   َان  قَال وا َواّلل ى  َرب  نَا َما ك 
ى ت نَت  م  ا ّل  "ُث   لَم  تَك ن  ف   

“Sonra onların mazeretleri Rabbimiz Allah’a andolsun ki biz ortak koşanlar ol-

madık”369 

ء  اََضلُّوََن  " َّلى ىؤ ۬ "َرب نَا هى  

“Allah’ım bunlar bizi sapıttı”370 

                                                      

368 Mürselât, 77/35-36. 
369 En’âm, 6/23. 
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Yukarıdaki birinci ayette inkârcıların o günde konuşamayacakları belir-

tilmiştir. Oysa gelen diğer ayetlerde ise inkârcıların konuşacaklarından bah-

setmektedir. Müfessirler bu ayetler arasında ilk bakışta işkâl sezmiş ve bunu 

te’lif yöntemiyle çözmeye çalışmışlardır. 

Taberî diyor ki: “Eğer biri diyecek olursa ki: “O gün onlar konuşamazlar.” 

ayeti ile inkârcıların o günde konuşamayacakları belirtilmişken diğer ayette 

ise cehennemliklerin “Ey Rabbimiz! Bizi iki defa öldürdün, iki defa da dirilttin. 

Günahlarımızı kabulleniyoruz. Şimdi (bu ateşten) bir çıkış yolu var mı?”371 şeklin-

de konuşacakları zikrediliyor. Bu nasıl izah edilir?” Ona denilir ki: “Konu-

şup konuşmama, durumlara göre farklı olacaktır. Bazen konuşturulacaklar 

bazen de konuşturulmayacaklardır.”  

Taberî, aynı zamanda bu konuyu açıklarken Abdullah b. Abbas'tan da 

rivayetler getirmiştir. “O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konu-

şur, ayakları da kazandıklarına şahitlik eder.” (Yasin sûresi, 36/65); “Sonra içinde 

bulundukları zor durumdan dolayı "Rabbimiz olan Allah’a yemin olsun ki biz ona 

ortak koşanlardan değildik." demekten başka çaresi kalmaz.” (En’am sûresi, 

6/23) ayet-i kerimeleri sorulmuş o da: “O gün durumlar çeşitlidir. Bazen 

konuşacaklar bazen de ağızlarına mühür vurulacaktır.”372 demiştir.  

Neysâbûri, bu konu hakkında herhangi bir işkâlden bahsetmemekle bir-

likte konu hakkında şu açıklamalarda bulunmaktadır: “Kıyametin uzunca 

bir gün olduğunu ve her bir günün farklı bir durumu olacağını söylemekte-

dir.”373 

                                                                                                                                         

370 A’râf, 7/38. 
371 Mü’min, 40/11. 
372 Taberî, Câmiu’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’an, c.XXXVII, s.610-611. 
373 Neysâbûri, el-Vasît fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Mecîd, c.IV, s.410. 
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Zemahşerî’ye göre ise kıyamette çok değişik sorgulama yeri ve biçimi 

olduğunu, kimi yerlerde konuşma imkânı olduğu halde, kimi yerlerde de 

konuşma imkânı bulunmadığını söylemektedir.374 Dolayısıyla ayetler arasın-

da herhangi bir çelişkiden söz etmek mümkün değildir. 

Fahreddin er-Râzî, mücrimlerin ahirette konuşabildiklerini ancak doğru 

cevap vermeme veya kıyametin çeşitli duraklarının bazısında kendilerini 

müdafaa edebileceklerini şu şekilde aktarmaktadır: 

a) “Ayetlerde bahsedilen, “konuşmaktan men edilme” işi, hakiki ve doğru 

cevap verememe diye izah edilebilir.” 

b) “Kıyamet, uzunca bir gün olup, onun çeşitli durakları vardır. Onlar, o 

durakların bazısında kendilerini müdafaa ederler, bazısında konuşamaz, 

bazısında da müsaade edilir ve konuşabilirler, bazısında da ağzına mühür 

vurulur, elleri ayakları konuşur.”375 demektedir. 

Beydâvî de bu konu hakkında Râzî ile aynı görüşü paylaşmaktadır: 

“Ahirette farklı farklı duraklar vardır. Allah’ın izni ile: “Konuşamazlar, ancak 

Rahman’ın izin verdikleri hariç”376 gibi. Bu da bir durakta olacaktır. “O gün ko-

nuşmazlar, özür dilemeleri için onlara izin de verilmez.”377 Kavli ise başka bir du-

rak içindir. Ya da izin verilenler doğru cevaplardır, yasak edilenler de geçer-

siz mazeretlerdir.”378 

Ebû Hayyân, bu ayetleri tefsirinde açıklarken konuyla alakalı olarak ibn 

Abbas’tan rivayetler getirmiştir. Şöyle ki: İbnu’l-Ezrak (ö. 577/1181) İbn Ab-

bas’a Yüce Allah’ın: “Bu onların konuşamayacakları bir gündür” buyruğu ile: 

                                                      

374 Zemahşerî, Keşşâf, c.II, s.332-332; c.II, s.441; c.VI, s.289. 
375 Râzî, Mefâtihu’l-Gayb, c.XVIII, s.397-398. 
376 Nebe’, 78/38.  
377 Mürselât, 77/35-36. 
378 Beydâvi, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, c.III, s.148-149. 



— Mehmet Yalınkılıç — 
 
 

~ 158 ~ 

“…kıpırdanan dudakların fısıltısından başkasını duyamayacaksın”379 buyrukları 

hakkında soru sordu. Diğer taraftan Yüce Allah’ın: “Onlardan bir kısmı diğer 

bir kısmına yönelip, biri diğerine soru sorarlar”380 diye buyurduğunu söyledi. İbn 

Abbas ona şu cevabı verdi: Yüce Allah: “Şüphesiz Rabbinin nezdinde bir gün, 

sizin saydığınız bin yıl gibidir.”381 diye buyurmaktadır. Bu miktardaki her bir 

günün farklı bir durumu olacaktır.”382 

Ebüssuûd Efendi ise bu konu hakkında şunları söylemektedir: “Kıyamet 

günü, pek uzun bir gün olup onun birçok aşamaları ve vakitleri vardır. 

Kâfirler, onun bazı vakitlerinde konuşurlar, bazı vakitlerinde ise konuşa-

mazlar.383 

Elmalılı M. Hamdi Yazır, kıyamet gününde konuşma bahsini Râzî’de 

olduğu gibi işlemiş ve kıyamet gününün uzunluğundan kaynaklanan çeşitli 

duraklarının olduğunu ve bu duraklarda ancak izin verilenlerin konuşabil-

diklerini şu şekilde aktarmaktadır: “O gün gelir ki, kimse söz söyleyemez. Ancak 

O’nun izni olursa” Yani Allah’ın izniyle konuşacaklar müstesnadır. “Rah-

man’ın izin verdiklerinden başka hiç kimse konuşmayacak.” (Nebe’, 78/38) Bu-

nunla beraber bu izin de herkese ve her yere ait bir izin değildir. " ق وَنَۙ َوَّل م  َّل يَن ط  َذا يَو  هى

ونَ  ر  تَذ  َذن  لَه م  فَيَع  "ي ؤ   “Bu gün, konuşamayacakları ve özür dilemek üzere kendilerine izin de 

verilmeyeceği bir gündür.” (Mürselât, 77/35-36) buyrulduğu üzere bu günün 

öyle yerleri de vardır ki, bütün insanların nutku tutulur, bir özür dilemek 

için izin verilmez. İşte o gün kimi bedbaht, kimi mutludur. Bir kısmı şakî, bir 

                                                      

379 Tâ-Hâ, 20/108. 
380 Sâffât, 37/27. 
381 Hac, 22/47. 
382 Ebû Hayyân, Tefsir’ul- Bahrü’l Muhît, c.IV, 95-110; c.IV, s. 290-298; c.VIII, s.397-399. 
383 Ebüssuûd, İrşâd-ı aklıselim ila Mezâyây-ı Kitâbi’l-Kerim, c.IX, s.81. 
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kısmı saiddir. Hiç konuşturulmayanlar bedbaht, sefil ve perişandırlar; ko-

nuşmasına izin verilenler de mutlu ve bahtiyardırlar.”384 

Sonuç olarak, yukarıda görüşlerine yer verdiğimiz müfessirlerin de ak-

tardığı üzere söz konusu ayetler insanların ahirette karşılaşabilecekleri du-

rumlardan bahsetmektedir. Bu nedenle ayetler arasında herhangi bir çeliş-

kiden söz etmek mümkün değildir. Elmalılı M. Hamdi Yazır da buradaki 

müşkilin çözümü için getirdiği yorum daha önceki yapılmış yorumlarla pa-

ralellik arz ediyor ve aynı biçimde değerlendirmeyle müşkili çözmektedir. 

 

M. Tekâsür Sûresi 

Tekâsür sûresinde müşkil olarak nitelenen ayetlerden üç tanesini Elmalı-

lı’ya göre inceleyeceğiz. Bu ayetleri gruplandırmak suretiyle bir başlık altın-

da incelemek mümkündür. 

1. İnsanların Ahirette Nimetlerden Sorgulanıp Sorgulanmama 

Meselesi 

َمئ ذ  َعن  الن ۪عمي   " ـَٔل ن  يَو  " ُث   لَت س   

“Nihayet o gün nimetlerden elbette sorguya çekileceksiniz.”385 

َم ۪زينََة اّلل ى  ال ۪۪تى اَ  " ق ۜ ق ل  َمن  َحر  ز  َن الر   َبات  م  ي   ۪ه َوالط  َباد  َرَج ل ع  "خ   

“De ki: Allah’ın kulları için yarattığı süsü, temiz ve iyi rızıkları kim haram kıl-

dı?”386 

َبات  َما َرَزق نَاُك    " ن  َطي   َمن وا َّك  وا م  يَن اى ۪ َا اَّل  "ََيى َاهيُّ  

                                                      

384 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.V, s.11-12. 
385 Tekâsür, 102/8. 
386 A’râf, 7/32. 
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“Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin”387 

İlk ayette nimetlerden sorulacağımız belirtilmişken, diğer ayetlerde ise 

Allah’ın nimetlerinden yararlanmamızı istemektedir. Ele alınan ayetlerde, 

ilk bakışta işkâl söz konusu ise de müfessirler bu ayetleri te’lif ederek bu 

meseleyi çözüme kavuşturmuşlardır. 

Ayette geçen nimetlerden sorgulanmanın Müslümanları kapsayıp kap-

samadığı konusunda âlimler ihtilaf etmişlerdir. Şöyle ki:  

Taberî388 ve Neysâbûri389 bu konu hakkında herhangi bir işkâlden bah-

setmemektedirler. 

Zemahşerî bu meseleyle alakalı olarak Hasan el-Basri’den nakledilen iki 

haberi aktarmaktadır: “Herkes sorumlu tutulacak, fakat kâfirlerin sorgu-

lanmaları azar mahiyetinde olacaktır. Çünkü kâfirler şükrü terk etmişlerdir. 

Müminlerin sorgulanması ise onların şereflerini yükseltmek mahiyetinde 

olacaktır. Çünkü müminler vaktiyle nimetlere şükretmişlerdir.”390 

Fahreddin er-Râzî ise bu meseleyle alakalı olarak iki görüş aktarmakta-

dır: 

“Birinci görüş: Daha açık olan bu görüşe göre, nimetlerin sorulacağı 

kimseler kâfirlerdir. Hasan el-Basri (ö. 728/1328), cehennemliklerden başka 

hiç kimse nimetlerden hesaba çekilmeyeceğini nakletmiştir. İkici görüşe göre 

ise; bu hesap, hem mümin hem kâfir hakkında genel bir durum olduğunu 

söylemiştir.”391 

                                                      

387 Bakara, 2/172. 
388 Tekâsür, 102/8; A’râf, 7/32; Bakara, 2/172. 
389 Neysâbûri, el-Vasît fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Mecîd, c.IV, s.548; c.II, s.362-363; c.I, s.255-256. 
390 Zemahşerî, Keşşâf, c.I, s.357. 
391 Râzî, Mefâtihu’l-Gayb,  c.XXXII, s.274. 
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Beydâvî ise bu meseleyle alakalı olarak ayetlerde varid olan hitap ve 

nimetin genel yani herkesi kapsadığını dolayısıyla ahirette başta kâfirler 

olmak üzere herkesin nimetin şükrü yönünden sorgulanacağını belirtmek-

tedir.392 

Ebû Hayyân da nimetlerin sorgulanması meselesinin bütün insanları 

kapsadığını belirtmektedir.393 

Ebüssuûd Efendi, bu ayetler arasında herhangi bir işkâlden bahsetme-

miş ve ayetlerin sadece meallerini vermekle yetinmiştir.394 

Âlûsî, inkârcıların ve müminlerin sorgulanmaları şeklinde olan iki tip 

sorgulamadan bahsedilebileceğini aktarmaktadır.395 

Elmalılı, ahirette insanlara bahşedilen nimetlerin şükrünü eda noktasın-

da kâfir-mümin herkesin sorguya tabi tutulacağını Beydâvî’den yaptığı na-

killerle şu şekilde aktarmaktadır: “Bunda dinden büsbütün gaflet eden kâfir-

ler dâhil olduğu gibi, dini yükümlülüklerden gaflet eden fasık mü’minler de 

dâhil olur. Yani bunlar, hep o nimetlerden sorumlu olacaklardır. Şükrünü 

bilen salih mü’minler değil. Beydâvi bunu şöyle özetlemiştir: “Naim (nimet-

ler), yani o sizi oyalayan nimetler demektir. Hitap, dünyası dininden alıko-

yan her kimseye, naim de onu işgal edene mahsustur. Çünkü karine ve “De 

ki: Allah’ın kulları için var ettiği zineti ve temiz rızıkları kim haram etti?” (Araf, 

7/32) gibi birçok nasslar ona delalet eder. Bununla beraber ikisi de geneldir. 

“Herkes şükründen sorumlu olacaktır” da denilmiştir; “Ayet kâfirlere mah-

sustur” da denilmiştir. Hakikatte Hasanu’l-Basri, Mukâtil b. Süleyman ve 

İbn Abbas’dan rivayet edilerek bazı tefsirciler bu sûredeki hitapların kâfirle-

                                                      

392 Beydâvi, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, c.V, s.334-335. 
393 Ebû Hayyân, Tefsir’ul- Bahrü’l Muhît, c.VIII, s.506; c.IV, s.288-290. 
394 Ebüssuûd Efendi, Tekâsür, 102/8., A’râf, 7/32.,  
395 Âlûsî, Rûhu’l-Meânî fi Tefsir’il-Kur’an’il Azîm, c.XV, s.257-455; c.IV, s.352-355. 
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re, bundan dolayı bu ayetteki sorunun da cezalandırma sorusu olarak onlara 

mahsus olduğuna kani olmuşlardır. Diğer bir kısım tefsirciler de Tekâsür 

sûresinin sonundaki bu hitabın gerek kâfir, gerek mümin, gerek fasık, gerek 

salih bütün insanlara ait bir hitap olduğunu söylemişlerdir.” 

Sonuç olarak yukarıdaki ayetlerde var olduğu iddia edilen çelişki ve te-

nakuzun söz konusu ifadelerin tefsir edilmesiyle ortadan kalktığını görmek-

teyiz. Dolayısıyla ayetler arasında herhangi bir müşkilin mevcudiyeti söz 

konusu değildir. Ayette geçen sorumluluk ifadesinin, “gerek kâfir gerek 

mü’min olsun her mükellef için şüphesiz olduğunu, görevini hakkıyla ifa 

etmeyenler için ceza, edenler için ise ecir ve sevap anlamı taşıdığı ortaya 

çıkmaktadır.”396 Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın da buradaki müşkilin çözümü 

için âlimlerin görüşlerini nakletmekle yetindiğini görmekteyiz. Yani Elmalı-

lı’nın bu işkâl için getirdiği yorum kendine has bir değerlendirmesi olmayıp 

klasik yapılmış yorumlarla paralellik arz etmektedir. 

 

                                                      

396 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.IX, s.450-451. 
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Tefsir terminolojisine göre Kur’an ayetleri arasında ilk bakışta var oldu-

ğu sanılan ihtilaf ve tenakuz durumuna müşkil; bu durumu inceleyen ilme 

de “Müşkilü’l-Kur’an” denmiştir.  

Kur’an-ı Kerim’de Müşkil kavramının, Hz. Peygamber dönemine kadar 

gittiğini ve zamana göre değişkenlik arz ettiğini, bir dönemdeki sorun veya 

müşkilin bir sonraki dönemde farklı bir şekilde ortaya çıktığını söylemek 

mümkündür.  

Bu açıklamayı yaptıktan sonra şu hususu belirtmekte fayda vardır: Bir 

ayetin müşkil olup olmadığı kişiden kişiye, müfessirden müfessire göre de-

ğişiklik arz edebilir. Bazı müfessirlerin müşkil olarak nitelendirdikleri ayet-

leri diğerleri müşkil olarak görmeyebilir. Çünkü biri için müşkil görünen 

durum bir başkası için müşkil olmamaktadır. Kanaatimizce hepsinde olmasa 

bile bazı ayetlerdeki işkâl görecelidir. Meseleye tüm yönleriyle vakıf olma-

yan birisi için konu çok karmaşık görünebilir lâkin meseleyi tüm yönleriyle 

bilen birisi için böyle bir sorun olmayacaktır. 

Kaynaklar, işkâle yol açan sebepleri genel olarak şu beş maddede özet-

lemişlerdir: 1) Konu ihtilafı 2) Hakikat ve Mecaz ihtimali 3) Ayetlerde geçen 

fiillerin isnadı ile ilgili ihtilaf zannedilen hususlar 4) Zıt anlam ihtilafı 5) Bir 

hususun farklı şekillerde anlatımı. İşte biz bu çalışmada bu sebeplerden 

kaynaklı işkâlin giderilmesi konusunda cumhuriyet döneminin önemli mü-
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fessirlerinde olan Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın tefsirinde takip ettiği yöntemi 

inceledik. Nihayetinde aşağıdaki hususları dikkatlere sunabiliriz: 

1) Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın Kur’an’ın tümüne dair görüşlerinin yanı 

sıra onun üslubu ve konu takdimiyle ilgili görüşleri ve özellikle müşkile ait 

düşünceleri yine kendisinin şu sözleriyle özetlenebilir: “Evet, Kur’an’da za-

manların, yerlerin ve durumların değişmesine göre değişik hükümleri ve 

çeşitli manaları ifade eden kıraat ve lafızlar vardır ve bu açıdan birbiriyle 

çelişkili olduğu görünen ayetler vardır. Fakat bunların hiçbiri Allah’ın birli-

ğine ters düşen aynı olayda, aynı zamanda, aynı şartlar altında çelişkili ve 

dağınık bir gidişat üzerinde değil, yavaş yavaş birbirini iyice açıklamak, 

tefsir etmek ve çeşitli durumların gereğine göre hükmünü değiştirmek, yeri-

ne başkasını koymak suretiyle açıklamak ve zaman zaman değiştirmek ve 

kaldırmakla beyan ederek giden ve sonsuz bir hayatın akışını ve hizmetini 

devam ettiren özel ve düzenli bir gelişme üzerinde yürür gider.” diyor. 

2) Kur’an-ı Kerim de tenâkuz ve ihtilâf iddialarına Elmalılı ve kendin-

den önceki müfessirler aşağı yukarı benzer cevaplar vermişler ve bu nokta-

ları Elmalılı daha detaylı ve açık bir dille açıklamıştır.   

3) İşkâli giderme hususunda Elmalılı’nın ele aldığımız klasik müfessir-

lerden etkilendiği müşahede edilmiştir. Bunlar arasından en çok Fahreddin 

er-Râzî’den etkilendiğini ifade etmek mümkündür. 

4) Elmalılı’nın eseri müstakil bir müşkil kitabı olmadığı ve bütün bir 

Kur’an tefsiri olduğu için ayetlerdeki çelişkili görünen konulara açıkça müş-

kil dememiş fakat okuyucuyu tereddüt içerisinde bırakmamak için genellik-

le bunu uzun uzun açıklamalar sonucunda çözüme kavuşturmaya çalışmış-

tır.  

5) Elmalılı, klasik tefsir kaynaklarında müşkil olarak alınan ve üzerinde 

durulan birçok ayetin mealini vermekle yetinmiştir. Kanaatimizce kalp has-

tası olduğu için eserini bitirememe endişesi bu hususta rol oynamış olabilir. 
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 6) Elmalılı’nın müşkil ayetleri çözüme kavuşturma noktasında, diğer 

müfessirlerin kullanmış olduğu te’vil ve te’lif yöntemini benimsediği gö-

rülmüştür. Ayrıca Elmalılı, birbiriyle zıt gibi görülen ayetleri yorumlarken, 

öncelikle ayeti ayetle ve sünnetle, eğer bunlar yoksa arap dili kaideleriyle 

açıklamaya çalışıyor.  

7) İşkâli giderme konusunda Elmalılı, klasik müfessirlerin tespitleri ve 

izahları dışına çıkmamıştır. Bununla birlikte Elmalılı’nın mezhepsel anlamda 

belirli bir mezhebi veya müntesibini değil, ehl-i sünnete bağlı olan âlimleri 

takip ettiğini görmekteyiz. 

8) Elmalılı, müşkil konusunda işkâli gidermeye çalışırken okuyucuyu te-

reddüt içerisinde bırakmamak ve zihinlerde karmaşaya yol açmamak için 

akli delillerden daha ziyade nakli delillere başvurmuştur. 

9) Netice itibariyle, yaptığımız değerlendirmelerden sonra şunu ifade 

etmek mümkündür. Elmalılı M. Hamdi Yazır, tefsirinde hem rivayet hem de 

dirayet metodunu kullanarak başta Râzî olmak üzere klasik müfessirlerden 

Taberî, Neysâbûri, Zemahşerî, Beydâvî, Ebû Hayyân, Ebüssuûd Efendi ve 

Âlûsî gibi belli başlı müfessirlerin eserlerinden geniş ölçüde faydalanarak 

dili ile anlaşılabilen, akıcı, insanlık için faydalı olabilecek bir tefsir ortaya 

çıkarmıştır. Bizlere kazandırdığı bu güzel eserinden dolayı müfessirimizden 

Allah ebeden razı olsun. 
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