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TEFSİRİN İŞLEVİ 

Hikmet KOÇYİĞİT  

Özet 

Tefsir, doğrudan Kur’ân’ın anlaşılmasını konu edinen bir ilimdir. 

Kur’ân’ın anlaşılması ise Müslümanlar için son derece önemlidir. Bu 

yüzden Kur’ân’ı doğrudan konu edinen tefsir, tarihi boyunca yakından 

izlenmiş ve çeşitli tenkitlere uğramıştır. Tefsir, Müslümanların ilmî, fikrî, 

siyâsî ve içtimâî gelişim ve değişimlerinden her zaman etkilenmiş ve 

bunu bünyesine aksettirmiştir. Bu yönüyle tefsirin faal bir işleve sahip 

olduğu söylenebilir. Fakat bazı müfessirlerin, mütehassıs oldukları 

sahayı, sınırlarını zorlayacak biçimde tefsire aktarmaları ve bazı 

rivayetlerin sahihliğini araştırmadan tefsire doldurmaları, doğal olarak 

tefsirin işlevinin sorgulanmasına yol açmıştır. Ne var ki tefsirin işlevine 

yönelik yapılan tenkitlerin bir kısmının haksız tenkitler olduğu da 

unutulmamalıdır. Çünkü her çağın kendisine mahsus farklı problemleri 

olduğu gibi, Kur’ân’ın mesajına muhatap olan insanlar da toplumun 

muhtelif katmanlarına mensuptur. Dolayısıyla tefsir bütün bu hususları 

itibara almak zorundadır. 

Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Tefsir, İşlev, Müfessir. 

*** 

Function of Exegesis 

Abstract 

Exegesis is a science that has subjected understanding of the 

Qur’an in dırect way. Understanding of the Qur’an is a vital issue for 
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Muslims.  Therefore, exegesis subjecting the Qur’an directly, during its 

historical period has been closely monitored and addressed various 

criticizes. Exegesis is always affected by the Muslims’ scientific, 

intellectual, political and social developments and changees and ıt 

reflected the structure. In this respect of the exegesis can be said to have 

an active function. But, some commentators, who are expert in the pitch, 

transfers to push the boundaries of exegesis, and fill out in the exegesis 

without researching the accuracy of the some rumors, naturally has led to 

the questioning of the function of exegesis. However, some of the 

criticisms made on the function of exegesis shouldn’t be forgotten that 

unfair criticisms. Because of different problems in every era off to him, as 

well as various layers of the society belong to the people who deal with 

the the message of Qur’an. Because of this, exegesis must take care of all 

of these subjects.  

Key Words: Qur’an, Exegesis, the function, the commentators. 

Giriş 

İnsanların ihtiyaçlarına paralel olarak ilimler de kendi 

içerisinde çeşitli dallara ayrılarak gelişmişlerdir. Dinlerin, bazı ilim 

dallarının oluşmasında ise ayrı bir yeri olmuştur. Çünkü hemen her 

dinin mensupları dinlerinin daha iyi anlaşılmasına yönelik “dinî 

ilimler” diye adlandırılabilecek muhtelif disiplinler oluşturmuşlardır. 

Malum olduğu üzere hadis, tefsir, fıkıh, kelâm gibi İslâmî ilimler 

Kur’ân’a hizmet etmek amacıyla teşekkül etmiştir. Hatta İslam’ın 

sahih bir şekilde anlaşılıp yaşanmasında, bu ilimlerin her birisi 

kendisinin daha fazla bir işleve sahip olduğunu iddia etmekten geri 

durmamıştır. Bu bağlamda “tefsir ilminin ilimler arasındaki 

konumunu, gözün insan için konumu gibi”1 gören ve tefsiri “diğer 

ilimlerin babası”2 olarak algılayan âlimler olmuştur. Suyûtî’nin 

                                                             
1 Nizâmuddîn Hasan b. Muhammed b. Huseyn el-Kummî en-Neysabûrî, Garâibu’l-

Kur’ân ve Reğâibu’l-Furkân, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrût 1416, c. I, s. 5. 
2 Abdulkâdir Muhammed Mansûr, Mevsuâtu Ulûmi’l-Kur’ân, Dâru’l-Kalemi’l-

Arabî, Haleb 2002, s. 176. 
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(ö.911/1505) ifadelerine göre ise “âlimler, tefsirin farzı kifâye ve üç 

şerî ilmin en yücesi olduğu konusunda görüş birliğine varmışlardır.”3 

İşte bu makalede, “diğer ilimlerin babası” olarak addedilen tefsir 

ilminin işlevi irdelenmeye çalışılacaktır. Ayrıca tefsirin işlevi konusu, 

onun ilmî hüviyeti, metodu ve sınırları ile de yakından alakalı olduğu 

için bu hususlara da temas edilecektir. 

Yapılan tariflerden birisine göre Tefsir “beşer kudreti 

nispetinde ve Arapça kaidelerin elverdiği ölçüde Kur’ân nazmının 

manalarını araştıran bir ilimdir. Tefsir ilminin dayandığı esaslar, 

Arapça ilimler, Kelâm Usûlü, Fıkıh Usûlü, Cedel ve bunların 

dışındaki pek çok ilimdir. Tefsir ilminin maksadı Kur’ân’ın 

manalarını bilmektir. Faydası doğru bir şekilde şerî hükümleri 

istinbat etme kudretini elde etmektir. Konusu ve faydası tarifinden 

anlaşılmaktadır.”4 Tarifte yer alan “beşer kudreti nispetinde” ibaresi, 

tefsirin netice itibariyle bir insan edimi olduğunu vurgularken, 

“Arapça kaidelerin elverdiği ölçüde” ibaresi ise tefsirin, her şeyden 

önce dilsel bir malzeme olması hasebiyle Kur’ân’ın tamamını dil 

yönünden incelemeyi üstlenmiş bir ilim olduğunu ifade etmektedir.  

Tefsir, bir ihtiyacın neticesinde zuhur etmiştir. Bu meyanda 

“Kur’ân-ı Kerîm’in anlaşılmasının güç ve müşkil ayetlerinin şerh ve 

izahı ile başlamış olduğu söylenebilir.”5 Bilhassa Kur’ân’ın az sözle 

çok şey ifade eden bir bünyeye haiz olması tefsirin sahasının 

genişlemesine ve tefsir akımlarının çıkmasına zemin hazırlamıştır. 

Diğer bir ifadeyle “Kur’ân-ı Kerîm hem mu’ciz (eşsiz) hem de mûciz 

(kısa, özlü) bir kitaptır. İşte onun bu iki mühim özelliği, ona geniş 

                                                             
3 Celâleddîn Abdurrahman Ebû Bekr es-Suyûtî, el-Itkân fi Ulûmi’l-Kur’ân, Dâru’l-

Kutubi’l-İlmiyye, Beyrût,  ts., II,385; Muhammed Ömer el-Hâcî, Mevsûâtu’t-Tefsîr 

Kable’t-Tedvîn, Dâru’l-Mektebî, Dımeşk 2007, s. 162. 
4 Ahmed b. Mustafa Taşköprîzâde, Miftâhu’s-Saâde ve Mesâbîhu’s-Seyâde fî 

Mevdûâti’l-Ulûm, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrût 1985, c. I, s. 54. 
5 Ali Eroğlu, “Kur’ân-ı Kerîm’in Tefsiri ve Ma’anil-Kur’ân Müelliflerinin Kur’ân 

Tefsiri’ne Getirdikleri”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 6, sayı: 10, kış 2002,  s. 48. 
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yorum zenginliği kazandıran başlıca iki hususiyetini teşkil eder.”6 

Ayrıca “Hz. Peygamber’den gelen tefsirin azlığından dolayı tarih 

boyunca değişik tefsirlerin yapılmasına”7 imkân tanınmıştır. Hz. 

Peygamber’in, muhataplarının kültür seviyesini göz önünde tutarak 

detaylı bir tefsire girişmediği söylenebilir. Mesela bugün ilmî tefsirin 

konu edindiği birçok ayeti Hz. Peygamber tefsir etmemiştir. Çünkü 

“Hz. Peygamber insanlara kevnî ayetleri açıklasaydı 

anlayamayacakları için İslâm’dan uzaklaşacaklar veya bu ayrıntılar 

içerisinde yollarını şaşıracaklardı.”8 Bu yüzden olsa gerek “tefsir 

tarihine bakıldığında, tefsirin tanımının bile zamanla değiştiği 

görülmektedir. İlk dönemlerde tefsir, ‘Peygamber’den (s.a.v), sahabe 

ve tabiinden Kur’ân-ı Kerîm’in izahı sadedinde rivayet edilenler’ 

olarak kabul edilirken, İslâm ilimlerinin ve kültürünün farklı 

çevrelerle karşılaşması sonucunda onun usûl ve muhtevasında da bir 

takım açılımlar olmuştur.”9 

Kur’ân, Müslümanların hidayet kitabı olduğu için onun daha 

iyi anlaşılması her zaman gündemdeki yerini korumuştur. Fakat 

İslam coğrafyasının genişlemesi tefsirin önemini ve işlevini daha da 

artırmış, özellikle vahyin nüzûlüne şahid olan sahabe, çok önemli bir 

başvuru kaynağı olmuştur. Çünkü “İslâm coğrafyasının genişlemesi 

ile Arap olmayan unsurlar Araplara karıştı. Ayrıca farklı kültürler 

yeni Müslüman olan insanlarla beraber, özellikle de Ehli Kitap olan 

Yahudi ve Hıristiyan kültürü ile Mecusîler ve diğerleri tarafından 

temsil edilen doğu felsefesi İslâmî kültüre karıştı. Böylece insanlar 

doğruyu yanlıştan temyiz edecek ve itimat edilecek asıla ulaşma 

                                                             
6 Abdurrahman Çetin, Kur’ân İlimleri ve Kur’ân-ı Kerim Tarihi, Dergâh Yayınları, 

İstanbul 2012, s. 304. 
7 Abdulbaki Güneş, “İslâm’da Akılcılığın Ortaya Çıkışı ve Tefsire Girişi”, EKEV 

Akademi Dergisi, c.  1, sayı: 3, 1998,  s. 143, 148. 
8 Abdülhamit Birışık, “Tefsir”, DİA, İstanbul 2011, c. XL,  s. 283. 
9 Cevdet Bey, Tefsir Usûlü ve Tarihi, haz.: Mustafa Özel, Kayıhan Yayınları, 

İstanbul 2002, s. 188. 
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gereği duydular. Bilhassa önceki ümmetlerin kıssaları ve tarihî 

bilgileri, kâinatın oluşumu ve mahlûkatın yaratılışı hakkında 

felsefenin getirdiği şeylerle ilgili konularda İslâm’ın görüşünü 

öğrenmek için sahabenin önde gelenlerine müracaat etme ihtiyacı 

kendisini hissettirdi.  Bu yüzden Hz. Peygamber’in vefatından çok 

kısa süre sonra sahabenin hayatında Kur’ân tefsiriyle ilgili fetva ve 

çok sayıda nakilde bulunuldu.  Bütün bu hususlar, sahabenin çeşitli 

bölgelere dağılarak insanlara dinî işleri öğretmelerini ve Rablerinin 

kitabını tefsir etmeyi gerekli kıldı.”10 İşte yeni Müslüman coğrafyada 

eski kültür ve mezheplerle beraber gelen bir takım problemlerin ve 

tartışmalı meselelerin Kur’ân’a arz edilmesi tefsirin işlevini ve 

sınırlarını da genişletmiş oldu.   

Yukarda belirttiğimiz gibi tefsirin işlevini tespit etmek her 

şeyden önce tefsirin sınırlarını ve metodunu da tespit etmekle 

yakından ilişkilidir. Bu yüzden bazı tefsir kitaplarına ve müfessirlere 

yapılan tenkitler aynı zamanda tefsirin işlevinin ne olması gerektiğini 

göstermektedir. Söz gelimi İbn Teymiyye’nin (ö.728/1328), Salebî’yi 

(ö.427/1035) “Hâtibu’l-Leyl” şeklindeki nitelemesi bu açıdan önemlidir. 

İbn Teymiyye’ye göre Salebî, özünde iyi, mütedeyyin birisidir fakat o 

Hâtibu’l-Leyl (gece odun toplayan)’dir. Tefsir kitaplarında sahih, 

zayıf, uydurma bulduğu her bilgiyi nakletmiştir. Öğrencisi Vâhidî 

(ö.468/1075) ise Arap diline Salebî’den daha vakıftır lakin güvenirlilik 

ve selefe ittiba etme yönünden daha uzaktır.”11 Benzer biçimde 

tefsirde dil tahlillerine ağırlık veren tefsirler tenkit edildiği gibi, her 

çeşit bilgi ve tartışmayı tefsirine dolduran müfessirler de 

eleştirilmektedir. Mesela Ebû Hayyân (ö.745/1344)  Bakara Sûresi’nin 

106. ayetini tefsir sadedinde, müfessirlerin şerî neshin hakikati ve 

                                                             
10 Mustafa Müslim, Menâhicu’l-Müfessirîn el-Kısmu’l-Evvel et-Tefsîr fi’s-Sahâbe, 

Dâru’l-Müslim, Riyâd 1415, s. 41-42.  
11 Takiyuddîn Ahmed b. Abdilhalîm İbn Teymiyye, Mukaddime fî Usûli’t-Tefsîr, 

tahk. Adnan Zarzûr, Dımeşk 1972, s. 76. 
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kısımları hakkında ittifak ve ihtilaf ettikleri hususlarla, neshin aklen 

caiz ve şerî açıdan da vuku bulduğuna dair söz söyleyip bunları 

çokça uzattıklarını belirtir. Hâlbuki bunların, fıkıh usûlünün konusu 

olduğunu ve bütün bunları fıkıh usûlünün araştırdığını, kendisinin 

ise, nesh konusunu tefsir ilminde fıkıh usûlünün meselesi olarak 

değerlendirdiğini ve konuyu bu yüzden uzatmadığını söyler. Aksi 

takdirde tıpkı Rey şehrinin hatibi olarak bilinen Abdullah 

Muhammed b. Ömer er-Râzî’nin (ö.606/1210) yaptığı gibi tefsir 

metodundan çıkmış olacağını zikreder. Çünkü Râzî, tefsirinde birçok 

şeyi çok uzatmıştır. Oysaki tefsir ilminde bunlara ihtiyaç yoktur. Bu 

yüzden bazı sağduyulu âlimler Râzî için şöyle demişlerdir: “Onun 

tefsirinde tefsirden başka her şey vardır.”12 Aslında bu tarz tenkitler 

yabana atılmamalıdır. Çünkü bu tarz tenkitler tefsirin sınırlarını ve 

misyonunu tespit etme açısından ehemmiyetli olduğu gibi, tefsirin 

diğer ilimlerin verilerini ne ölçüde kullanması gerektiğine işaret 

etmesi bakımından da ehemmiyetlidir. Fakat Râzî’nin tefsiri 

incelendiğinde onun da zaman zaman tefsirin sınırlarına dikkat 

çektiği görülmektedir. Tefsirde fıkıh usûlünden oldukça faydalanmış 

olan Râzî, birçok ayetin tefsirinde söz konusu ettiği meselenin fıkıh 

usûlünde açıklandığını veya zikredildiğini13 belirterek tefsirin 

sınırlarını aşmamaya özen göstermeye çalışmaktadır. Hatta Nûr 

Sûresi’nin dördüncü ayetinin tefsirinde, iftira atanların şahitliği 

meselesini ele alırken “biz bu meseleyi fıkıh usûlünde hulasa ettik, 

inşallah burada bu makama uygun olan kadarını zikredeceğiz”14 

diyerek tefsirin amacına muvafık biçimde hareket etmek istediğini 

                                                             
12 Muhammed b. Yusuf Ebû Hayyân el-Endelüsî, el-Bahru’l-Muhît, Dâru’l-

Kutubi’l-Arabiyye, Beyrût 1993, c. I, s. 511. 
13 Bkz. Ebû Abdillah Muhammed b. Ömer b. el-Hasen b. el-Huseyn et-Teymî er-

Râzî, Mefâtihu’l-Gayb, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arâbî, Beyrût 1420,  II, 389; III, 554, 

642; IV, 25; V, 255; VII, 105; VII, 291, 293; X, 20; XII, 420;  XIV, 229; XVI, 49; XX, 

189; XXIII, 306;  XXIV, 427, 454, 565;  XXVII, 664. 
14 Râzî, Mefâtihu’l-Gayb,  c. XXIII, s. 327. 
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ihsas ettirmektedir. Ne var ki söz konusu ayetin tefsirinde naklettiği 

fıkhî bilgiler de tefsirin hacmini aşacak boyuttadır. 

1.Tefsirin Belli Başlı İşlevleri 

Tefsirin temel işlevinin Kur’ân’ın anlaşılması ve insanları 

Kur’ân’ın irşadından faydalandırma olduğu söylenebilir. Çünkü 

Kur’ân’ın ana gayesi de insanlara yol göstermektir: “Elif lâm râ (Bu,) 

Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarıp o güçlü ve 

övgüye layık olan(Allah)ın yoluna iletmen için sana indirdiğimiz Kitaptır”( 

İbrâhim, 14/1). Tefsirin bu temel işlevi modern dönemde bazı 

müfessirler tarafından özellikle vurgulanmaktadır. Bu müfessirlerden 

birisi de Muhammed Abduh’tur (1849-1905). Abduh bu manada 

şunları kaydetmektedir: “Bizim istediğimiz tefsir, insanları dünya ve 

ahiret hayatlarında mutluluğa irşad edecek olan Kitabın anlaşılmasını 

sağlamaktır. İşte en yüksek maksat budur. Bunun dışında kalan 

araştırmalar ise bu maksada tabi olan veya onu elde etmeye vesile 

olan şeylerdir.”15 Bu amaca binaen Abduh, tefsir derslerinde ayetlerin 

mesajını doğrudan yansıtmaya çalışan Celâleyn tefsirine yer 

vermiştir. Abduh’un, tefsir derslerinde “Celâleyn tefsirini seçmesinin 

sebebi, bu tefsirin veciz oluşudur. Çünkü bu tefsir lafızla ve 

benzerleriyle ilgili bahislere girmemektedir.”16 Ayrıca Abduh’un, 

Celâleyn tefsirini seçmesinde, tefsir külliyatını Müslümanlarla 

Allah’ın kitabı arasında bir engel olarak görmesi de önemli rol 

oynamıştır. Benzer gerekçeden hareketle Abduh, mezhebî taassubun 

Kur’ân’ın anlaşılmasına ve hidayet yönüne mani olduğunu 

düşünerek mezhepler üstü bir tavır takınmaya çalışmış, “mezhebî 

taassubun terk edilmesini istemiştir.”17 Fakat Emîn el-Hûlî’ye (1895-

                                                             
15 Muhammed Abduh, Tefsîru’l-Fatiha, Matbaatu’l-Mevsuat, Mısır 1319, s. 6. 
16 Abdulmunim en-Nemir, İlmu’t-Tefsîr Keyfe Neşee ve Tatavvara, Dâru’l-Kutubi’l-

İslâmiyye, Kâhire 1985, s. 133. 
17 Muhammed b. Lütfi Sebbağ, Lemehât fî Ulûmi’l-Kur’ân, el-Mektebetu’l İslamî, 

Beyrût, 1990, s. 316. 
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1966) göre ise tefsirde öncelikli hedef, Abduh’un belirttiği gibi 

Kur’ân’ın hidayet ve rahmetinin gerçekleştirilmesi değil, öncelikli 

hedef ve uzun boyutlu gaye, Kur’ân’a, onun Arapçanın en büyük 

kitabı oluşu ve Arapçadaki büyük edebî tesiri yönünden bakmaktır.18  

Tefsirin esas işlevi olan Kur’ân’ın anlaşılması meselesi 

Kur’ân’ın hidayetiyle doğrudan alakalıdır. Zaten tefsirin tanımı da bu 

işlevi tazammun etmektedir.  Çünkü anlaşılmayan bir sözün tebliği 

de yaşanması da mümkün değildir. Fakat burada şöyle bir soru 

gündeme gelmektedir: Kur’ân anlaşılmayan bir kitap mıdır ki tefsire 

ihtiyacı olsun? Zira “Kur’ân anlaşılmaz olsaydı insanlara şöyle bir 

itiraz hakkı doğardı: “Allahım! Bize anlaşılmayan muğlâk ve çetin bir 

kitap gönderdin, ondaki muradını anlayamadık, dolayısıyla ondan 

sorumlu olmamız hikmetine muhaliftir.”19 Bu suale çeşitli açılardan 

cevap verilmiştir. Mesela Râgıb el-Isfahânî’ye (ö.503/1109) göre her ne 

kadar “Kur’ân, hakikatte insanlar için bir hidayet olsa da, herkesin 

Kur’ân’a dair bilgileri aynı seviyede değildir. Onlar ancak 

derecelerine ve durumlarına göre Kur’ân’ı ihata ederler. Söz gelimi 

belagat âlimleri Kur’ân’ın fesahatını, fakihler ahkâmını, kelâmcılar 

aklî delillerini, hadis âlimleri kıssalarını bu alanlarda uzman 

olmayanlardan daha iyi bilirler. İnsanın ilminin kuvveti nispetinde 

Kur’ân’ın kapalı manalarına ilişkin bilgisinin arttığı bilinen bir 

husustur.”20 Bu açıdan bakıldığında tefsir önemli bir ihtiyacı 

karşılamaktadır denebilir. 

Bazı çağdaş âlimlere göre ise “hakikatta bu Kur’ân, insanlar 

tarafından kolayca anlaşılacak bir sadelikte indirildi; fakat zamanla 

dillerin birbirleriyle karışması, Arap dilinin yanlış konuşulmaya 

                                                             
18 Emîn el-Hûlî, Kur’ân Tefsirinde Yeni Bir Metod, çev.: Mevlüt Güngör, Kur’ân 

Kitaplığı, İstanbul 1995, s. 67. 
19 Abdulcelil Candan, Kur’ân’ı Nasıl Anlamalı?, Elest Yayınları, İstanbul 2007, s. 80. 
20 Ebû’l-Kâsım Râgıb el-Isfahânî, Mukaddimetu’t-Tefâsir, Dâru’d-Dave, Kuveyt 

1974, s. 46. 
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başlanması, fasih dilden uzaklaşılarak yöresel halk dillerinin 

yaygınlaşması gibi sebeplerle insanlar, zihinlerinden manaların yavaş 

yavaş silinip gitmekte ve anlaşılması güçleşmekte olan kelime ve 

terkiplerin tefsirine ihtiyaç hissetmeye başladılar.”21 Dolayısıyla 

“Kur’ân-ı Azîm’in tefsirlerine büyük bir ihtiyaç vardır. Vakıa Kur’ân-ı 

Kerîm, bir belagat mu’cizesidir. Birçok meseleleri, hükümleri pek 

açık, me’nus lâfızlar ile beyan buyurmaktadır. Fakat ilmî, edebî, 

ahlâkî, hukukî içtimaî hakikatler ne kadar vazıh birer tarzda yazılmış 

olurlarsa olsunlar yine bunları herkes güzelce anlayamaz, bu babda 

şerhlere, îzahnâmelere ihtiyâç görülür. Bu cihetledir ki en beliğ 

edîblerin, en muktedir müelliflerin eserleri hakkında birçok şerhler, 

haşiyeler yazılmıştır. Bununla beraber herhangi bir mesele, birçok 

meseleler ile alâkadar olabilir. Mütehassıs olmayanlar, bu alâkayı 

göremezler. Bu meseleleri bir arada mülâhazaya, mütalâaya kadir 

olamazlar. Şarihler, müfessirler ise her meseleyi îzah eder ve o mesele 

ile ilgili diğer meseleleri de meydana koyar. Artık bu hususta 

bilinmesi icab eden maddeler bir levha halinde göze çarpar, mütalâa 

sâhipleri fazla araştırmalardan kurtulmuş olur; az zamanda çok bilgi 

elde edilir. Bir de herkes,  lâfızların, ibarelerin inceliklerini 

anlayamaz. Ve en ibret verici noktasına işaret olunan bir kıssanın, bir 

vak’anın tafsilâtına vâkıf olamaz; müfessirler ise lâfızlara âid 

incelemeleri yaparlar, kelimelerin ve terkiblerin hakîkî mecâzî, kinâî 

mânalarını, işaretlerini, delâletlerini gösterirler. Kıssalara, vak’alara 

dâir kâfî derecede malûmat verirler. Artık bu suretle Kur’ân-ı 

Kerîm’in hakikatleri, bedîaları büyük bir vuzuh ile münkeşif olmuş 

olur.”22  

                                                             
21 Hasan el-Benna, “Tefsir İlminin Doğuşu Gelişmesi ve Başlıca Tefsir Ekolleri”, 

çev.: Yusuf Işıcık, SÜİFD, Konya 1997, sayı:7,  s. 125. 
22 Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsîr Tarihi, Bilmen Yayınevi, İstanbul 1973, c. I, s. 

105 vd. 
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Tefsirin işlevi Kur’ân’ın manalarını iyice anlamaya yardımcı 

olmaktır. Bu ise sadece meâl ile gerçekleşebilecek bir faaliyet değildir. 

Çünkü sahabenin, inen ayetleri iyice mülahaza ettikleri 

anlaşılmaktadır ki bu durum tefsiri de beraberinde getiren bir 

ameliyedir. İbn Mesud (ö.32/652) konuyla alakalı olarak şöyle 

demektedir: “Bizden bir kişi on ayet öğrendiğinde onun manasını da 

öğrenmedikçe diğerine geçmezdi.”23 Hz. Aişe (ö.58/678) ise şunları 

kaydetmektedir: “Resulullah döneminde ayetler iniyordu. Biz ayetleri 

ezberlemeden önce, o ayetlerdeki helal, haram, emir ve yasakla ilgili 

şeyleri ezberliyorduk.”24 Bütün bu ifadelerden anlaşıldığına göre, 

sahabe inen ayetlerin ardından evvela onları iyice anlamaya çalışıyor 

sonra hayatlarına tatbik ediyorlardı. Dolayısıyla “selef, Kur’ân’ın hem 

lafızlarını hem de manalarını öğreniyorlardı. Çünkü ancak bununla 

Allah’ın muradını bilmek ve Kur’ân’la amel etmek mümkündür. 

Anlamı bilinmeyen şeyle amel etmek mümkün değildir.”25 

Tefsirin bir ihtiyaç olduğu siyâsî erk tarafından da zaman 

zaman fark edilmekte ve bu doğrultuda adımlar atılmaktadır. Bunun 

yakın dönemdeki en güzel örneklerinden birisi Elmalılı’nın 

(ö.1361/1942) tefsiridir. Elmalılı, siyasî yönetimden gelen tefsir yazma 

talebini, tefsirinin mukaddimesinde şöyle dile getirmektedir: 

“Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığına 

bir vazife yüklenmişti. Bunun üzerine bir teveccüh eseri olarak 

benden bir tefsir ve terceme yazmam istendi.”26  

                                                             
23 Mukaddimetân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Neşr. Arthur Jeffery,  Mektebetu’l-Hancî, 1954, 

s. 193. 
24 Ahmed b. Muhammed b. Abdi Rabbihi el-Endelusî, el-Ikdu’l-Ferîd, Dâru’l-

Kutubi’l-İlmiyye, Beyrût 1983, c. II, s. 103. 
25 Muhammed b. Salih b. Muhammed el-Useymîn, Usûl fî’t-Tefsîr, el-Mektebetu’l-

İslâmî, 2001, s. 23. 
26 Elmalılı, Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, sad.:  İsmail Karaçam 

vd. Azim Dağıtım, İstanbul,  ts., c. I, s. 2. 
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Tefsirin önemli bir işlevi de Kur’ân’ın düşünme ve anlama 

emrini yerine getirmektir. Bu işlevine binaen tefsir şerefli bir ilim 

olarak değerlendirilmektedir. Taberî’ye (ö.310/922) göre  “(Resûlüm!) 

Sana bu mübarek Kitab’ı, âyetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar 

diye indirdik.” (Sad, 38/29) ve “Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu 

Kur’ân’da insanlara her türlü misali verdik” (Zümer, 39/27) gibi ayetlerde 

Cenabı Hak kullarına, verilen örneklerden ibret alınmasını emretmiş 

ve buna teşvik etmiştir. Bu durum, insanlara örtülü kalmayan 

ayetlerin tevilini bilmenin gerekliliğini göstermektedir.”27 Bu açıdan 

“tefsir öğrenmenin maksadı övülen gayelere ve kıymetli neticelere 

ulaşmaktır. Bu gayeler arasında Kur’ân’ın haber verdiği şeyleri tasdik 

etmek, onlardan faydalanmak, Kur’ân’ın hükümlerini Allah’ın 

istediği şekilde, O’nu görüyor gibi tatbik etmek bulunmaktadır.”28 

Tefsirin işlevlerinden birisi de zamanın insan üzerindeki bazı 

olumsuz etkilerini kaldırarak Kur’ân’la sıcak bir bağ oluşturmaya 

çalışmaktır. Zamanın insan üzerindeki bu olumsuz etkisine Kur’ân da 

değinmektedir: “Kitabı tanımalarının üzerinden kendilerince uzun zaman 

geçmesi sebebiyle, onlarda ülfet ve kanıksama meydana gelmiş, neticede 

kalpleri katılaşmıştı. Hatta onların çoğu büsbütün yoldan çıkmışlardır” 

(Hadîd, 11/16). Zamanın, Kur’ân’a muhatap olan insanlar üzerindeki 

menfî tesirini bertaraf etmeye çalışmak, pek çok müfessirin 

mukaddimelerinde tefsir yazmanın bir sebebi olarak 

zikredilmektedir.  Mesela Hatîb eş-Şirbinî (ö.977/1570) şöyle 

demektedir: “Elbette ki zaman uzayıp o süre zarfında taliplilerin cehd 

ve çabaları azaldığı için, her zaman bir yenilik yapmak, 

duraksayanları uyanık hale getirmek, yavaşlayanları teşvik etmek 

                                                             
27 Taberî, Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr, Câmiu’l-Beyân an Te’vili-Âyi’l-Kur’ân, 

Dâru’l-Fikr, Beyrût, 1999, c. I, s. 57. 
28 Useymîn, Usûl fî’t-Tefsîr, s. 24. 
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gerekir.”29 Tefsirin, bu işlevi az çok yerine getirdiği söylenebilir. Zira 

“İslâm bilim geleneği içinde Tefsir, temel metin olan Kur’ân’ı 

vahyedildiği zaman dilimi ile içinden çıktığı ilk olaylarla, Peygamber 

ile ve Ashab ile sürekli olarak ilişkide tutmuştur. Bu önemli bir 

işlevdir. Çünkü Kelâm ve Fıkıh kaynak metinlere bakışları ve 

yöntemleri gereği, zaten ilâhî sözün tarihsel bağlamı ile ilişkilerini 

koparma ve genelleştirme eğilimi göstermişlerdir. Tefsir bu karakteri 

ile kurucu kişiliklerle ve genel olarak kurucu zaman dilimi ile 

bağlantısını korumuş bir Kur’ân tasavvurunu yaşatmıştır.”30 

Zamanın etkisiyle oluşan menfî tutumun tefsir vasıtasıyla 

giderilmeye çalışılması, hermeneutik’in de işlevleri arasında 

sayılmaktadır. Bazı araştırmacılara göre “hermeneutik, bir bakıma 

geçmişle şimdi arasında farkında olunan yabancılığın üstesinden 

gelmeye çalışan, öncekiyle şimdiki arasında köprü kuran, uzaktaki bir 

şeyleri yakına getirmeye çalışmaktadır.”31 

Tefsirin işlevlerinden birisi de müfessirin yakın çevresinden 

gelen taleplere cevap vermektir. Tefsirlerin yazılış amaçları içerisinde 

zikredilen bu husus birçok müfessirin tefsir yazmasında etkili olan bir 

amildir. Bu müfessirlerden birisi de Neysabûrî’dir (ö.728/1328).  

Tefsirinin mukaddimesinde dediğine göre, kendisini tanıyan değer 

verdiği yakınları (ihvân) bu yönde kendisinden bir talepte 

bulunmuşlar ve o da bu talebe karşılık vermek, ayrıca sahabe, tabiin, 

ilimde derinleşmiş âlimler ve erdemli araştırmacılardan kendisine 

ulaşan güvenilir görüşleri toplamak üzere tefsir ilmiyle ilgili bir kitap 

yazmıştır.”32 

                                                             
29 Şemsuddîn Muhammed b. Ahmed el-Hatîb eş-Şirbinî, es-Sırâcu’l-Munîr, 

Matbaatu Bulak, Kâhire 1285, c. I, s. 3. 
30 Mehmet Paçacı,”Klasik Tefsir Neydi?”,  İslâmi İlimler Dergisi, Yıl: 2, sayı: 1, 2007, 

s. 19. 
31 Doğan Özlem, Bilim, Tarih ve Yorum, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1998, s. 123. 
32 Neysabûrî, Garâibu’l-Kur’ân,  c. I, s. 5. 
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Tefsirin bir işlevi de Kur’ân’ın mesajını güncelleyebilmektir. 

Zaten yeni bakış açıları yakalamak tefsirin doğasında vardır. Fakat bu 

konu aynı zamanda istismarlara açık olan hassas bir meseledir. 

Çünkü güncelleştirme yaparken başka kültürlere özgü kavramları 

tefsire sokmak, beraberinde bazı problemleri de getirebilmektedir. 

Fakat tefsir ilmi bunu göğüslemek zorundadır. Bir kısım 

araştırmacılara göre bunun çözümü, kavramların açıklığında bir 

konsensüse varmakla mümkündür. Sözgelimi: “Gücünüzün yettiği 

ölçüde kuvvet hazırlayın” Enfâl, 8/60 meâlindeki ayet, savaşla ilgilidir ve 

Müslümanlardan düşmanlarına karşı kuvvet hazırlamaları 

istenmektedir. Tenzil döneminin teknolojik ve ekonomik şartları 

gereği “kuvvet” denince akla hiç şüphesiz ok, mızrak, mancınık, kılıç, 

at, deve vs. gibi harp araçları gelmektedir. Yani bu ayetteki 

“kuvvet”in açıklığını bu araç ve gerçeklerle sınırlıyoruz. Bugün ise 

biz bu ayetteki “kuvvet”in açıklığında, bu zikredilen şeyleri 

düşünmekle birlikte, daha çok çağımızdaki harp araç ve gereçlerini 

anlıyoruz ve kuvveti top, tüfek, füze, uçak, gemi vs. gibi çağdaş harp 

araç ve gereçleri olarak açıklıyoruz. Lafız değişmiyor; ayetin seçikliği 

ve verdiği mesaj yani normu değişmiyor. Lakin açıklığı yani ayete 

yüklenen anlam değişiyor. Bir başka deyişle soyut bir kavram 

zamanın şartlarına göre somutlaştırılıyor.”33  

Tefsirin işlevlerinden birisi de zamanın bilimsel gelişmelerini 

takip ederek ilgili ayetlerin tefsirinde bunlardan faydalanmak, 

Kur’ân’ın kozmolojik bağlamdaki ayetlerini, çağdaşı insanlara 

Kur’ân’ın amacına muvafık biçimde tavzih etmektir. Bilhassa modern 

toplumlarda bilimsel gelişmelerin hızlanması bunun yanı sıra 

Müslümanların Kur’ân’ı anlama çabalarının merkezî bir konuma 

gelmesi bilimsel malumâtın tefsirde ne kadar yer alması gerektiğini 

bir kez daha gündeme taşımıştır. Esasen burada gözetilmesi gereken 

husus, kesin ifadelerden kaçınmak, bilimsel verileri Kur’ân’a 

                                                             
33 Celal Kırca, Kur’ân’ı Anlama, Marifet Yayınları, İstanbul 2010, s. 308. 
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onaylatmak yerine bunları Kur’ân’ın ana hedefi olan hidayete bir 

vesile kılmaya çalışmak olmalıdır. Diğer bir ifadeyle “orta dönem 

müfessirleri yerine ilk dönem müfessirlerinin yöntemine dönerek 

konunun nesne boyutuyla değil, özne boyutuyla ilgilenilmedir. 

Günümüz müfessirleri ve din bilginleri, bilimsel teorilere yeni 

paradigmalar oluşturmak için değil, Allah’ın varlık, ilim ve kudretine 

dair bilgi ve malzemeler bulmak; hidayeti kolaylaştırmak ve hikmete 

kapı aralamak için ilgi duymalıdır.”34 İbn Âşûr’un (ö.1392/1973) işaret 

ettiği üzere, “eğer ilmî verilerin zikredilmesi manayı izah etmek 

içinse bunlar tefsire tabidir (tefsir sayılır). Zira aklî ilimler ancak 

eşyanın hallerini araştırır. Fakat bu ilimler mananın izahından daha 

fazla bir şey için kullanılırsa artık bu tefsir olmayıp ilmî mebhasları 

tamamlayıcı bir şey olur.”35 

Tefsirin bir ilim olma hüviyetinin zaman zaman tartışmaya 

açılmasının bir sebebi de onun pek çok disiplinin verilerinden 

faydalanma cihetine gitmesinden kaynaklanmaktadır. Tefsir ilminin, 

diğer ilimlerin verilerinden faydalanması doğal bir durumdur. Ancak 

bunların Kur’ân’ı yorumlamada kullanılması hassasiyet ve uzmanlık 

gerektiren bir mevzudur. Esasen “çeşitli ilimlerin İslâm’a girmesinin 

sebebi bir yandan Kur’ân’ı bu ilimlerin ışığında anlamak, diğer 

yandan ise İslâm’ın ilmin düşmanı değil dostu olmasındandır.”36  

Tefsirin bir işlevi de Kur’ân’ı daha iyi anlayanların -ki bu izafi 

bir şeydir- anladıklarını diğer insanlarla paylaşmak, Kur’ân’a farklı 

açılardan bakılmasını sağlamak, halkın Kur’ân okurken kafasının 

takıldığı ve bocaladığı bir meseleyi açıklığa kavuşturmaktır. Nitekim 

                                                             
34 İlyas Çelebi, “Dinî Bilginin Oluşumunda Geleneğin Rolü”, Din ve Gelenek, Ensar 

Neşriyat, İstanbul 2011, s. 205. 
35 İbn Âşûr, Muhammed b. Tâhir b. Muhammed, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, ed-Dâru’t-

Tunusiyyetu, Tunus 1984, c. I, s. 45. 
36 Muhammed Abdülazîm Zerkânî, Menâhilu’l-İrfân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Matbaatu 

İsâ el-Bâbî el-Halebî, ts., c. II, s. 98. 
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sahabe döneminde bununla ilgili bir kısım vakaların yaşandığı 

nakledilmektedir. Mesela “Ebi Şa’şa diyor ki, Abdullah İbn Mesud’a 

dedim ki, “Ya Eba Abdirrahman, ben helak olmaktan korkuyorum.” 

O da dedi ki: “Niçin korkuyorsun?” Dedim ki: “Cenabı Hakkın 

“Nefsinin cimriliğinden korunanlar felaha erenlerdir” (Haşr, 59/9) ayetini 

işittim. Ben ise cimri bir adamım, hiçbir şey vermedim.” İbn Mesud 

dedi ki: “Cenabı Hakkın Kur’ân’da zikrettiği cimrilik bu değil, ancak 

zulüm olarak kardeşinin malını yemektir. İşte cimrilik budur. 

Cimrilik ne kötüdür.”37 Böylece İbn Mesud bu ayeti tefsir etmek 

suretiyle muhatabın yaşadığı bir anlama sorununu çözmeye 

çalışmıştır. 

 Tefsir, İslam tarihi boyunca çeşitli fikrî tartışmaların cereyan 

ettiği bir arenaya da dönüştürülmüş ve bu minvalde bazen bir araç 

haline getirilmiştir. Tefsirin bu tarz tartışmaları bünyesine almasını, 

toplumsal sorumluluğunu yerine getirmesi olarak telakki etmek 

mümkündür. Ne var ki bu durum tefsirin esas işlevinin 

gölgelenmesine de sebebiyet vermiştir. Çünkü “İslâm âleminde 

terceme devrinin başlamasıyla felsefeyle, İran ve Yunan kültürü ile 

yakından ilgi kurulmuş, İslâm filozof ve bilginleri arasında akaid, 

fıkıh ve benzeri konularda birçok ihtilaflar çıkmıştır. Tabii ki, bütün 

bunlardan tefsir kitapları da etkilenmiş; tefsirlere felsefî görüşler 

girmeye başlamıştır. Tefsir kitaplarında, çeşitli i’tikadî görüş ve 

mezhepler, ayetlerle desteklenmiş hatta müfessirlerden birçoğu, 

kendi fıkıh mezheplerine uyan görüşleri ayetlerle ilişkilendirmek için 

çaba sarf etmiştir.  Bu tabii bir şeydir. Birçok tefsir kitabı, sırf daha 

önce yazılmış olan kitaplara cevap ve reddiye için kaleme alınmıştır. 

Bu husus, Fahruddîn er-Râzî’nin (ö.606/1210) Mefâtihu’l-Gayb, 

Zemahşerî’nin (ö.538/1143) el-Keşşâf adlı tefsirleriyle, benzeri 

                                                             
37 Mukaddimetân fî Ulûmi’l-Kur’ân, s. 189 vd. 



184 | Tefsirin İşlevi 

 

-----------Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 13, sayı 1, 2011----------- 

eserlerde, kendisini açıkça hissettirir. Bazı araştırmacılar, bu nevi 

tefsire Aklî Tefsir adını vermişlerdir.”38 

Bütün bu gelişmeler tefsirin yönlendirilmesinde ve işlevinde 

çeşitli tesirler bırakmıştır. Ancak yine de bu tesirlerden doğan 

eğilimler tefsir sahasında tenkide açık tutulmuş ve bu tesirlerden 

kaynaklanan cereyanların tefsir açısından meşruiyeti tartışmaya 

açılmıştır. Hatta bu tartışmaların bir kısmı günümüzde de 

sürmektedir. Mesela işarî tefsirin konumu muasır dönemde de 

tartışılan bir mevzudur. 

2.Tefsirin Değişen ve Gelişen İşlevi 

Tefsir her asırda toplumsal beklentilere göre bazı konuları daha 

fazla ön plana çıkarmaktadır. Böylece muhatabın ihtiyacına göre 

genişleme seyri takip etmektedir. Söz gelimi “sahabe dönemine 

baktığımızda onların ayetin icmâlî manasıyla yetindiklerini 

görmekteyiz.”39 Tabiin döneminde ise istinbat ve istidlale 

başvurulduğu40 ve tefsirde İsrâiliyât’ın çoğaldığı görülmektedir.41 

Tefsirde İsrâiliyât’ın çoğalmasının muhtemel sebeplerinden birisi 

Kur’ân’ın baştan sona tefsir edilmesi anlayışıdır. Yine “dördüncü 

asırda reyle tefsir yapmak yaygınlık kazandı. Daha önce reyle tefsirin 

mevcudiyeti azdı. Aynı şekilde Mutezile ve Şia gibi fırkalar arasında 

kendi görüşlerine yardım edecek metotlarla ilgili bazı ortaklık zuhur 

etti”.42 Bütün bu gelişmeler tefsirin sosyal işleviyle alakalı olarak 

meydana gelmiştir. 

                                                             
38 Hasan el-Benna, “Tefsir İlminin Doğuşu Gelişmesi ve Başlıca Tefsir Ekolleri”, s. 

129. 
39 Muhammed Huseyn ez-Zehebî, İlmu’t-Tefsîr, Dâru’l-Meârif, Kâhire ts., s. 17, 27. 
40 İbn Teymiyye, Mukaddime fî Usûli’t-Tefsîr, s. 38. 
41 Muhammed Ömer el-Hâcî, Mevsûâtu’t-Tefsîr, s. 266. 
42Abdullah b. Yusuf el-Cudey’, el-Mukaddimâtu’l-Esâsiyye fî Ulûmi’l-Kur’ân, 

Müesssetu’r-Reyyân, Beyrût 2001,  s. 322. 
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Kur’ân’ın taze ve canlı bir bünyeye sahip olması onu kendisine 

doğrudan konu edinen tefsirin de sürekli olarak gelişmesine yol 

açmaktadır. Bu yüzdendir ki “bazı büyüklere en yararlı tefsirin ne 

olduğu sorulduğunda “zaman” (dehr) cevabını vermişlerdir. Yani 

Kur’ân’ı açıklamada en mühim etkenler, zaman içerisinde husûle 

gelen ilimler, kültürel faaliyetler, fikirler, hadiseler ve tecrübeler 

olmuştur. Bu uzun zaman silsilesinin her bir dilimi daha önce 

bilinmeyen, Kur’ân’ın örtük bazı sırlarını ortaya çıkarmıştır.”43 Diğer 

yandan bazı araştırmacıların belirttiği gibi “Kur’ân-ı Kerîm, tarihin 

fazlaca kayıtlanacağı anlamına gelen ve çok sayıda hükmün 

konulmasına neden olacak fazla soru sorulmasını da kerih görmüş ve 

Müslümanların çok soru sormalarını istememiştir.”44 Bu durum, 

tefsirin gelişime açık bir seyir takip etmesinin vesilelerinden 

olmuştur. 

Tefsir, gelişime müsait bir bünyeye sahiptir. Onun bu özelliğini 

bir kısım âlimler de dile getirmekte ve “İslâmî ilimleri başlıca üç 

kısma ayırmaktadırlar: a) Olgunlaşmış ve tam olarak kemale ermiş 

olan ilimler, bunlar, Nahiv ve Usûlü Fıkıh ilimleridir. b) Olgunlaşmış, 

fakat henüz tam olarak kemale ermemiş olan ilimler, bunlar, Fıkıh ve 

Hadis ilimleridir. c) Henüz ne olgunlaşmış, ne de kemale ermiş olan 

ilimlerdir ki, bunlar da Beyân ve Tefsir ilimleridir.45 

Tefsir, İslâm dünyasında yaşanan ilmî, siyâsî ve fikrî 

hareketlilikten her zaman etkilenmiştir. Mesela “dil, nahiv ve fıkıh 

ilimleri tedvin edilip, felsefî ve kelâmî meselelerin tesiri Abbasîler 

döneminde müzakereye açılınca, bu durum tefsirde büyük bir iz 

bırakmıştır. Tercüme yıllarında nahivciler “irâbu’l-Kur’ân”, fakihler 

“tefsiru ayâti’l-Ahkâm”ı yazmışlardır. Başta Mutezile olmak üzere 

                                                             
43 Zerkânî, Menâhilu’l-İrfân, c. II, s. 104. 
44 Musa K. Yılmaz,  “Tefsir Geleneğinde Değişim”, Çağımızda Sosyal Değişme ve 

İslâm, TDV Yayınları, Ankara 2007, s. 141 vd. 
45 Emîn el-Hûlî, Kur’ân Tefsirinde Yeni Bir Metod, s. 66. 
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mütekellimler “tevil”i belli ayetlerin inceliklerini açıklamak için 

tefsire dâhil etmişlerdir. Aklî tefsir metodu Kur’ân tefsirinde yerini 

almıştır. Aynı şekilde sufîler “işârî” manalar bulmaya 

başlamışlardır.”46 

Tefsirin işlevinin değişmesine hatta bazen tefsirin kalitesinin 

düşmesine okuyucunun beklentisi ve sabırsızlığı da tesir etmektedir. 

Bu vakıa bir kısım müfessirlerin tefsir mukaddimelerinde de 

zikredilmektedir. Mesela Vâhidî şöyle demektedir:  “Ben, daha önce 

misli görülmemiş bir tefsir kitabı yazmaya başlamıştım. Ancak 

üstlenmiş olduğum görevlerden ve Allah’ın kitabını yüklenenlere 

nasihat etme mecburiyetinden dolayı iş bir hayli uzadı. Sonra kitap 

daha tamamlanmadan ve araştırma mesuliyetini duyduğum 

hükümleri araştırmadan, ilim isteği az, ilmi seviyesi düşük bir grup 

insan beni kısa bir tefsir kitabı yazma konusunda acele ettirdiler.”47 

Çağdaş dönemde tefsirin işlevi doğrudan Kur’ân’ın hidayetini 

öncelemek olarak belirmiştir. Diğer bir deyişle çağdaş dönemde 

tefsirin, öncelikli olarak Kur’ân’ın anlaşılmasının gaye edinmesi 

anlayışı hâkim olmuştur. Bunu ısrarla vurgulayan âlimlerden birisi 

de Fazlur Rahman’dır (1919-1988). Ona göre, “geliştirilecek yeni 

metot tamamen Kur’ân’ın anlaşılması yönü ile ilgilenmeli, estetik 

güzelliği ve (edebî) üstünlüğü gibi yönleriyle vakit 

kaybetmemelidir.”48 

Tefsirin zaman içerisinde rivayet alanında senetlerin 

hazfedilerek yazılması -ki bunun ilk örneğini erken devirde Mukâtil 

b. Süleymân (ö.150/767) ile birlikte görebilmekteyiz- tefsirin artık 

                                                             
46 Adnan Muhammed Zarzûr, Ulûmu’l-Kur’ân, el-Mektebetu’l-İslâmî, Dımeşk 

1981, s.  406. 
47 Ebû’l-Hasan Ali b. Ahmed el-Vahidî, el-Vecîz fî Tefsîri’l-Kitâbi’l-Azîz, tahk. 

Safvan Adnan Davûdî, Dâru’l-Kalem, Dımeşk 1995, c. I, s. 87. 
48 Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, çev.: Alparslan Açıkgenç, M. Hayri 

Kırbaşoğlu, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2002, s. 54. 
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müstakil bir ilim olarak temayüz etmesiyle ilişkili olup onun işlevinin 

bir parçasıdır. Ne var ki bu durum tefsirde başka problemlere 

sebebiyet vermiş ve bazı müfessirler mesnetsiz bilgileri aktarmaktan 

dolayı tenkide maruz kalmışlardır.  

Hemen hemen her müfessir, Kur’ân’ı daha iyi tefsir etme 

amacıyla tefsirini yazmaya çalışmıştır. Bunun için de tefsir dışı diğer 

uzmanlık alanından azamî derecede istifade etme yoluna gitmiştir. 

Tefsir ekollerinin oluşmasında bu yaklaşım önemli bir faktör 

olmuştur. Ancak bu durum tefsirde olumlu ve olumsuz bir takım 

genişlemelere sebep olabilmiş, müfessirlerin, tefsirin sahasından 

çıkmasına da yol açabilmiştir. Bu yüzden bazı âlimler: “Şunu 

kesinlikle ifade edebiliriz ki, müfessirlerde görülen bu konu dışına 

çıkma alışkanlığı birbirinden farklı olmakla birlikte hepsinde de 

görülmüştür. Bundan tamamen kurtulabilen çok az müfessir vardır”49 

demektedir. İşte zamanla ansiklopedik mahiyette tefsir kitaplarının 

yazılmasının bir sebebi de müfessirin konu dışına çıkmasıdır. 

Tespitlere göre “âlimler, bu konuda öylesine derinleştiler ve çaba 

harcadılar ki, neticede, bugün bize tefsir ilmi olarak, bir kısmı hidayet 

ve yol aydınlatan bir ışık, bir kısmı da Kur’ân tefsirinden başka her 

türlü bilgi ve kültürü ihtiva eden ilmi ansiklopediler mahiyetinde 

büyük bir miras bıraktılar.”50  

Kanaatimizce ansiklopedik tarzdaki tefsir kitaplarına da ihtiyaç 

vardır. Zira “halk” dediğimiz şey birçok katmandan oluşmaktadır. 

Tefsirin tek hedefi ortalama halk değildir. Bu açıdan bakıldığında bu 

tarz tefsir kitaplarının da kendince bir işlevi yerine getirdiği 

söylenebilir. Bu meyanda Vâhidî gibi bazı müfessirlerin kısa (el-Vecîz), 

orta (el-Vasît) ve geniş (el-Basît) hacimde olmak üzere birden fazla 

                                                             
49 Emîn el-Hûlî, Kur’ân Tefsirinde Yeni Bir Metod, s. 35. 
50 Hasan el-Benna, “Tefsîr İlminin Doğuşu Gelişmesi ve Başlıca Tefsîr Ekolleri”, s. 

125. 
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tefsir kitabı kaleme almalarını, Kur’ân’ın bütün insanlara hitap etme 

özelliğini tefsire de aksettirmeleri olarak düşünmek mümkündür.  

Tefsirin, gerek İslâmî ilimlere gerekse diğer ilimlere veri 

sağlama işlevini yüklendiğini de söyleyebiliriz. “Başta hadis olmak 

üzere siyer, tarih, Arapça ve ahlâk vb. İslamî ilimlerden yararlanan 

tefsir, elde ettiği sonuçları Müslümanların itikadî ve amelî 

hayatlarında çok önemli bir yere sahip olan kelâm ve fıkıh gibi iki 

temel bilim dalına takdim etmiştir. Onlar da elde etmiş oldukları bu 

malzemeyi, kendi yöntemleriyle işleyerek Kur’ân eksenli bir hayat 

için alt yapı oluşturmaya çalışmışlardır.”51 

3. Tefsirin Tenkit Edilen İşlevi 

 Bazı araştırmacılar “tefsir kitaplarının hiç birisinin eleştiriden 

azade olmadığını”52 söylerken; bir kısım âlimler daha ileri giderek: 

“Şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki, ümmetin arasında dolaşmakta olan 

mevcut tefsirlerde Hz. Peygamberin söylemediği şeyler 

bulunmaktadır. Eğer o tefsirler Hz. Peygamber’e arz edilseydi Hz. 

Peygamber onları reddeder ve onu söyleyeni bundan men ederdi”53 

demektedir. Tefsir, insanların her iki dünya saadetini hedefleyen 

Kur’ân’ın doğru bir şekilde anlaşılmasını üstlendiği için, kimi zaman 

tenkide uğraması doğal ve hatta gerekli bir şeydir. Çünkü “Kur’ân’ın 

anlaşılması ve yorumlanması, aynı zamanda toplumsal gerçekliğe bir 

müdahale anlamına gelmektedir.”54 

Bazı âlimlerin tefsir ilmini kategorize etmeleri tefsirin esas ve 

talî işlevlerine göre yapılan bir tasnif özelliği taşımaktadır. Buna göre 

“tefsir, özetle iki çeşittir. Birincisi “caf (içi boş olan) tefsir. Bu tefsir 

                                                             
51 Muhsin Demirci, Tefsire Giriş, İSAM Yayınları, İstanbul 2009, s. 45. 
52 el-Cudey’, el-Mukaddimâtu’l-Esâsiyye,  s. 357. 
53 Süleymân b. Abdilkavî b. Abdilkerîm et-Tufî, el-İksîr fî İlmi’t-Tefsîr, Dâru’l-

Evzaî, Beyrût 1989, s. 35 vd. 
54 Tahsin Görgün, Anlam ve Yorum, Gelenek Yayınları, İstanbul 2003, s. 164. 



Yrd. Doç. Dr. Hikmet KOÇYİĞİT | 189 

 

-----------Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 13, sayı 1, 2011----------- 

lafızların tahlili, cümlelerin irabı, belagat nükteleri ve sanatsal 

işaretleri açısından Kur’ân-ı Kerîm’in nazmının ihtiva ettiği şeyleri 

açıklamaktan öteye geçmez. Bu çeşit tefsir, tatbikî Arapçanın tefsire 

uygulanmasına daha yakındır. İkincisi, bu sınırları geçerek, Kur’ân’ın 

hidayetini, öğretilerini ve insanlara kanun olarak teşri ettiği şeylerin 

hükümlerini ruhları cezp edip kalpleri açarak, Allah’ın insanları 

hidayete yönlendirmesini ön plana çıkarmayı en yüksek hedef yapan 

tefsirdir. İşte tefsir ismini almaya layık olan da budur.”55 Tefsirin bu 

şekilde tasnif edilmesi esas amacın haricinde kalan tefsiri de tenkide 

açık hale getirmektedir. 

Tefsirin, gerçek işlevinden uzaklaşmasında ve bu doğrultuda 

tenkide maruz kalmasında müfessirlerin mütehassıs oldukları 

sahadaki bilgilerini muvazenesiz biçimde tefsire dâhil etmeleri etkili 

olmuştur. Nitekim “Sa’lebî gibi bir kısım müfessirler bilgisinin 

genişlik ve büyüklüğünü nahivde bularak sanki Sibeveyh’in 

(ö.180/796) kitabına şerh yazıyormuş gibi i’rab ve bina (yapı) 

inceliklerinden tutun da    اخبار بالذي meselelerine kadar nahiv 

kurallarından bahsederek tefsir yazmıştır…Diğer bir kısmı da fıkıh ve 

hilafiyatta antrenman yapmış, ömrünün önemli bir bölümünü bu 

vadilerde tüketmiş olması hasebiyle, müfessirler zincirine girme 

iştiyakına  dayanamayıp bir fetva kitabı yazıyormuş gibi taharetten 

tutun da ummehât-ı evlada kadar uzun uzun açıklamalarda 

bulunmuş, boşuna ve lüzumsuz yere furu-u fıkıh ve ihtilaflı delillerle 

tefsirini doldurmaktan çekinmemiştir. İmam Kurtubî (ö.671/1272) bu 

alanın en yetkin kişisidir.”56 Bu tür tenkitlerin modern dönemde daha 

fazla dillendirildiği dikkatlerden kaçmamaktadır. Ancak 

kanaatimizce tefsir kitaplarının aynı zamanda konularına göre Lüğavî 

tefsirler, Fıkhî tefsirler, İşarî tefsirler, Kelâmî tefsirler, Felsefî tefsirler 

                                                             
55 Zerkânî, Menâhilu’l-İrfân fî Ulûmi’l-Kur’ân, c. II, s.  6. 
56 Cevdet Bey, Tefsîr Usûlü ve Tarihi, s. 116; Ayrıca bkz. Suyûtî, el-Itkân, c. II, s. 419; 

Mennâu’l-Kattân, Mebâhis fî Ulûmi’l-Kur’ân, Mektebetu Vehbe, Kâhire 2000, s. 336. 
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şeklinde tasnif edilmesi bu tür eleştirilerin önünü kesecek bir 

husustur. Diğer yandan Kur’ân, İslâm’ın temel kaynağı olması 

hasebiyle, müfessirlerin ilgili ayetleri tefsiri sadedinde Fıkıh, Kelâm, 

Tasavvuf, Felsefe vb diğer sahalara da girmeleri söz konusu 

olmaktadır. Esasen bu durum oldukça tabiî ve hatta olması gereken 

bir şeydir. Ancak müfessirin mütehassıs olduğu mevzuyu tefsire 

haddinden fazla aksettirmesi, tefsiri gerçek işlevinden 

uzaklaştırabilmektedir. Çünkü “Kur’ânî muhtevaya konular veya 

bölümler şeklinde yönelerek belli alanlarda yorumlar yapılması, hiç 

şüphesiz Kur’ân’ın incelenmesi açısından olumlu sonuçlar 

doğurmuşsa da, insanlara yanlış ve eksik Kur’ân imajı vermesi 

açısından olumsuz sonuçlar doğurmuştur.”57 

Öte yandan Kur’ân’ın her konuyu detaylı biçimde beyan 

etmeyişi, bazen gereksiz teferruatların tefsire sızmasına sebep 

olmuştur. Söz gelimi Kur’ân’ın müphem bırakıp açıklamadığı 

meseleler insanlarda bir gizem psikolojisi oluşturmuş ve bu cihetle 

insanlar teferruatla iştigal etmeye yönelmiş, müfessirlerden de bu 

yönde bir açıklama yapmalarını beklemişlerdir. Söz konusu meseleyle 

alakalı olarak bir değerlendirme yapan Şınkîtî’ye (ö.1393/1973) göre 

Kur’ân’da Allah’ın ve Resûlunun bize açıklamadığı pek çok şey 

vardır. Bunlar hakkında herhangi bir açıklama sabit olmamıştır. 

Bunları araştırmak boş ve faydası olmayan işlerdir. Müfessirlerin 

birçoğu Ashabı Kehf’in köpeklerinin ismi konusundaki görüşleri 

zikretmede mübalağa etmişlerdir.”58 Aslında bu konuda “nakledilen 

bilgilerin doğrusunu yanlışından ayırt etmek mümkün değildir. 

Bunları bilmenin faydası olmadığı gibi bunları bilmeye ihtiyaç da 

                                                             
57 Celal Kırca, Kur’ân’a Yönelişler, Marifet Yayınları, İstanbul 2009, s. 17. 
58 Muhammed Emîn b. Muhammed el-Muhtâr eş-Şınkîtî, Advâu’l-Beyân fî İzâhi’l-

Kur’ân bi’l-Kur’ân, Dâru Alemi’l-Fevâid, Cidde ts., c. IV, s. 58; Müsâid b. 

Süleymân Tayyâr, Fusûl fî Usûli’t-Tefsîr, Dâru İbn Cevzî, Riyâd 1999,  s. 87. 
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yoktur.”59 Her şeye rağmen bunu sadece bir mübalağa olarak görmek 

kanaatimizce müfessirlere biraz da haksızlık etmektir. Zira müfessir 

kendisinden bu yöndeki beklentileri teferruata girmek zorunda 

kalarak yerine getirmeye çalışmaktadır. Ancak İsrâiliyât türü bilgileri 

aktarırken eleştirel tavır takınmayan müfessirlerin hatalı 

davrandıklarını belirtmek gerekir. 

Müfessirin kaçınması ve tefsirine fazlaca aksettirmemesi 

gereken hususlardan birisi de gaybî konulardır. Mesela, sûr’a 

üflenilmesinin, Levh-i Mahfûz’un ve kıyamet günü kurulacak olan 

adalet terazilerinin mahiyetine ilişkin açıklamalar bu cümledendir. 

Dolayısıyla “müfessirin, Allah’ın kendi ilmine özgü kıldığı müteşabih 

gibi gaybî konulara yönelmemesi gerekir.”60 Aksi takdirde bu durum 

tefsiri gerçek işlevinden uzaklaştırabilir. Ne var ki, “gaybî konulara 

neredeyse klasik tefsirlerin tamamı girmiştir. Çağdaş tefsirler genel 

anlamda bu konulara pek değinmemişlerdir. Böyle konular ya olduğu 

gibi bırakılmış veya gerekli yerlerde düzeltmelere gidilmiştir. 

Bununla beraber bunu her tefsir için söylemek mümkün 

görülmemektedir.”61 

Tefsirin işlevinden sapmasında Müslümanların yabancı 

kültürlerle münasebeti de önemli bir etken olmuştur. Bazı âlimler 

bilhassa felsefî görüşlerin, tefsire olumsuz tesir ettiğini 

belirtmektedirler. “Bilahare felsefe zuhur etti, inançlar hakkındaki 

fikirlerde farklılıklar baş gösterdi. Kitapları Kelâm metoduna göre 

yazdılar, dizginleri gevşettiler. Her fırka rivayet ve felsefeden hoşuna 

gidenleri yazdı. Böylece açık bir iş bile karışık hale gelmeye başladığı 

için tevilin gerekliliği çoğaldı. Tefsirin yollarına karanlık çöktü. 

Kur’ân’ın kapısı kapandı. Fikirlerin çokluğundan ve rivayetlerin 

                                                             
59 Suyûtî, el-Itkân, c. II, s. 391. 
60 Zehebî, İlmu’t-Tefsîr, s. 58. 
61 Abdülcelil Candan, Kur’ân Tefsîrinde Sapma ve Nedenleri, Denge Yayınları, 

İstanbul 2005, s. 117. 
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münakaşasından apaçık hikmetler kayboldu.”62 Felsefenin tefsire 

menfi yönde tesir ettiğini düşünenlere karşın, felsefenin genel 

anlamda İslam düşüncesinin terakkisine katkıda bulunduğunu 

düşünenler de vardır. Söz gelimi Fazlur Rahman’a göre, “felsefî 

geleneğin bir kesintiye uğramadan yüksek düzeyde devam etmesi, 

İran’daki ilmî seviyeyi epeyce yüksek bir düzeyde tutmuştur. Bu da 

en azından dinî-felsefî çevrelerde eleştirel ve özgün bir ruhun 

aşılanmasını, hiçbir Sünnî ülkede görülemeyen bir şekilde uzun süre 

sağlamıştır.”63 Kanaatimizce felsefe başta olmak üzere sosyal bilimler 

veya dil bilimlerle ilgili ciddi şekilde ilgilenen müfessirler her zaman 

daha düzeyli ve kalıcı yorumlar yapabilmişlerdir. Dolayısıyla 

felsefenin, tefsirin ufkunu kararttığını söylemek insaflı bir iddia 

sayılamaz.  

Bir kısım araştırmacılar ise bizzat tefsir müktesebatının, 

Müslümanların Kur’ân’ı doğru olarak algılamasına engel teşkil ettiği 

görüşündedir. Bu iddiaya göre, “Müslümanla Kur’ân arasındaki 

iletişimin iki boyutundan veya iki farklı durumundan söz etmemiz 

gerekiyor. Bu dönemlerden birincisi, Kur’ân’ı anlama dönemi; ikincisi 

ise Kur’ân’dan üretilen bilgileri anlama dönemidir. Birinci dönemde 

Müslüman; Kur’ân’a yönelmiş, onu okumuş anlamaya çalışmış, 

problemlerini çözmek için ona müracaat etmiş ve ayet yoğunluklu bir 

bilgilenme sürecine girmiştir. İkinci dönemde ise Müslüman; Kur’ân’ı 

ikinci plana atmış, bunun yerine birinci dönemde Kur’ân üzerinde 

yapılan çalışmalara, üretilen bilgilere ve teşekkül ettirilen düşünce 

sistemlerine ve bu sistemlerin koydukları kurallara uymayı ön plana 

çıkartmıştır. Daha açık bir ifade ile Kur’ân’ın yerine yorumu geçmiş 

ve bu yorum Kur’ân gibi algılanmıştır.”64 Her ne kadar bu görüşün 

haklılık yönleri varsa da tefsirin, bariz biçimde Kur’ân’ın ikinci plana 

                                                             
62 Hamîduddîn el-Ferâhî, et-Tekmîl fi Usûli’t-Te’vîl, y.y, ts, s. 31. 
63 Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s. 170. 
64 Celal Kırca, Kur’ân’ı Anlama, Marifet Yayınları, İstanbul 2010, s. 309. 
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atılmasına sebep olduğu bir dönemden bahsetmek mümkün 

gözükmemektedir. 

Diğer yandan bazı çağdaş âlimler tenkidin ötesinde bir kısım 

ünlü müfessirleri itham etme noktasına varmışlardır. Söz gelimi 

Muhammed Gazâlî’ye (1917-1996) göre, Beyânî Tefsir ekolünün 

öncüleri olan Zemahşerî, Ebû’s-Suûd ve Beydâvî gibi müfessirler 

Arap belagati ve beyânî tefsire çok iyi hizmet etmelerine rağmen, 

İslâm ümmeti için büyük sıkıntılara yol açmışlardır; çünkü onlar 

tefsirlerinde Kur’ân düşüncesine aykırı hareket etmişlerdir.”65 Fakat 

dil tahlillerinin aynı zamanda reyle tefsire imkân veren araçların 

başında geldiğini hatırlamak gerekir. Nitekim “bazıları Hz. Ebû 

Bekr’in tefsir hakkındaki çekimser sözünün ayetlerin tefsiri hakkında 

aklımızı ve sezgilerimizi ihmal edelim anlamına gelmediğini, dil ve 

zahir manadan yola çıkarak Arapça kelimelerin ve Arapça üslubun 

götürdüğü yere göre görüş belirtme anlamı taşıdığını 

düşünmüşlerdir. Zira Allah Teâlâ “Biz onu Arapça bir Kur’ân olarak 

indirdik ki anlayasınız.”(Yusuf, 12/2)  buyurmuştur.”66 İşte bu ve 

benzeri meâldeki ayeti kerîmeler Kur’ân’ı dil tahlillerine tabi tutmada 

önemli bir etken olmuştur. 

Tefsirin zaman zaman müfessirin ideolojisi doğrultusunda bir 

görev icra ettiği de söylenebilir. Çünkü en azından “tabii olarak dinî 

fırkaların (Şia, Zeydiyye, Haricîler) âlimleri, kendi mensupları için 

tefsir yapmaya gayret göstermişlerdir.”67 Aynı gayret Ehl-i sünnet 

ulemâsında da görülmektedir. Mezhebî eğilimler bilhassa Kelâmî 

tartışmaların tefsire dâhil olmasında önemli rol oynamıştır. Nitekim 

yazdığı tefsirden dolayı öteden beri çeşitli tenkit ve takdirlere 

muhatap olan Râzî, “kelâm ve mezheplerle ilgili konulara, bunlar 

                                                             
65 Muhammed Gazalî, Kur’ân’ı Anlamada Yöntem, çev.: Emrullah İşler, Şule 

Yayınları, İstanbul 1998, s. 55. 
66 en-Nemir, İlmu’t-Tefsîr, s. 94. 
67 en-Nemir, İlmu’t-Tefsîr, s. 104. 
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etrafındaki ihtilaflara, bu ihtilafların tartışılmasına, eleştirilmesine 

geniş yer ayırmıştır. Bu bakımdan Râzî’nin tefsiri bir kelâm kitabına 

benzemektedir. Hemen hemen kelâm ve mezhepler tarihiyle ilgili 

bütün mesele ve konuları çok geniş olarak bu tefsirde bulmak 

mümkündür. Hatta kelâm ve mezhepler tarihi ile ilgili eserlerde 

bulunmayan birçok kelâmî hususlara Râzî’nin tefsirinde rastlamak 

mümkündür.”68 

İbn Hanbel (ö.241/855), bir bakıma tefsirin kendi amacından 

uzaklaştığına işaret etmek için “üç şeyin aslı yoktur demiştir: Tefsir, 

Melahim, Megazi”.69 Bu ifade, İbn Hanbel’in, tefsir ilmini kâmilen 

olumsuzladığı anlamına gelmeyip, gerçek gayesinden sapmasına 

yönelik bir durum tespiti olarak addedilebilir. Çünkü bir başka 

rivayette İbn Hanbel, Ali b. Ebî Talha el-Haşimî’nin tefsir sahifesi için 

şöyle demektedir: “Bir kişi Mısır’a bu sahife için yolculuk etse çok şey 

yapmış sayılmaz.”70 Yine bazı âlimlerin bir ayetin tefsiri için 

seyahatlere çıktığı göz önüne alınırsa meselenin künhü daha iyi 

anlaşılır. Mesela “Şabî’nin dediğine göre Mesruk (ö.63/682) bir ayetin 

tefsiri için Basra’ya yaya olarak gitmiştir. Aynı şekilde Mesruk’un bir 

ayetin tefsiri için Şam’a yaya olarak gittiği de söylenmektedir.”71  

Goldziher (1850-1921) İbn Hanbel’in sözünde yer alan “tefsir”i, 

ibarenin içeriğiyle birlikte değerlendirerek, onun tarihî efsaneleri ve 

uhrevî işleri konu edinen özel bir tefsir türü olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Goldziher'in argümanında bir sonraki adım, bu ibarenin 

sözde içeriğine dayanarak bu çeşit tefsiri, bazı önde gelen ilk 

Müslümanların karşı çıktığı tefsir çeşidiyle aynileştirmektir. 

                                                             
68 Süleyman Uludağ, Fahrettin Râzî, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1991, s. 

118. 
69 Suyûtî, el-Itkân, c. II, s. 391. 
70 İbn Akîle el-Mekkî, ez-Ziyâde ve’l-İhsân fi Ulûmi’l-Kur’ân, Câmiatu’ş-Şârıke, 2006, 

c. IX, s. 375 vd. Taşköprîzâde, Miftâhu’s-Saâde, c. II, s. 56. 
71 Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr el-Kurtûbî, el-Câmi’ li Ahkâmi’l-

Kur’ân, Müessesetu’r-Risâle,  Beyrût 2006, c. I, s. 46. 
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Birkeland, etkili bir biçimde göstermiştir ki, Ahmed b. Hanbel, (bu 

kitapların) muhtevasına değil; onları şüpheli hale getiren isnadlarının 

zayıflığına veya gerekli isnadların zikredilmemesine itiraz etmiştir.”72 

O halde İbn Hanbel’in dikkat çektiği nokta tefsirde nakledilen 

rivayetlerin senetleriyle ilgilidir. Senetlerin zayıflığı ya da senetlerin 

hazfedilmesi ise rivayet tefsirinde birçok zaafa sebebiyet veren 

ehemmiyetli bir mevzudur. 

Tefsirin gerçek işlevinden uzaklaşmasının bir sebebi olarak 

İsrâiliyât gösterilmektedir. İsrâiliyât türü malumâtın ilk örnekleri 

sahabeye kadar gitmektedir. Ehl-i kitap bilginlerinden istifade eden 

bazı sahabeler İsrâiliyât türü bilgileri Kur’ân tefsirinde 

kullanmışlardır. İsrâiliyât’ın evvel emirde kıssalar çerçevesinde tefsire 

girdiği söylenmektedir. Çünkü “sahabe, Kur’ân kıssalarında kısaca 

değinilen hususlarda bilgi alabilmek için Müslüman olan ve dinî 

kültüre sahip bulunan kişilere soruyor, o kişiler de bir takım dinî 

rivayet ve kıssaları sahabeye aktarıyordu. Fakat sahabe her şeyi Ehl-i 

Kitaba sormadığı gibi onlardan gelen her bilgiyi de kabul etmemiştir. 

Bilakis kıssayı izah edecek ve Kur’ân’ın icmali olarak bıraktığı şeyi 

beyan edecek miktarı aşmayan şeyleri almışlardır.”73  Bu açıdan 

bakıldığında “ellerinde Resullulah’tan herhangi bir şey olmayanlara 

nispetle İsrâiliyât bir zorunluluktu.  Eğer ellerinde Hz. Peygamberden 

bir bilgi sabit olsaydı başka bir şeye sapmazlardı.”74 İsrâiliyât’ın 

özellikle rivayet tefsirine girmesinde Kur’ân’ın ayet ayet baştan sona 

tefsir edilmesi anlayışı da etkili olmuştur. Tabiin döneminde “bazı 

müfessirler, Kur’ân’ı bidayetten nihayete kadar ayet ayet tefsir 

etmeye başladıklarından, arada meydana gelen boşlukları, Yahudi ve 

                                                             
72 Nabia Abbott, “Tefsîr'in Erken Dönem Gelişimi”, çev.: Mehmet Akif Koç, 

AÜİFD, c. XLIII, sayı: 2, Ankara 2002 ,  s. 456. 
73 Zehebî, Muhammed Huseyn, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, ts., c. I, s. 169. 
74 Zehebî, İlmu’t-Tefsîr, s. 24. 
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Hıristiyan haberleriyle kapatmak yoluna gitmişlerdir.”75Ancak 

müfessirlerin, okuyucuyu cezp etmek amacıyla da İsrâiliyât’ı tefsire 

doldurmada bir sakınca görmedikleri düşünülebilir. Çünkü tefsirin 

önemli işlevlerinden birisi Kur’ân’la müminler arasındaki iletişime bir 

hayatiyet kazandırmaktır. Bu cihetle bazı müfessirlerin, İsrâiliyât 

bilgilerini, Kur’ân ve tefsir okumaya dönük bir teşvik öğesi olarak 

kullandıkları söylenebilir. Bu durum yüz yüze ilişkilerin baskın 

olduğu ve hikâyelerin etkin bir iletişim aracı olarak kullanıldığı tarım 

toplumlarında İsrâiliyât’ın tefsirde niçin yer aldığını anlamamızı 

kolaylaştırmaktadır. 

Müfessirlerin Kur’ân algısının da tefsirin sınırlarını ve işlevini 

tayin etmede müessir olduğu anlaşılmaktadır. Söz gelimi “ilk 

zamanlarda: ‘Kur’ân’ın bütün ilimleri kapsadığına dair ayetler vardır’ 

görüşünü kabul etmiyoruz diyen Râzî, daha sonra tefsirini yazarken 

bu görüşünü terk ederek: ‘Tüm ilimlerin kaynağı Kur’ân’dır’ fikrini 

benimsemişti. Tefsirine hâkim olan düşünce tarzı budur. Böyle olunca 

da bütün ilimlerin aslının Kur’ân’da mevcut olduğunu ispatlamaya 

çalışmış”76 neticede tefsirin sınırlarını zorlayan bir eser vücuda 

getirmiştir. 

Yukarıda zikredilen tenkitlere ilaveten, tefsirin halka ulaşma 

bağlamında işlevini yerine getiremediği iddia edilmektedir. İddiaya 

göre “elimizdeki klasik tefsirlerin hemen tamamı -tabiri caizse- birer 

akademik çalışma vasfını haizdir. Bu yüzden geniş halk kitleleri 

Kur’ân ve İslâm bilgisini tefsirlerden ziyade -dolaylı olarak- 

Gazâlî’nin İhyâu ulûmiddîn’i, Ebû’l-Leys es-Semerkandî’nin Bustânu’l-

ârifîn’i gibi popüler dinî edebiyattan ve pratik fayda mülahazasının 

ürünü olan ilmihal kitaplarından temin etmiştir. Bu gelenek 

                                                             
75 İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, TDV Yayınları, Ankara, 1993, s. 252. 
76 Uludağ, Fahrettin Râzî, s. 116. 
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günümüzde de devam etmektedir.”77 Kanaatimizce tefsir kitaplarının 

halkla buluşamamasının sebebini onların bütünüyle akademik bir 

vasfa sahip olmalarında aramak çok isabetli değildir. Bunun sebepleri 

arasında eğitim-öğretim anlayışından tutunuz, halkın bilgi 

seviyesinden, Kur’ân’la iletişimlerinin zayıf olmasından ve halkla 

muhatap olan âlimlerin ve din görevlilerin biraz daha kolayına 

kaçarak popüler kitaplardan iktibaslarla iktifa etmeleri gibi çeşitli 

amillerden bahsedilebilir. 

Klasik tefsire yönelik yapılan bütün bu tenkitler, tefsirin 

mecrasında bazı eğilimlerin baskın hale gelmesinde rol oynamıştır. 

Bu cihetle tenkitlerin önemli katkılar sunduğu yadsınamaz. Nitekim 

Abduh gibi modern dönemde yaşayan bazı müfessirler, klasik 

tefsirlere yönelik çeşitli tenkitler yöneltmek suretiyle tefsirin pratik 

hayatla mündemiç olması gerektiğini zihinlere adeta kazımaya 

çalışmışlardır. Bu manada “Abduh’un tefsiri Müslüman toplumların 

sosyal bir eleştirisi durumundadır. Denebilir ki, İslâm dünyasındaki 

genel problemleri dikkate alan, teoriyle pratiği birleştiren, klasik 

yorumları geride bırakan ve Kur’ân’ı çağımızla irtibatlandırmaya 

çalışan günümüz tefsir anlayışının fitilini ilk ateşleyen, aynı zamanda 

tefsir çalışmalarını sosyal değişim konusuna yönlendiren Muhammed 

Abduh’tur.”78 Bununla birlikte Abduh’un da muhtelif yönlerden 

tenkit edildiği unutulmamalıdır. 

Tefsir, kimi zaman gerçek hedefinden sapmış olsa da, genel 

kanaate göre “manasını Allah’ın bilebileceği tefsirin dışında tefsirle 

iştigal etmek farz-ı kifâyedir. Ümmet içerisinde her zaman bu farz-ı 

kifâyeyi yerine getirecek mütehassısların olması gerekir.”79 Zira 

                                                             
77 Mustafa Öztürk, Kur’ân ve Tefsir Kültürümüz, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 

2008, s. 83. 
78 Musa K. Yılmaz,  “Tefsîr Geleneğinde Değişim”, s. 147. 
79 el-Cudey’, el-Mukaddimâtu’l-Esâsiyye,  s. 285. 
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tefsirin işlevini İslâmî ilimlerin diğer hiç biri gerçek anlamıyla yerine 

getiremez. 

    Sonuç 

Kur’ân’ın anlaşılması, açıklanması ve mesajının her çağda 

güncelleştirilmesi görevini üstlenen tefsir, kendi döneminin izlerini 

aksettirmesi açısından sahih bir hedefi olduğunu da göstermektedir. 

Kanaatimizce bir tefsir, yazıldığı döneme, Kur’ân’ın mesajını aktif ve 

doğru biçimde ilettiği ve yazıldığı dönemin tesirlerini yansıttığı 

ölçüde işlevini de az çok yerine getirmektedir. Fakat bu durum her 

dönemin farklı problemleri olması bakımından tefsirin işlevini de 

farklılaştırmakta ve tefsirler farklı asırlarda yaşayan âlimler 

tarafından tenkit edilmektedir. Hâlbuki yazılan her tefsir kitabı, 

tefsirin eksik kalan bir işlevini tamamlama gayreti olarak 

değerlendirilebileceği gibi, mevcut tefsir faaliyetlerinin istenen amacı 

hakkıyla yerine getiremediğinin bir işareti de sayılabilir. Neticede 

insanî bir çabanın mahsulü olan tefsir, Kur’ân’ın asıl hedeflerini duru 

biçimde ortaya koyduğunda asıl işlevini de icra etmiş kabul edilebilir. 

Diğer bir deyişle tefsir, Kur’ân’ın ana ve tali hedeflerine paralel 

biçimde hareket ettiğinde işlevini de bihakkın ifa etmiş sayılabilir. Bu 

ise Kur’ân’ın hangi konuyu ne kadar ve ne ölçüde ele aldığını tesbit 

edip ona göre hareket etmekle mümkün olabilir.  

Kur’ân tefsiri hakkında bidayetinden beri çekingen tavırların 

var olması tefsirin işlevini daha sağlıklı biçimde yerine getirmede 

etkili olmuştur. Diğer yandan tefsirin, işlevini sahih bir mecrada ifa 

etmesi için, müfessirin, tefsir kaidelerine azamî derecede istinat 

etmesi uygun olacaktır. 

Kur’ân gibi camiiyeti olan bir kitabın çeşitli açılardan 

anlaşılması gereği tabi olarak tefsirde de bir çeşitliliğe sebep 

olmuştur. Bu manada tefsirin işlevini bütün bu çeşitlilikler 
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çerçevesinde ele almak icap eder. Dolayısıyla haklı tenkitlerin yanı 

sıra klişeleşmiş pek çok haksız tenkidi yan yana getirerek tefsiri 

bütünüyle olumsuzlamak isabetli bir tavır olmayacaktır. Mesela 

bilhassa bazı tefsirlerin ansiklopedik veya salt akademik seviyeli 

olduğunu beyan ederek onları tefsir saymamak insaflı bir yargı 

olmasa gerek. Ancak ekseriyetle rivayet tefsirinde müşahede edilen 

bir takım İsrâiliyât türünden rivayetlerin tenkit edilmesi, tefsirin 

işlevini sağlıklı bir şekilde icra etmesi bakımından elzemdir. 

Diğer ilimlerden faydalanan tefsirin, kimi zaman Kelâm, Fıkıh, 

Felsefe ve Nahiv gibi ilimlerin adeta bir aracı haline getirildiği iddia 

edilmektedir. Ancak bunların bir kısmının gerekli olduğunu bir 

kısmının da müfessirin ihtisas alanından kaynaklandığını belirtmek 

zorundayız. 

Tefsirin işlevi, Kur’ân algısıyla doğrudan alakalıdır. Daha 

açıkçası tefsirin işlevini büyük oranda Kur’ân tasavvuru 

şekillendirmektedir. Bu manada çağdaş dönemde Hint alt kıtasında 

ortaya çıkan Ehl-i Kur’ân’ın Kur’ân tasavvurunun, tefsirin işlevini 

belirlemede etkileri olmuştur. Ehl-i Kur’ân hareketinin hadisi 

dışlayıcı tutumunun, Kur’ân’ı ve buna bağlı olarak dirayet tefsirini 

daha merkezî bir konuma getirmeye sebep olduğu söylenebilir. Öte 

yandan müfessirin tefsirde gözettiği öncelikli gaye de tefsirin işlevine 

tesir etmiştir. Söz gelimi Abduh’a göre, tefsirin asli görevi Kur’ân’ın 

hidayetini ön plana çıkarmak iken; Emin el-Hûlî’ye göre Kur’ân’a, 

Arapçanın en büyük kitabı oluşu ve Arapçadaki büyük edebî tesiri 

yönünden bakmaktır. Bu her iki bakış açısı, tefsirin işlevini de kendi 

zaviyesinden etkilemektedir.  

Esasen İslâm medeniyetinin temelinde yer alan Kur’ân’ın 

doğrudan açıklanmasını ve yorumlanmasını konu edinen tefsir 

ilminin her zaman taze ve canlı olması icap eder. Fakat tefsirin taze ve 

canlı olmasının yanı sıra öz kaynağı berrak biçimde aksettirmesi 
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gerekmektedir. Muasır döneme göz atıldığında içtimâî tefsir akımıyla 

beraber tefsirin daha bir işlevsellik/güncellik kazandığı söylenebilir. 

Hatta belki ilmihaller kadar okunmaya başlamış olan meâllerin bu 

bağlamda tefsirin muasır dönemde işlevini dolaylı olarak artırdığına 

dair bir işaret sayılabilir. Zira meâl okumak, tefsirlere de müracaat 

etmeyi beraberinde getiren bir faaliyettir. Ne var ki çok hızlı 

değişimlere sahne olan modern dünyada, tefsirin kendisini 

yenilemesi ve doyurucu bir sunum yapması da oldukça gayret 

isteyen bir meseledir. Öte yandan günümüzde tefsirin heyet 

tarafından yazılması gibi bazı önerilerin olmasından, tefsirin, işlevini 

tam manasıyla yerine getiremediği de çıkarılabilir.  

Kısacası, tefsir, yaşanan hayatı ve dönemin belli anlayışlarını 

bir şekilde bünyesine aksettirmiştir. Hatta tefsir kendi içerisinde 

aşama kaydederek “tevili” bünyesine almıştır. Bu açıdan bakıldığında 

tevil, tefsirin işlevinin genişlemesiyle ortaya çıkan bir etkinlikten 

başka bir şey değildir.  
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