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ÖN SÖZ

Allah (c.c.) Kur’an’ı; insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran, 
kalplerdeki dertlere deva olan, iyi davranışlarda bulunan mümin-
lere kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeleyen, Rab-
bimizden bir öğüt, rahmet, inananlara yol gösterici, ölmüş kalp-
leri dirilten bir ruh, kendisine tutunduğumuzda bizi aydınlığa, 
olgunluğa, izzet ve şerefe götürecek olan Allah’ın sapasağlam ipi 
ve her şeyi tastamam açıklayan bir rehber olarak tanımlamaktadır.

Kur’an’ın asıl amacı, “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk 
etsinler diye yarattım” ayeti mucebince, insanların kulluk bilin-
cine ulaşarak, düşmüş oldukları dalalet bataklığından ve ahlaki 
yozlaşmadan kurtulup böylece dünya ve ahiret mutluluğuna eriş-
melerini sağlamaktır.  Bunun için Kur’an insanlara, nasıl yaşama-
ları gerektiğini izah etmektedir. 

İnsanlığı dalalet bataklığından ve ahlaki yoksunluktan kurtaracak 
prensipleri ihtiva eden Kur’an’ın, muhatapları tarafından iyice 
anlaşılması gerekmektedir. Ancak Kur’an’da, her okuyucunun 
kolayca anlayabileceği ayetler olduğu gibi, herkes tarafından 
kolaylıkla anlaşılamayan müphem, müşkil, mücmel, mutlak ve 
müteşâbih gibi ayetler de mevcuttur. 

Yine Kur’an’da mecaz, kinaye ve teşbih gibi sanatlı kullanımla-
rın yanında daha önce kullanılagelen kavramlara Kur’an’ın nü-
zulü ile beraber yüklenen yeni anlamlar da söz konusudur. Bu 
ayetler ancak, erbabı tarafından izah edilmekle anlaşılır. Dolayı-
sıyla insanları Allah’ın mesajı ile buluşturmanın tek yolu, mutlak 
surette Kur’an’ın tefsir edilmesinden geçmektedir.

Aslında Kur’an-ı Kerim, tefsir edilmesini ve ayetler üzerinde sıkı 
bir düşünsel faaliyette bulunulmasını bizatihi kendisi istemekte-
dir. Örneğin;

َل اِلَْيِهْم َولَعَلَُّهْم يَتَفَكَُّروَن ْكَر ِلتُبَيَِّن ِللنَّاِس َما نُّزِ بُِر َواَْنَزْلنَا اِلَْيَك الذِّ بِاْلبَيِّنَاِت َوالزُّ
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(O peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İn-
sanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerin-
de) düşünmeleri için sana bu Kur’an’ı indirdik. (Nahl 16/44) 

اَفََل يَتَدَبَُّروَن اْلقُْرٰاَن اَْم َعٰلى قُلُوٍب اَْقفَالَُها
Öyleyse, onlar bu Kur’an üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa 
kalpleri üzerinde kilitler mi var? (Muhammed 47/24) 

… فََماِل ٰهُؤَلِء اْلقَْوِم َل يََكادُوَن يَْفقَُهوَن َحٖديثًا
…O halde bu insanlara ne oluyor da kendilerine bildirilen haki-
kati kavramaya yanaşmıyorlar?(Nisa 4/78)

ٖليَن اَفَلَْم يَدَّبَُّروا اْلقَْوَل اَْم َجاَءُهْم َما لَْم يَاِْت ٰابَاَءُهُم اْلَوَّ
Onlar bu sözü (Kur’an’ı) hiç düşünmediler mi? Yoksa kendile-
rine, daha önce geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? 
(Müminun 23/68)

ِكتَاٌب اَْنَزْلنَاهُ اِلَْيَك ُمبَاَرٌك ِليَدَّبَُّروا ٰايَاتِٖه َوِليَتَذَكََّر اُولُوا اْلَْلبَاِب
 (Bu Kur’an), ayetlerini iyiden iyi düşünsünler, temiz akıl sahip-
leri ibret alsınlar diye sana indirdiğimiz feyz kaynağı bir kitaptır.
(Sad 38/29)

Yukarıda görüldüğü gibi kendi üzerine düşünmeyi emreden ayet-
ler gereği, Kur’an’ı anlayabilmek için, onun tefsirine elbette ih-
tiyaç vardır. 

Kur’an’ın Kur’an’dan (Kur’an’ın Kur’an’la tefsiri) sonra ilk mü-
fessiri Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir. Tefsirlere ve hadis kitaplarına 
baktığımızda Hz. Peygamber’in Kur’an’ın tefsirine yönelik ifa-
delerini görmemiz mümkündür. Kur’an’ın ikinci müfessiri ise 
sahabedir. Sahabe-i Kiram Kur’an’ı baştan sonuna kadar tefsir 
etmemişlerdir. Bunun ana sebeplerinden biri, Kur’an dilinin sa-
habenin kullandığı dil ile aynı olmasıdır. Bundan dolayı onlar 
sadece manası kapalı olan ve anlaşılması için harici açıklamaya 
ihtiyaç duyulan lafızları açıklamakla yetinmiştir.     

Üçüncü nesil müfessir ise tabiindir. Tabiin ise tefsiri sahabe-
den nakil yoluyla öğrenmiştir. Sahabe ile tabiin arasında Hz. 
Peygamber’i görmüş olmak, dolayısıyla anlamadığı bir konuyu 
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bizatihi Hz. Peygamber’e sorup öğrenebilmek ve nüzul vasa-
tına şahit olmak gibi önemli farklar söz konusudur. Tabiin Hz. 
Peygamber’i görmediği gibi, nüzul vasatına da şahit olamamıştır. 

Tabiinden sonraki devirlerde de ecdadımız, Kur’an’ın anlaşılma-
sına yönelik önemli eserler kaleme almışlardır. Asr-ı saadetten 
günümüze kadar çok sayıda Kur’an hadimi müfessir Kur’an’ı 
kendi kavrayış ve birikimi nispetince açıklama gayreti içerisine 
girmiştir. Unutulmamalıdır ki tefsirler müfessirlerin kültürel alt 
yapısının izlerini taşıdığı gibi dönemin fikri akımlarını ve bilim-
sel kabullerini de görmezden gel(e)memiştir. Kuşkusuz her mü-
fessirin kaleme aldığı eser kıymetlidir ve İlahi mesajın insanlarla 
buluşmasında önemli rol oynamaktadır. 

Bilindiği gibi her müfessirin kendine has bazı özellikleri vardır. 
Mesela bazı müfessirler Kur’an’ı açıklarken onun dilsel boyu-
tuna; bazıları fıkhî boyutuna; bazıları kelamî boyutuna, bazıları 
da tasavvufî boyutuna ağırlık vermişlerdir. Buna göre, dilsel bir 
açıklamayı işari tefsirde, tasavvufa yönelik bir açıklamayı da fık-
hi tefsirde aramak yanlış olmamakla beraber pek isabetli değil-
dir. Dolayısıyla her müfessirin tefsiri, yazarının ilgi ve birikimine 
göre şekillenmektedir. Bu noktadan hareketle biz de tefsir alanın-
da çok önemli izler bırakan ve Kur’an’ın anlaşılmasına yönelik 
ciddi katkılar sağlayan bazı müfessirleri, öne çıkan birtakım hu-
susiyetlerine binaen muhatapları ile buluşturmak istedik. Bu iti-
barla araştırma kitabımızın ilkinde Mukâtil b. Süleyman, Taberî,  
Zemahşerî ve  Râzî’yi çalıştık. 

Mukatil b. Süleyman’ı tercih etmemizin sebebi; 

Ölüm tarihi 150/767 olması hasebiyle Mücahid ve Dahhak va-
sıtasıyla İbni Abbas’ın talebesi olması, bugün elimize ulaşan ve 
Kur’an-ı Kerim’i baştan sona kadar tefsir eden ilk müfessir olarak 
bilinmesi, ayetleri tefsir ederken genellikle vahiy ortamını ve me-
tin içi bağlamı dikkate alması, rivayet ağırlıklı bir tefsir olması…

Taberî’yi tercih etmemizin sebebi; 

Rivayet tefsirinin zirvesi olarak kabul edilmesi, tefsirinin; Hz. 
Peygamberin, sahabenin, tabiinin ve kendisinden önceki tefsire 
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dair bütün görüşleri ihtiva eden ansiklopedik nitelikte olması, ri-
vayet ağırlıklı bir tefsir olması...   

Zemahşerî’yi tercih etmemizin sebebi;

Tefsir alanında dil ve belağat yönü itibariyle otorite kabul edil-
mesi (Ümmü’t-Tefasir: tefsirlerin aslı/esası), kelamî konularda 
mutezili yorumlara genişçe yer vermesi, yaşadığı dönemin aykırı 
sesi olarak bilinmesi hasebiyle mutezili görüşlerinin ve benim-
sediği tefsir metodunun çeşitli çevreler tarafından çokça tenkide 
tabi tutulmuş olması, dirayet ağırlıklı bir tefsir olması… 

Râzî’yi tercih etmemizin sebebi;

Hem nakli hem de akli ilimler noktasında yetkin olması hasebiyle 
tefsir alanında temayüz etmiş çok önemli bir müfessir olması, İs-
lami ilimlerin hemen her sahasında kaynak eserler yazmış olması, 
tefsirinde Kur’an’a yönelik yapılan batıl görüşlere akli cevaplar 
vererek bu görüşleri çürütmeye çalışması, ayetleri tefsir ederken 
filozofların görüşlerine de sıkça yer vererek lugavî, felsefi ve 
kelamî gibi meseleleri kendine has başlıklar altında derinlemesi-
ne incelemiş olması, dirayet ağırlıklı bir tefsir olması... 

Bu çalışmamızda yukarıda ismi geçen dört müfessirle alakalı te-
mayüz ettikleri altışar konu tespit ettik. Genelde her bir konunun 
yazarı alanında uzman, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere on sekiz 
farklı üniversiteden yirmi üç farklı akademisyen yer almaktadır. 

Rabbimizin yardımıyla bu kitabımızda izlediğimiz yöntemi takip 
ederek diğer müfessirler üzerinde de çalışmamızı sürdürmek isti-
yoruz. Hali hazırda çalışmamızın devamı niteliğinde olan ikinci 
ve üçüncü kitapta yer alması gereken müfessirleri ve konuları be-
lirlemiş durumdayız. Çalışmamızda emeği geçen bütün hocaları-
mıza ve meslektaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.    

Gayret bizden Tevfik Allah’tandır.
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