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MEVÂLÎ MÜFESS RLER N KUR’ÂN TEFS R N N OLU UMUNA KATKILARI VE ONLARA
YÖNELT LEN ELE T R LER
CONTRIBUTION OF NON-ARAB (MEVÂLÎ) INTERPRETERS TO THE FORMATION OF
INTERPRETATION OF KORAN AND THE CRITICISMS DIRECTED TO THEM
Nur Ahmet KURBAN*
Özet
Müslümanlar olarak tarihimize baktı ımızda “Kur’ân” adıyla tanımlanmı ve korunmu halde bize
kadar ula mı bulunan bir metinle iftihar ediyoruz. Onun anla ılmasına yönelik binlerce cilt eser telif edilmi ya
da tasnif edilmi tir. Bu kapsamdaki külliyatın meydana getirilmesinde Araplar kadar Arap olmayan unsurların
katkıları da büyüktür. Özellikle mevâlî adı ile tanınmı , ancak Hz. Peygamber ve Ra it Halifeler döneminde
toplumda itibarlı bireyler olma özelli ine kavu mu bu zümre, di er alanlarda oldu u gibi, tefsir alanında da
göz ardı edilemeyecek kadar önemli olan konumlarını kuruya gelmi tir.
Di er yandan mevâlî müfessirlerinin yorumları ile Kur’ân tefsir anlayı ına farklı bakı açısı
sundu unu rahatlıkla söyleyebiliriz. Do rusu bu süreçte Kur’ân tefsirinin Hz. Peygamber dönemindekinden
farklıla maya ba ladı ını ve adeta bir kırılma sürecine girdi ini söylemek mümkündür. Bu sebepten olmalıdır
ki, tarih onlarla ilgili olarak lehte ya da aleyhte çok eyler söylenmi tir. Biz bu çalı mamızda söz konusu bakı ın
perde arkasını bir az daha derinden incelemeye çalı aca ız.
Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Peygamber, Sahabe, Tefsir, Mevâlî.

Abstract
Throughout our history, we, the Muslims, are proud of the book entitled Qur’an and handed down to
our age with preservation of Allah. In understanding the Holy Qur’an, thousands of books have been written or
classified. Contributions of non-Arab scholars are as great as that of Arab scholars in formation of such
comprehensive work collection. Known as mevali (non-Arabs), they had gained the position of being valued
individuals while the era of the Holy Prophet and the Caliphs on true path; and have preserved their important
position in interpretation of Qur’an as well as other fields.
On the other hand, it can easily be stated that the mevali interpreters had brought the understanding
of the Holy Qur’an different point of view with their own comments. In fact, it can be said that the interpretation
of the Holy Qur’an began to undergo a change from that of the era of the Holy Prophet, and even experienced
the turning point in this period. Probably therefore, too many things have been said about them positively or
negatively in the history. In this study, we try to investigate background of this view little more deeply.
Key Words: The Koran, The Prophet, The Companions, Commentary on the Koran, Mewâlî.

Giri
slam ilahî kaynaklı olu u itibariyle hiçbir ırkı toptan övme ya da yerme giri iminde bulunmadı ı
gibi, sınıf, ulus ve bölge ayrımı da yapmamı tır. Dolayısıyla Arap olmayanlar unsurlar da risaletin tebli
edilmeye ba ladı ı ilk günlerinden itibaren Hz. Peygamber’in yanında yer alabilmi lerdir. Yani ahiliye
toplumunda kendi varlıklarını pek kabul ettiremeyen bu unsurların bahsetti imiz tarihten itibaren gerek
sava larda, gerekse ilmî faaliyetlerde önemli rol oynadıklarını görüyoruz.1 Bunlar çe itli nedenlerden
dolayı bulundukları merkezlerde tedrisat ile me gul olan sahabe zümresinden ders fırsatın
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- 260 yakalayabilmi lerdir. Ayrıca bunlardan varid olan tefsir ile ilgili rivayetlerin hayli bir yekun te kil etti i
bir gerçektir. Di er yandan onlar hakkında bir takım ele tirel yakla ımlar söz konusudur.
Dolayısıyla biz bu çalı mamızda sırayla gayr-ı Arap Müslüman unsurların toplumdaki
konumları, onların içerisinden tefsirde öne çıkan simaların tefsir ilminin geli mesine olan katkıları ve
onlar hakkında ileri sürülen olumsuz kanaatler üzerine durmaya çalı aca ız. Fakat esas konuya geçmeden
önce Arap toplumunda gayr-ı Arap unsur olarak bulunan mevâlînin durumu ve mevâli unsurları ilimle
me gul olmaya sevk eden bazı sebepler üzerinde kısaca bilgi vermeyi dü ünüyoruz.
a. Arap Toplumunda Mevâlî
Kaynaklarımızda Arap olmayan unsurlar için mevâlî terimi kullanılmaktadır.2 Mevâlî kelimesi
mevlâ kelimesinin ço uludur. Kelime hem ism-i fail, hem de ism-i meful manasında kullanılmaya
müsaittir.3 Yerine göre “dostluk, yardımcı, sahip, mirasa verâset, asaba, antla malısı, kendisine nisbet
edilen azadlı, köle azad eden kimse” gibi birçok anlamları ifade etmek için kullanılmaktadır.4 Cahiliye
toplumunda “atâka”, “hilf” ve “rahim” olmak üzere üç çe it mevâlî grubu bulundu u bilinmektedir.5
Terim olarak mevâlî, ilk slâmî fetihlerin ardından kendi istekleriyle Müslüman olan,
ço unlu unu do uda ranlılar ve Türkler'
in, Kuzey Afrika ve Endülüs'
te Berberilerin, Mısır'
da Kıbtîler'
in
olu turdu u gayr-i Arap Müslümanları ifade etmek üzere kullanılmaya ba lanmı tır. Mevâlî esas
itibariyle iki gruba ayrılıyordu. Birinci grubu, kölele tirilen sava esirlerinden daha sonra efendileri
tarafından serbest bırakılan ahsî azatlılardan olu maktaydı. slâm mevlâlı ı, dosluk mevlâlılı ı, tabiiyet
mevlâlılı ı, sözle me mevlâlılı ı gibi çe itli ekillerdeki ili kilerden do an mevlâlıklar bu kapsamda ele
alınmaktadır. kinci grup ise, fethedilen ülkelerin halkından esir veya köle olmadıkları halde, bir Arap ya
da Arap kabilesi vasıtasıyla slâm'
ı kabul ederek onların mevâlîsi sayılan, yahut kabile anlayı ına dayalı
sosyal yapıda iyi bir yer edinebilmek için güçlü Arap kabilelerinden biriyle velâ (himaye) akdi yaparak
onun himayesine giren gayr-i Arap Müslümanlardan olu uyordu.6
Bilindi i gibi, Hz. Peygamber’in slâm’ı tebli etmeye ba ladı ı ilk yer Mekke’dir. Bu bölge
ekip biçmeye müsait olmadı ından yerli halk geçimlerini genelde ticarî hayata borçluydu.7 Bu nedenle
Mekkelilerin oldukça dı a açık ve sosyal bir toplum olduklarını söylemek mümkündür. Bundan dolayıdır
ki, sahabe arasında birçok yabancı isimlere rastlıyoruz. Özellikle Mekke toplumunda ya amakta olan bu
insanlardan kimisi köle, kimisi hürdü. Ayrıca kölelerin Mekke toplumundaki etkisi inkâr edilemeyecek
bir durumda idi. Öte yandan bunların ço u gerek köle, gerek hür olsun kendi dillerini ve dinlerini
muhafaza ediyorlardı.8
Aynı zamanda dünyanın farklı bölgelerinde de oldu u gibi Mekke toplumunda sosyal sınıflar
arasındaki problemler had safhadaydı. Nitekim bu durumu bütün Arap yarımadası için genellemek
mümkündür. Zîra risaletin ba ladı ı sıralarda dünyadaki ırk, renk, dil ve bölgesel ayırımlara dayanan
geli melerden dolayı bütün toplumlara insanî ve ahlakî bir sefalet hakimdi. Artık insanlar aynı çiftin
çocukları olduklarını unutmu lardı.9 Nitekim Arap toplumunu olu turan sosyal grupları asîl tabaka,
köleler tabakası ve mevâlî tabakası olmak üzere üç gruba ayırmak mümkündür. Bunlardan birinci ve
ikinci gruptakilerin durumu sadece Araplara mahsus bir ayırım olmayıp o dönemdeki bütün uluslar için
söz konusuydu. Fakat mevâlî konusu sadece Arap toplumunu ilgilendiren bir ayırımdır. Dolayısıyla
bunlar üzerinde biraz durmayı uygun görüyoruz.10
Kurey in dü manlarına kar ı yaptıkları sava larda yer alan mevâlî unsurların sayılarına
baktı ımızda toplumun demografik yapısının ne kadar karı ık oldu u anla ılır. Örne in Bedir sava ında
Kurey '
ten ölenlerin %40'
ının mevâliden oldu u tarihî bir vakıadır. Hz. Peygamber’in safında sava a
2

Mahmûd Mikdad, el-Mevali ve nizamü'l-velâ mine'l-cahiliyye ila evahiri'l-asri’l-Ümevî, Dârü'
l-Fikr, Dıma k, 1988, s. 144-145;
Cevde, el-Evdaü'l-ictimaiyye ve'l-iktisadiyye li'l-mevâlî fî sadri'l- slâm, s. 84.
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Enstitüsü lahiyat Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı, Basılmamı doktora tezi, Danı man: smail L.Çakan, stanbul, 2002, s. 24.

- 261 katılanların sayısı da bundan az de ildi.11 Uhud sava ında da buna benzer bir durum söz konusudur. Di er
taraftan hatırlatılması gereken bir husus da udur ki, kinci Akabe biatinden sonra Medine'
ye hicret eden
87 Müslüman'
dan 41'
i Kurey li iken, geri kalan kısmı da mevâlidendi.12
Tarihî süreç içerisinde çe itli anlamlarda kullanılan “mevlâ” veya “mevâlî” kelimelerinin
özellikle Hz. Peygamber’in risaleti ile birlikte esasen “sahip”, “dost”, “yardımcı” ve “efendi” gibi
anlamlarının ön planda oldu u görülmektedir. Nitekim bu durum, cahiliye döneminde kendilere hiç itibar
edilmeyen bir tabakanın slâm dini tarafından ne kadar erefli bir mertebeye yükseltildiklerini göstermeye
yetecektir. Fakat bu vasfı ta ıyan kimseler, Ra it Halifeler döneminde de i meye ba lamı , Emevîler
hanedanının i ba ına geçmesiyle birlikte farklı uygulamalara maruz kalmı lardır.13 Bu hususta meydana
gelen haksızlıkları, tarihî kaynaklarda bütün detayları ile görmek mümkündür. Örne in bu dönemde
mütedeyyin ki iler nezdinde bile mevâlîden birinin arkasında namaz kılmak, Allah’a kar ı bir tevazu
olarak algılanmaya ba lanmı tır.14
b. Mevâlînin limle Me guliyeti
Kaynakların ifade etti ine göre mevâlînin ilimle u ra masının nedenleri üzerinde baya ı ciddî
tartı malar gündeme gelmi tir15. u kadar var ki, Araplar genel olarak yöneticilikle me gul olmayı
kendileri için uygun bir meslek olarak görmemi lerdir. limle u ra mayı hakîr görmekte16, ama iir ve
tarih ilminin önemine olan duyarlılıklarını da ihmal etmemekteydiler. Dolayısıyla yazılı kültürleri fazla
geli memi , daha çok sözlü anlatım ilk planda tutulmu lardı.
bn Haldun’un ifadesine göre yazı kültürü, hem Hz. Peygamber hem sahabe için bir kemâl
ölçüsü olmamı tır. Bunlar sadece medenî hayat, bir geçim kayna ı olarak telakki edilmi tir.17 Kur’ân ve
Sünnet’in üzerinde ciddiyetle durmasına ra men18 ilimle me gul olmak, özellikle Emevîler döneminde bir
zillet sayılmı tır19. Cahiz’in (v. 255/869) el-Beyan ve’t-Tebyin adlı eserinde yer alan bir rivayete göre,
Kurey ’ten bir ki i, Sibeveyh’in “Kitab”ını okuyan Attab b. Esîd’in o luna “Yazıklar olsun size! lmi
ihtiyaç ve zilletle tahsil etmek hem de onunla geçinmek istiyorsunuz” demi tir.20
Genel olarak göçebe bir ya am kültürüne sahip olan Arapların aksine Rum ve Bizanslılar ileri
kültüre sahiptiler. Bu topraklar Müslümanların hakimiyetine geçince yukarıda bahsetti imiz sebeplerden
dolayı hesaba ve yazıya dayalı i lemler genel olarak mevâlî sınıfına bırakılmı tır. Aynı zamanda bu
durum mevâlî için statü olarak bir yükselme vesilesi oldu u ifade edilmektedir.21 limle olan u ra ıları
sayesinde pek çok alanda söz sahibi olan mevâlînin dinî ilimler sahasında gösterdi i ba arılar günümüz
slâm kaynakları için önemli bir merci te kil etmektedir.22 Özellikle tefsir, hadis, fıkıh ve edebiyat
sahasında onların çok büyük hizmetleri vardır.23
Ayrıca mevâlînin toplumdaki konumlarının ekillenmesine efendilerinin mesle inin ciddî etkisi
oldu unu söyleyebiliriz. Genel olarak tüccar olan kimselerin mevlâlarının ticaretle, alim olan kimselerin
mavlâlarının ilimle i tigal etti ini görüyoruz.24 Örne in Hasan el-Basrî (v. 110/728), Zeyd b. Sabit’in (v.
11
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bn Haldun, Mukaddime, çev: Halil Kendir, Yeni afak Da ıtım, stanbul, 2004, c. II, s. 583, 607.
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Dolayısıyla birçok yerde tevhidten bahseden âyetlerin önünde ya da sonunda kevnî âyetlerden bahsetmeyi ihmal etmez. Ayrıca
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bu konuya temas edildi i ve Hz. Peygamberin bu konudaki görü lerine geni çe yer verildi i görülmektedir.
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- 262 45/663) mevlâsı; Muhammed b. Sîrin (v. 110/729), Enes b. Malik’in (v. 93/712) mevlâsı; Nafi’ (v.
70/689), Abdullah b. Ömer’in (v. 73/692) mevlâsı, krime (v. 107/725) gibi tefsir tarihinin önemli
ahsiyeti ise Abdullah b. Abbas’ın (v. 68/687) mevlâsıydı.25 Medine ulemasından ve tefsir ilminde öhret
bulmu bir ahsiyet olan Zeyd b. Eslem (v. 136/753) de Hz. Ömer’in (v. 23/645) mevlâsıydı. Ayrıca
tefsirde “ mam” olarak nitelendirilen ve kendisi bir köle olan Mesruk (v. 161/778) da Hz. Ömer’e
yakınlı ı ile bilinen bir kimsedir.26
Burada mevâlînin slâm toplumunda kendileri için en uygun yer olarak ilim meclislerini seçmesi
son derece do al bir durumdur. Zîra ba ka bir kültür ortamında yeti en bir kimsenin yeni bir kültürel
ortama girince ilk yapaca ı i lerden biri, adapta olmaya çalı tı ı toplumun dilini ö renmektir. ayet
mesele din, kayna ı ise indi i tarihten beri yazıya aktırılmaya ba lanan Kur’ân-ı Kerîm olunca, yeniden
Müslüman olan bir kimsenin ilk yapaca ı i onu okumaya ve anlamaya çalı mak olacaktır. Ayrıca onları
ilim ö renmeye sevk eden bir di er faktör ise, cahiliye döneminin acımasız zulmünden slâm’ın getirdi i
adaletle kurtulan mevâlî zümresi, Emevîler dönemindeki cahileye uygulamasından kurtulmak için dinî
ilimleri kendilerine adeta tesellî ve müdafaa kayna ı olarak gördükleri dü ünülebilir.27 Özellikle onlar
Emevîlerin kendilerine uygulamakta oldukları haksız davranı lar kar ısında en büyük teselliyi sahabenin
yanlarında bulmu lardır.28
Bir di er husus ise her insanın kendi bildi i meslek ile me gul olması- ayet yasaklanmamı sagayet normal bir durumdur. Yakın tarihimize baktı ımızda bir mesle in nesilden nesle devam etmi
oldu unu görüyoruz. Az da olsa günümüzde de bunun örneklerini bulmak mümkündür.
Her ne sebeple olursa olsun risaletin tebli i sırasında Rum ve Bizansların bilgi ve kültür
seviyeleri oldukça ileri bir düzeydeydi. En azından ellerinde yazılı kaynakları vardı. Bunun aksine
Araplar daha çok göçebe ya adıklarından bilgilerinin genelde ezbere dayalı oldu u, ama yazıya dayalı
kültürlerinin çok dü ük bir seviyede oldu u bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla onların bildikleri
mesleklerde çalı tıklarını veya bulundukları artlara göre faklı mesleklerle u ra tıklarını söylemek
mümkündür. Ama urası unutulmamalıdır ki, toplumdaki mevâlî zümresinin siyasi alanda Emevî
hanedanını yıkmaya varan güçleri kadar, ilim sahasında da çok büyük geli im ve de i im yarattıkları
açıktır.
I. Mevâlî Müfessirler
Bilindi i gibi mevâlî sınıfına mensup insanlar Arap toplumdan eskilerden beri var olagelmi tir.
Bu zümreden slâm’ı ilk kabul eden insanların sayıları da az de ildir. Yukarıda ifade etti imiz üzere
dı arıdan gelip ya da yeni Müslüman olup Hz. Peygamberin ve ya bilgin bir sahabenin yanında Kur’ân
ö renmi çok sayıda mevâli asıllı kimseler vardı. Kur’ân-ı Kerîm’in önceki ilâhî kitaplar gibi açıklanması
gereken bir metin oldu u ortadadır. Hz. Peygamber risaleti döneminde bu kitabı açıklamak ve onun
hükümlerini uygulamakla u ra mı tır. Onun hattayken ihtiyaç görüldü ü ölçüde yaptı ı tefsirleri sahabe
için yeterli oluyordu. Bu anlamda slâmî ilimler arasında ilk ortaya çıkan ilmin tefsir ilmi oldu u
söylenebilir.29
Fakat, Hz. Peygamberin vefatından sonra sahabenin ekseriyeti Kur’ân’ı tefsir etmekten
kaçınmı lardır. Hz. Ali, Abdullah b. Mes’ud ve bn Abbas gibi birkaç ki iyi istisna tutarsak sahabe
zümresi daha çok rivayet eksenli bir anlam üzerinde durmu lardır. Yoksa Hadis rivayetinde ilklerden
sayılan ve Yemen'
li Ezd kabilesinin Devs koluna mensup Ebu Hüreyre (v. 58/678) gibi kimseleri burada
zikretmemiz gerekiyordu.30 Ancak tefsirde israîlî rivayetlerin yayılmasında çok önemli etkisi oldu u
söylenen Benu Kaynuka Yahudîlerinden Abdullah b. Selam’ın (v. 43/663) Hz. Peygamberin özel ilgisine
mazhar oldu unu ve sahabe içerisinde ilimle me gul olmakla tanınan bir ahsiyet oldu unu ifade etmeden
geçemeyece iz. Ancak Tevrat ve Tevrat ile ilgili rivayetlerin onun vasıtasıyla slâm toplumunda yayıldı ı
gerekçesiyle kendisi ele tiri konusu olsa da Avf b. Malik ve Ebu Hüreyre gibi seçkin sahabe ondan hadis
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Mikdad, el-Mevali ve nizamü'l-velâ mine'l-cahiliyye ila evahiri'l-asri’l-ümevî, s. 222.
Muhammed es-Seyyid Hüseyin ez-Zehebî, et-Tefsîr ve’l-mufessirûn, Beyrût, t.y., c. I, s. 118, 121.
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Detaylı bilgi için bkz. bn Kayyim el-Cevzî, lamu’l-muvakkı’în, tahk: Muhammed Muhyiddîn Abdulhamid, Beyrût, 1987, s. 24;
Muhammed b. Abdullah b. Ali Hudayrî, Tefsirü’t-tabiîn : Arz ve Dirase Mukarene, Dârü’l-Vatan, Riyad, 1999/1420, c. I, s. 550.
29
Bu görü hakkında ayrıntılı tartı malar için bkz. Müsâid Müslim Abdullah, Geli me döneminde tefsir, tercüme: Muhammed Çelik,
zmir, 2006, s. 55.
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Geni bilgi için bkz. M. Ya ar Kandemir , “Ebu Hüreyre”, c. X, s. 160 vd.
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- 263 rivayet etmi tir. mam Buharî ise ona güvenmi ve ondan hadis almaktan çekinmemi tir.31 Kaynaklarda
onu, Muaz b. Cebel’in ilim ö renilecek dört ki iden biri olarak gösterdi ine ahit olmaktayız.
Yeri gelmi ken unu da ifade edelim ki, Muaz’ın zikretti i bu dört ki i içerisinde Selaman elFarisî’nin (36/656) da adı geçmektedir. Bilindi i gibi bu zat ran asıllı mevâlîdir. Mecûsî dinine mensup
bir ailede yeti mi tir. Çok zahmetli bir yolculuktan sonra Medine’ye gelmi ve Müslüman olmu tur. lim
ö renmeye ve sünnete ba lılı ı ile ashab-ı suffa içerisinde önemli bir yer edinmi tir. Selman’ın Rumca,
branice ö rendi i, Farsların, Romalıların, Yahudi ve Hıristiyanların kutsal kitapları okuyabildi i ve onlar
hakkında bilgi sahibi oldu u rivayet edilmektedir. Bu sebeple onun hakkında Kur’ân ve mukaddes kitabı
iyi bilen anlamında “sahibu’l-kitabeyn” olarak söz edilir.
Selamn’ın Fatiha suresini Farsçaya tercüme etmi olması bir ayrıcalıktır. Rakamsal olarak fazla
olmamakla birlikte kendisinden birçok sahabe ve tabiîn uleması rivayette bulunmu tur. Onun hakkında
söylemeden geçemeyece imiz bir di er husus ise, iî müellifler tarafından kendisine çok itimad edilmi ,
hatta onu Hz. Ali’den sonra ikinci önemli ki i olarak kabul etmi lerdir. Gulât-ı iâ’dan bir grup ise, onu
peygamber saymı , hatta ona peygamberin üstünde bir de er atfetmi lerdir. Bazı müste rikler ise, onun
adının ilk dönem kaynaklarında geçmedi ini, zühd hayatına ili kin bilgilerin ran asıllı bir kimsenin
kıymetini arttırmak için sonradan uyduruldu unu, hatta böyle bir ki inin ya ayıp ya amadı ının tartı malı
oldu unu söylemi olsa da bu görü itibar görmemi tir.32 Bunun dı ında onun hakkında herhangi bir
olumsuz görü e rastlamamaktayız.
Yukarıdan beri üzerinde durmaya çalı tı ımız gibi mevâlî sahabeden Kur’ân tefsiri hususunda
çok özgün görü lere rastlamadı ımızı ifade etmek istiyoruz. Fakat tefsirin bir ilim olarak Abdullah b.
Abbas’tan ba lamak suretiyle ancak tabiîn döneminde özgünlük kazandı ını söylemek mümkündür. Fakat
ileride mevâlî müfessirlerin tefsire olan katkılarından bahsederken bazı isimleri zikredece imizden
burada bu hususa de inmeyece iz.
II. Mevâlî Müfessirlerin Tefsir lmine Katkıları
Hz. Peygamberin vefatından sonra dinin tebli i ile u ra an sahabe aynı zamanda Kur’ân’ın
tefsiriyle u ra mı olmaktaydı. Bu dönemin en güzide müfessirleri olarak Ra id Halifeler, Abdullah b.
Abbas, Abdullah b. Mes’ûd ve Übey b. Ka’b’i saymak mümkündür.33 Sahabe dönemi sona erip tabiîn
dönemi ba larken, sürekli geni lemekte olan slâm co rafyasına katılan mevâlînin slâm’ı ö renmek için
büyük gayret sarf ettikleri görülür.34 Özellikle Abdullah b. Abbas’ın meclisinde bulunan Âta b. Ebî
Rabah, Tavus b. Keysan, Mucahid b. Cebr, Saîd b. Cübeyr, krime, Amr b. Dînar (v.126/743), Meymun
b. Mihrân, Vehb b. Münebbih (v.116/734) gibi kimseler tefsir ilminde öhret kazanmı tabiîn
alimleridir.35
Hemen unu söyleyebiliriz ki, Kur’ân-ı Kerîm’in yazıya geçirili i, daha sonra ise ço altılıp
çe itli bölgelere gönderili inden sonra yapılan en önemli ve en ciddî çalı ma Abdullah b. Abbas’ın ilim
meclisinde yapılan tefsir çalı malarıdır. Bu alanda Mücâhid, krime ve Saîd b. Cübeyr’in yürüttükleri
faaliyetler kayda de er mahiyettedir. Belki bu dönemin en belirgin tefsir çalı malarından birinin ilk tefsir
kitaplarının yazılmaya ba laması olarak görebiliriz. Zîra bir rivâyette Tâvûs “ bn Abbâs’ın yanındaydık,
biz yazmadı ımız halde, Sa’id b. Cübeyr yazıyordu” demektedir.36 O, önce Abdullah b. Utbe b.
Mes’ûd’a, sonra Ebû Burde b. Ebî Musâ el-E ’ari’ye kâtiplik yapmı tır.37 Onun: “Ço u kere bn Abbâs’a
gelip sahifeme yazardım. Sahifem doldu u zaman da takunyalarıma, onlar da doldu unda avuçlarıma
yazardım” dedi i de kaynaklarda zikredilir.38 Saîd b. Cübeyr’in “Kur’ân’ı okuyup da onu tefsir etmeyen,
sanki âmâ gibidir”39 sözü, onun Kur’ân’ı tefsir etmekten kaçınanların aksine, bu yöndeki faaliyetlere ne
kadar çok önem veren biri oldu unu anlamamız için yeterli bir delildir.
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Kitâbu'1-ilel, c. I, s. 405'
den Cerraho lu, Tefsir tarihi, c. I, s. 146.
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bn Hallikân, Vefeyâtu’l-a’yân, Dâru Sadr, tah: hsan Abbas, Beyrût, c. II, s. 372.
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Tâberî, Tefsir, c. I, s. 60.
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- 264 Ebu’l-Leys (v. 373/983), Mücâhid’in Kur’ân’ı ba tan sona kadar bn Abbâs’a üç kere arz
etti ini, her âyetin üzerinde durarak onun kim için, nerede ve nasıl nâzil oldu unu sordu unu söyler.40
Bizim dü üncemiz bunun tefsire yönelik bir arz oldu u yönündedir.
Amr b. Murre (v. 110/728), Saîd b. Musâyyeb’e (v. 94/713) bir âyetin tefsirini sormu , o “Bende
o âyeti tefsir edecek cesaret yok. Ancak yanında kendisine Kur’ân’dan bir harfin bile gizli kalmadı ını
zanneden biri var” diyerek ele tirel bir yakla ımla krime'
yi göstermi tir.41 Örne in a’bî, kendi
döneminde krime’den ba ka Allah’ın kitabını iyi bilen birinin kalmadı ını söylerken42, Hasan Basrî,
“ krime Basra’ya geldi inde bize tefsirden çok ey bıraktı43. Onun tefsirini sıkı tutunuz”44 demi tir.
Mervezi, “ krime, bn Abbâs’ın tefsiri en iyi bilen talebelerinden biridir”45 diyerek krime’nin tefsir
bilgisine i arette bulunmu tur.
Esved b. Yezid (v.75/694) bn Mes’ûd ve Muaz b. Cebel’den ders almı , döneminin Kur’ân-ı
Kerîm’i en bilen ki ilerinden biri olarak bilinmektedir. Ahmed b. Hanbel ve Yahya b. Maîn gibi hadis
bilginleri tarafından güvenilir biri olarak nitelendirilmi tir.46
Yukarıda vermeye çalı tı ımız örneklerin sayısını ço altmak mümkündür. Tefsir kültürünün
olu umunda Abdullah b. Abbas’ı istisna edersek – onun oturup tefsir yazdı ını zikreden bir bilgiye
rastlamadık- erken dönemde tefsir yazanlar genel olarak mevâlîdendir. Bunlardan bazıları unlardır:
Abdullah b. Mübarek (v. 181/797), Kitabu’t-Tefsîr47; Abdullah b. Vehb b. Müslim (v. 197/812),
Tefsiru’l-Kur’ân.48; Âta b. Ebî Müslim el-Hurasânî, (v. 135/752) et-Tefsîr, en-Nasih ve’l-Mensuh, ve
Tenzilu’l-Kur’ân49; Âta b. Ebî Rabah (v. 114/732), Kitabu’t-Tefsir ve Garîbu’l-Kur’ân50; Atiyye b. Sad
(v. 111/729), Tefsir51; Dahhâk b. Muzahim (v. 105/723), Tefsir52; Ebu Halid Muslim b. Halid b. Muslim
b. Saîd ez-Zencî, el-Kure î (v. 180/796), et-Tefsîr53; Hasan el-Basrî b. Ebî’l-Hasan Ebu Saîd (v. 110/731),
et-Tefsîr54; Hü eym b. Be îr b. Ebî Hâzim (v. 183/799), Kitabu’t-Tefsir55; Hü eym b. Be îr b. Kasim esSülemî (v. 183/799), et-Tefsîr.56; bn Cüreyc (v. 150/767), Kitabu’t-Tefsîr57; krime (v. 107/725), elVücûh ve’n-Nezâir58; Muhammed b. Ka’b el-Kurezî (v. 118/736), Tefsir59; Tefsiru Kelbî60; Mukatil b.
Hayyan b. Devâl en-Nabatî (v. 150/767), Tefsru Mukatil b. Hayyan61; Mukatil b. Suleyman (v. 150/767),
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s. 466; bn Ebî Hâtim, Abdurrahmân b. Ebî Hâtim Muhammed b. dris Ebû Muhammed er-Râzî et-Temimî, el-Cerhu ve’t-ta’dîl,
Dâru hyâi’t-Turâsî, Beyrût, 1271/1952, c. VIII, s. 319; bn Hacer, Tehzîbu’t-tehzîb, c. X, s. 39, 40; el-Mizzî, Tehzîbu’l-kemâl, c.
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42; emsuddîn Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî, Miyzanu’l-i’tidâl fî makdi’r-ricâl, tahk: Ali Muhammed Ma'
vez ve Adil Ahmed
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l- lmiyye, Beyrût, 1995, c. VI, s. 25; Zehebî, Siyeru a’lâm’n-nübelâ, 4. Baskı, Beyrût, 1986, c. IV, s.
450.
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Beyrût, 1990, c. IV, s. 115; Katib Çelebî, Ke fu’z-zünûn, Yayına hazırlayan: Ahmed emsuddîn, Daru’l-Kutubi’l- lmiyye, Beyrut,
1413/1993, c. I, s. 34.
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Fuad Sezgin, Tarihu’t-türasi’l-arabî, Suûdî Arabistan, 1403/1983, c. I, s. 78-79.
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51
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Ahmed ed-Davudî, Tabakatu’l-müfessirin, tahk: Alî Muhammed Ömer, Mektebetu Vehbe, Kahire, 1392/1982, c. I, s. 216; Sezgin,
Tarihu’t-türasi’l-arabî, c. I, s. 71; Çelebî, Ke fu’z-zünûn, c. I, s. 452.
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Ke fu’z-zünûn, c. I, s. 446.
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Muhammed b. Abdillâh el-Kostantinî er-Rumî el-Hanefî (el-Kostantinî), Ke fu’z-Zunûn, 2. Baskı, Milli E itim Devlet Kitapları,
Milli E itim BÂsım Evi, stanbul 1971, c. II, s. 2000; Sıdık b. Hasen el-Kanûcî, Ebcedu’l-ûlûm, tahk: Abdulcabbar Zekar, Dâru'
lKutubi'
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Sezgin, Tarihu’t-türasi’l-arabî, c. I, s. 61.
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bn-Nedîm, el-Fihrist, s. 165; Sezgin, Tarihu’t-türasi’l-arabî, c. I, s. 80-81.
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- 265 Kitabu Tefsir62; Mücâhid (v. 103/721), Tefsiru Mücâhid63; Rabî’ b. Enes el-Bekrî el-Basrî el-Hurasnî (v.
139/756) et-Tefsir64; Rufay b. Mihran Ebu’l-Aliye (v. 90/708), et-Tefsir65; Saîd b. Cübeyr (v. 95/713), etTefsir66; Saîd b. El-Be îr el-Ezdî (v. 169/790), et-Tefsir67; Süfyan b. Saîd b. Mesruk (v. 161/777), etTefsir68; Süfyan b. Uyeyne (v. 198/819), Tefsiru’l-Kur’ân, Cevabatu’l-Kur’an69; Süfyan b. Uyeyne b. Ebî
mran Meymune (v. 198/819), et- Tefsir ve Cevabatu’l-Kur’an70; Yezid b. Harven es-Sülemî (v.118/736
), Tefsir71; Yahya b. Yeman (v. 188/804), Tefsir72; Zaid b. Kudame es-Sekafî en-Nukrî el-Kûfî (v.
161/777), et-Tefsir73; Zeyd b. Eslem el-Adevî (v. 136/753), Tefsir.74
Burada eserleri ile zikretti imiz kimselerin tamamı mevâlîdendir ve yazmı oldukları eserler de
ilk dönem tefsir çalı malarının birer ürünüdür. Hemen unu da belirtelim ki, bu ürünler sadece bizim
görebildiklerimizdir. Ayrıca bunlardan bazıları matbu olarak okuyuculara sunulabilmi ise de önemli bir
kısmının ismine sadece kayıtlarda rastlamaktayız ve kendilerine halen ula ılamamı tır. Sadece tefsir
külliyatında onlara atfedilmi ve külliyatın sayfalarına serpi tirilmi vaziyetteki rivayetlere
rastlamaktayız.
Mevâlî bilginlerin ilmî ve sosyal hayatta etkin rol aldı ı ilk asırda yazılan eserlere bakıldı ında,
onların en büyük özelli i ictihadî konuları tartı maya açmaları ve icitihada yarar sa layacak di er
unsurları tefsirle tirmeleridir. Bu konuda Cahiliye dönemi Arap iiri ve isrâîliyat kaynakları bolca
referans alınmı tır. Özellikle isrâîliyatın tefsire sızmasında Abdullah b. Selm (v. 43/63), Ka’bu’l-Ahbâr
(v. 32/652), Vehb b. Münebbih (v. 110/114), bn Cüreyc (v. 150/767)75, Abdullah b. Abbas’ın
talebelerinden Mücâhid, krime, Saîd b. Cübeyr, Hasan el-Basrî, Dahhak ve Süddî’nin rolü büyük
olmu tur.76 Ayrıca Mekke ekolünden Abdullah b. Abbas ba ta olmak üzere onun talebelerinin kelime
bazında yaptı ı tefsirler günümüz tefsir çalı maları açısında oldukça önemlidir.
Özellikle tabiîn müfessirler hakkında zikretmemiz gerek en önemli hususlardan biri de onların
yorum ba lamında tefsir ilmine olan katkılarıdır. Kendileri asıl itibariyle Arap olmamakla birlikte Kur’ân
tefsiri hakkında döneminde ve sonraki nesil nezdinde vazgeçilmez referans kayna ı olarak kabul edilen
bu kimseler, ortaya koydu u bazı görü ler ile geçmi ten günümüze hep ses getirmeye devam etmi tir.
Örne in, ailesinin nereden geldi ini bilemedi imiz, fakat Kureyi ’in mevlâsı olarak tanınan Mücâhid’in
israîlo ullarının cumartesi yasa ını çi nedikleri için Allah, tarafından suratlarının maymuna
dönü türülerek cezalandırılmasından bahseden âyetin tefsirinde getirdi i yorum ilginçtir. O öyle der:
"Allah onların ekillerini de il, kalplerini maymunların kalpleri gibi kılmı tır. Allah, Tevrat’ı kabullenip sonra terk eden Yahudileri,

sırtında kitap ta ıyan merkeplere benzetti i gibi bu âyet-i kerimede de onları, maymunlara benzetmi tir. Onların ekli gerçekte
77
maymuna dönü memi tir." Ancak Taberî, Mücâhid’in bu görü ünün, Allah Teâla’nın kitabının zahirine ters

dü tü ünü söylemi ve epeyce uzun bir açıklamadan sonra “Yahudîlerin maymuna çevirilmediklerini
söylemek, bunlar hakkında Kur'
ân-ı kerîmde zikredilen di er eylerin de meydana gelmedi ini söylemek
gibidir. ayet di er eyler kabul edilir de sadece maymuna çevrilmedikleri söylenecek olursa buna dair
delil gösterilmesi gerekir. Aksi halde iddia delilsizdir, bu sebeple de reddedilir” eklindeki bir açıklama
ile reddetmi tir. Müste rik Goldzıher, Mücahin’in bu açıklaması ile mutezile ulemasından daha cesaretli
ve atak davrandı ını ifade etmi tir.78
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- 266 Di er bir örnek ise, Hz. sa’nın Maide suresinin 14. âyetinde geçen "Allah’ım! Rabbimiz! Bize ve
indir, bizi rızıklandır,
bizden sonra geleceklere bayram ve Sen'den bir delil olarak gökten bir sofra/
Sen rızık verenlerin en hayırlısısın" eklindeki duasında dile getirilen sofra/
hakkındaki yorumunda
yatmaktadır. Mücâhide gere israîlo ullarına gökten herhangi bir sofra indirilmemi tir. Âyet bir darb-ı
mesel olarak gelmi ve bununla onların peygamberlerinden mucizeler istemelerini yasaklamı tır.”79
Mücâhid hakkında bu gibi örneklerin sayılarını ço altmak mümkündür80. Dolayısıyla burada
çalı mamızın sınırları itibari ile bu kadar örnekle yetinmek istiyoruz. A a ıda görülece i gibi mevâlî
müfessirlerden gelen rivayetlerin sayıları oldukça kabarıktır.
Kaynakları inceledi imizde tefsircili i ile tanınan birçok müfessirin kendilerine özgün
görü lerine rastlamak mümkündür. Kimisi ya adıkları toplumda fıkhî konularda daha fazla ön plana
çıkarken, kimisi de lügavî yöndeki meziyetleri ile tanınmaktadır. Özellikle tabiîn dönemi
müfessirlerinden bazılarının yabancı dilden istifade ederek Kur’ân’ı tefsir etme cihetine yöneldiklerini
görüyoruz.81 Sosyal bir gerçek olarak mevâlî sınıfından olan kimselerin birço u Araplarla iç içe ya da
onlara kom u olarak ya ayan toplumlardan geldikleri için aralarında bazı mü terek kelimelerin olması
ihtimaldir. Ayrıca ran ve Rum asıllı mevâlînin yazılı kültür bakımından Cezîre Araplarından üstün
oldukları bir gerçektir ve bu durum mutlaka onların slâm’dan sonraki hayatlarını etkileyecektir.
Saîd b. Cübeyr’e isnad edilen rivayetler incelendi inde söz konusu rivayetlerin 3’te birinden
fazlasının ahkam âyetleri hakkında oldu u ifade edilmi tir. Özellikle ona dayandırılan evlenme ve
bo anma ile alakalı rivayetlerin, genel toplamın %70’ini olu turdu u tespit edilmi tir. Burada toplu olarak
bir de erlendirme yapacak olursak, Hz. Peygamber ve sahabeden gelen tefsir rivayetlerinin sayıları
sınırlıdır. Ancak el-Hudayrî’nin tespitine göre Taberî’nin, Camiu’l-Beyan adlı eseri %60 civarında tabiîn
müfessirlerin görü lerinden olu maktadır. Bunların içerisinde rakamları 11488’e ula an rivayetin
Mücâhid ve Katade’ye (Katade’nin Arap asıllı oldu u söylenmektedir) atfedilen görü lerinden olu tu u
ifade edilmi tir.82 Hadis kaynaklarının kitabu’t-tefsir bölümlerine, özellikle es-Sahih-i Buharî’e
bakıldı ında tefsire dair zikredilen 450 muallâk rivâyetten 187'
si bn Abbâs'
a dayanırken, 144'
ü
Mücâhid'
e ve geri kalan kısmı ise di er ulemâya dayanmaktadır.83 Dolayısıyla tefsir külliyatının
olu umunda mevâli müfessirlerin rolünün oldukça büyük oldu unu – özellikle Mücâhid, Hasan el-Basrî,
Saîd b. Cübeyr gibi ahsiyetlerin katkılarının göz ardı edilemeyecek kadar çok ve de erli oldu unu kabul etmek zorundayız84.
III. Mevâlî Müfessirlere Yöneltilen Ele tiriler
Mevâlî zümresi tarihî süreç içerisinde kimi ara tırmacılar tarafından farklı ele tiri ve tenkide
konu olmu tur. Hatta kimi ele tirmenler “onların yaptıkları bütün i lerin batıl sayılaca ını” ileri
sürmü lerdir.85 Mevâlînin slâm ile ereflenmeden önce kendilerine has dinleri ve kültürleri oldu u
kesindir. Fakat slâm’ı kabul eden mevalinin slâm’ı eski din ve kültürlerinin etkisinde Araplardan farklı
anladıkları ve bu yüzden tefsirde önemli geli melerin meydana geldi i86 tezini genellemek do ru bir
görü olmasa gerektir. Örne in müste riklerden Newby gibi bazı ki iler tefsir ilminde öhret bulmu bir
ahsiyet olan Hasan el-Basrî’nin (v. 110/728) bu ilme slâm öncesi kültürlerinden bazı eyleri katmı
olabilece ini ileri sürmektedir.87 Biz burada mevâlîye yöneltilen tenkitleri daha ayrıntılı olarak
irdelemeye çalı aca ız.
a. Hadis Uydurma
lgili kaynaklarda hadis uydurma giri imlerinin kimine göre Hz. Peygamber döneminde ba ladı ı
iddia edilirken, kimine bu tür giri imin ba langıcı Ali’nin halifeli i dönemine dayanmaktadır.88 Mevâlînin
79
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- 267 itham edildi i sahalardan biri hadis uydurmacılı ı olmu tur. Arapların kendilerini üstün görmelerinden
dolayı di er milletler de ırkçı tavırlar takınarak bazı ulusları öven ya da yeren hadisler uydurdukları ifade
edilmi tir.89 Bizce bu da sadece mevâlî unsurlara özgün bir durum olarak dü ünülmemelidir. Zîra bir ırka
mensup ki ilerin di erini yerme konusunda hadis uydurdu u gibi bir kabilenin di er kabileyi yeren ya da
öven hadisler uydurması mümkündür. slâm dini, mecûsî ve sapıtılmı Hıristiyan inancına dü man oldu u
kadar, mü rik Arap toplumuna kar ı da canla ba la mücadele etmi tir.
Batılı oryantalistlerden I. Goldziher açık olarak krime’nin (v. 107/725) bn Abbas’ın (v. 68/687)
güvenilir konumundan istifade ederek bn Abbas’la olan ili kisini kötüye kullandı ını, ondan kesinlikle
i itmedi i eyleri onun adıyla rivayet etti ini iddia etmektedir.90 Buna benzer görü ler aslında ilk dönem
bilginleri tarafından ortaya atılan bazı rivayetlere dayanmaktadır. öyle ki, krime (v. 107/725) ile aynı
ekolün mensupları olmalarına ra men, Mücâhid (v. 24/645) ve Tâvûs (v. 106/724) onu tavsif
etmemi tir.91
Örne in, bn Ömer’in (v. 73/692) kölesi Nafi’e (v. 70/689) “ bn Abbas hakkında krime’nin
yalan uydurdu u gibi benim hakkımda yalan uydurma” eklinde bir uyarıda bulundu u ifade edilmi tir.
bn Hacer (v. 664/1266) bu sözün güvenilir kanaldan tespit edilemedi ini, dolayısıyla bu rivayet sahih
olmadı ını ifade etmi tir. Ayrıca krime’yi yalancı olarak niteleyecek görü lerden Medine ekolünde
önemli bir yere sahip olan Saîd b. Museyyeb’in (v. 91/710) onu “yalancı” olarak nitelemesidir.92
Kaynakların ifade etti ine göre Âta b. Müslim el-Horasânî (v. 135/752), bn Müseyyeb’e “ krime, Hz.
Peygamberin ihramlıyken Meymune93 ile nikâhlandı ını dü ünüyor” deyince bn Müseyyeb “Habîs yalan
söylemi tir”, demi tir94. Di er bir görü ise Fetara b. Halîyfe tarafından nakledilmi tir. O, Âta’ya:
krime’nin mesh ile ilgili bir görü ünü sormu , buna kar ılık Âta: “O yalan söylemi tir. Ben bn Abbas’ı
dinledim. O “
”95 demi tir. krime’yi yalancılıkla itham eden buna benzer
birçok görü vardır. Bütün bunlara ra men bn Maîn (v. 233/847), Ebu Hatim (v. 327/942), clî (v.
204/819), Nesaî (v. 234/848), Mervezî (v. 275/888) ve Ahmed b. Hanbel (v. 241/855) gibi birçok âlim
onu sika olarak kabul etmektedirler. mam Buharî (v. 256/870) ise ondan hadis almaya çok önem vermi
olmalıdır ki, Sahih’inde tekrarları ile beraber krime’den 130, tekrarsız 63 hadis nakletmi tir.96
Taberî, bn Abbas’ın en güvenilir ravîlerinden Mücâhid hakkında “Onun bu görü ü yalan
söylemesi imkansız olan kimselerin ba layıcı icma’ına aykırıdır” demek suretiyle ele tiri yöneltmi tir.
Dahhak b. Muzahim (v. 105/723) için de buna benzer ele tirilerin gündeme geldi i kaynaklarda yer
almaktadır.97
Mukatil b. Süleyman (v. 150/767), tefsir ilminde bir deniz olarak kabul edilmekle beraber rivâyet
hususunda zayıf biri oldu u ileri sürülmü tür. Yani “metruku’l-hadis” olarak nitelendirilmi tir.98
Ata b. Ebî Müslim el-Horasânî (v. 135/752) bazı hadisçiler tarafından sika olarak görülürken
di er bazıları tarafından zayıf olarak telakki edilmi tir. Örne in, Nuh Suresi’nin tefsiri hakkında
söyledikleri Buharî tarafından takdir edilmemi ve “ !
/ iyi de il” diye nitelendirilmi tir. bn Hibban
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- 268 onun hafızasının kötü, rivayet naklinde yanlı yapan biri oldu unu söylemi tir. Bütün bunlara ra men bn
Maîn, bn Ebî Hatem, Nesaî gibi hadisçiler ondan hadis almakta bir beis görmemi lerdir.99
lk dönem müfessirleri üzerinde ayrıntılı bir ara tırma yaptı ımız zaman yukarıda bahsetti imiz
örneklerin sayısını daha da ço altabiliriz. Fakat u nokta açık olarak bilinmelidir ki, her ele tirmen
öncelikle kendisi bir kural koymu ve daha sonra ahısları bu kural çerçevesinde de erlendirmi tir.
Birinin zayıf gördü ü bir ki iyi, di eri sika olarak kabul etmi ve onun söylediklerine itibar etmi tir.
Örne in en çok ele tirilen Mücâhid ve krime’den görü nakletmeyen mühaddis ve müfessir hemen
hemen yok denecek kadar azdır.
b. Muhtelif Görü lerle tham Edilmeleri
Mevâlî müfessirlerden bazılarına yöneltilen en büyük ele tirilerden biri onların daha sonra
geli ip birer ekole dönü ecek olan kelam mezheplerine yakınlıklarıdır. Bazıları sonraki dönemlerde söz
konusu mezheplere intisap ettirilirken, bazıları ise ilerleyen süreçte daha ciddî tartı malara konu olacak
bazı görü leri bizzat kendileri hayattayken sahiplenmi lerdir. Örne in Hasan el-Basrî’nin kaderi inkar
edenlere kar ı onu ispat edebilmek için âyetlerden deliller getirmeye çalı tı ı ifade edilmektedir.100
Benzer ekilde Mukatil b. Süleyman’ın tecsim dü üncesi101 ile aibeli oldu u ileri sürülmektedir. Bu
yönüyle bazı slâm alimlerinin çe itli ekildeki suçlamalarına maruz kalmı tır.102
krime’ye kar ı yapılan tenkitlerden biri onun Haricîlere meyletmi olması ve onlardan görü
nakletmi olmasıdır. Âta, mam Ahmed ve bnu’l-Medînî’nin onu badî103 olarak de erlendiren
görü lerinin yanı sıra104 bnu’l-Medenî’den nakledilen bir rivayete mam Ahmed’in onu badî de il
Sufrî105 olarak de erlendirdi i görülmektedir. bn Kuteybe ise “ krime Haricîlerin görü üne sahipti”
demek suretiyle bir genelleme yapmı tır. clî, bn Abdilber ve bn Hacer, krime’nin bütün bu
tenkitlerden uzak oldu unu açıklayacak görü ler zikretmi lerdir.106 Bazı slâm kaynakları Mücâhid’i
hadis rivayetinde güvenilir olarak kabul ederken, bazıları onun hadis ravîlerini çok karı tırdı ını, itikadî
yönü hakkına “müttehemün fi dinihi” oldu unu, iîlikte ileri gitti ini, hafızasının zayıf oldu unu
dolayısıyla onun zayıf biri olup, görü lerinin delil olamayaca ını ileri sürülmü lerdir.107
Aynı ekilde ele tiri süzgecine sıkça takılan mevâlî müfessirlerden biri de Mücâhid’tir. Onun
bazı âyetler hakkında yaptı ı yorumlar sebebiyle Muteziliye nispet edildi ine ahit olmaktayız.108
Dolayısıyla Mücâhid’in Ehl-i sünnet âlimleri tarafından kurtarılması mümkün gözükmemektedir.
Sonuçta Hz. Peygamber’in hayat arkada ları olan sahabenin de bilgi seviyelerinin aynı düzeyde
olmadı ını, bir çok konuda birbirlerini iddetle tenkit ettiklerin biliyoruz.109 Dolayısıyla bazı mevâlî
bilginlerin bize muhalif görü lerde olmasının sebebini onların Arap olmayı ında ararsak yanlı a dü eriz.
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- 269 c. sraîlîyata Dair Görü leri
Tabiîn dönemdeki tefsir çalı malarının en büyük sorunlarından biri Ehl-i kitap kaynaklı
rivayetlerin sıkça kullanılmasıdır. Bu süreçte tefsirle u ra an birçok müfessir söz konusu kayna a
de inmeden geçememi tir. lerleyen zaman zarfında tefsir kitapları - itikadî ve er’î meseleleri içermedi i
gerekçesiyle - ehli kitap mensuplarından slâm’ı kabul eden bazı kimselerden nakledilen haberlerle
doldurulmu tur.110 Bu haberlerin rivayet zincirine bakıldı ında do al olarak mevâlî zümresi görülür. Zîra
o dönemde tefsirle u ra anların ekseriyeti mevâlîden olu maktaydı. Dolayısıyla tefsire sokulan israîliyat
kaynaklı rivayetlerin ta ıyıcıları olarak suçlanan ilk zümre mevâli zümresi olarak gösterilmi tir.111 Bu
konuda isimler vermek gerekirse, kaynaklarda Abdullah b. Selam (v. 43/63), Ka’bu’l-Ahbâr (v. 32/652),
Vehb b. Münebbih (v. 110/114), bn Cüreyc (v. 150/767), Mücâhid ve Saîd b. Cübeyr gibi ki ilerin
adlarına sıkça rastlamaktayız.112 Ama u da bir gerçektir ki, adı zikredilen bu ki ilerin kasıtlı olarak
rivayet uydurdu unu ya da isrâîl kültüründen bazı eyleri slâm kültürüne zorla enjekte etti ini söylemek
zordur. En makul açıklama ise, kendilerine sorulan sorulara bildikleri ölçüde cevap vermi olabilir,
soruyu soran kimse de aldı ı cevabı di erine aktarmı olabilir diye dü ünüyoruz. Bu takdirde, olayı
aktaran sözü söyleyen kadar suçludur. Denebilir ki, burada kitle merkezli ele tiriden daha ziyade görü
merkezli bir ele tiri usulü takip edilmelidir. Örne in Hz. Süleyman’ın krallı ı hakkında Saîd b.
Cübeyr’den nakledilen uzunca bir rivayeti113 de erlendiren bn Kesir “Bunlar bir Peygamber için
söylenmesi hiç de ho olmayan eylerdir” demek suretiyle bu türden rivâyetlerin, isrâîliyattan ve çirkin
rivâyetlerden biri oldu unu ifade etmi tir.114 Bu konuda onun kitap ehlinden hidayete eren Vehb b.
Münebbih gibi kimselerle olan sıcak sohbetlerinin buna yol açtı ı söylenebilir.115 Ama Saîd b. Cübeyr
ulemanın ço unlu u tarafından güvenilir kabul edilen bir kimsedir.
Kabul edilmesi mümkün olmayan isrâîlî rivâyetlerden biri de Hz. Âdem ile Havva’nın mü rik
oldu una ili kin haberdir.116 Hz. Âdem’in cennetten çıktıktan sonra her hangi bir suç i ledi ine dair bilgi
kaydedilmedi i halde bazı rivâyetlerde Hz. Âdem ile Havva’nın eytana uyarak çocuklarına Abdulharis
adını vermeleri Allah tarafından bir ortak ko ma eylemi olarak de erlendirilmi ve bu ifade müfessirleri
bir takım te’vîllere zorlamı tır. Mücâhid “Onlar böyle yapmakla eytana itaat ettiler” diye açıklama
yapmı tır.117 Aynı ekilde Mucâhid de literatürde güvenilir biri olarak görülür. Elbette ki, peygamberler
be er olarak, hata yapmaktan münezzeh olmamakla beraber inançla ilgili konularda Allah’a irk
ko tukları iddiası, kabul edilemez. Bu açıdan söz konusu rivâyetlerin uydurma oldu u kuvvetle
muhtemeldir.
Âta b. Yesar’ın da ehl-i kitaba veya kitaptan bilgisi olan kimselere bazı âyetlerin tefsiri ile ilgili
sorular sordu u bilinmektedir.118 Kabe’nin yapılı ını konu edinen ve hem aklî hem naklî yönüyle kabul
edilmesi mümkün olmayan ehl-i kitap kaynaklı rivâyetlerden biri Atâ b. Ebî Rabâh’a isnad edilmektedir.
Bu rivayete göre “Allah, Hz. Âdem’i yeryüzüne indirdi inde onun ayakları yerde, ba ı göklerdeymi .
Göktekilerin konu malarını ve dualarını i itiyor, gökte bulunanlarla dostluk kurabiliyormu . Dolayısıyla
melekler ondan çekinmi ler buna ba lı olarak dualarında ve namazlarında durumu Allah’a ikâyet
etmi ler. Bunun üzerine Hz. Âdem, Mekke’ye yönlendirilmi , Mekke’ye varıncaya kadar adımını bastı ı
her yerde bir ehir (karye), adımlarının arasındaki mesafede de bir çöl olu mu . Allah Ka’be’nin
bulundu u u anki yere cennetten bir yakut indirmi , Tufan’a kadar bu yakut orada kalmı ve Allah onu
tufan esnasında kaldırmı . Bu durum Hz. brahîm’in peygamber olarak gönderili ine kadar devam
etmi tir”.119
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- 270 srâîlî rivâyetler sahasında adına pek az rastladı ımız müfessirlerden biri de Tâvûs b. Keysân’dır.
Onun o lundan nakledilen bir rivâyete göre, kendisine soru sormak için gelen birine “E er istersen sana
bu mecliste Kur’ân, Tevrat ve ncil’i ö retirim” gibi bir ifade sarf etti i bilinmektedir.120 Bu rivâyete
dayanarak, Tâvûs’un Kur’ân kültürünü iyi bilen biri olmakla beraber Tevrat ve ncil’i de iyi bildi i
söylenebilir.
Görüldü ü gibi mevâlîden bazı müfessirler srâîlî olup da slâm kültürüne sokulmu oldu u
dü ünülen rivâyetlere kar ı ilgisiz kalmamı lardır. Kendilerine dayandırılan srâîlî rivâyetlerin çoklu u ile
adları ön sıralarda zikredilmektedir. Yukarıda bahsetti imiz gibi, bn Abbâs’ın bu açıdan payı büyüktür.
Ondan nakledilen isrâîlî rivâyetler hakkında görü bildirmeye çalı an Ahmed Emin ve müste rik
Goldziher’e kar ı bir hayli tenkit çalı maları kaleme alınmı tır.121 Nitekim kendisine isnad edilen
rivâyetleri inceledi imizde isrâîliyyât konusunda bn Abbâs’a yöneltilen ele tirilerin az da olsa gerçeklik
payı oldu unu kabul etmekle birlikte, bir o kadar da onun mevâlî zümresinden olan talebelerinin de
büyük payı oldu u gözden kaçmamalıdır
Dolayısıyla bir de erlendirme yapacak olursak, bu konudaki problemleri Arap-mevâlî
ili kisinden daha ziyade hoca-talebe ya da dönemin artları çerçevesinde de erlendirmenin daha isabetli
olaca ını dü ünüyoruz. Aksi halde asîl Kurey kabilesine mensup biri Abdullah b. Abbas’ı
de erlendirmemiz mümkün olmayacaktır. Ayrıca âyetlerin anla ılmasında referans olarak alınan israîliyat
asıllı rivayetlerin bu kadar çok olmasını Kur’an’ı tefsir eden ki inin özel ilgisi çerçevesinde dü ünmeye
de bir mani yoktur. Zîra ehl-i kitaba sormayı te vik eden âyetler vardır.122
d. Dil Bilgisi Eksikli i
Bilindi i gibi Kur’ân-ı Kerîm fasih ve belî bir Arapça ile indirilmi tir. Onu okuyan her bir Arap
ya da Arapça bilen her hangi bir ki i ondan kendi bilgi nisbetinde yararlanabilmektedir. Nitekim Ra it
Halifeler’den ve Arabın seçkin zümresinden olan Hz. Ömer’in dahi bazı âyetleri anlayamadı ı için
sahabenin ileri gelenlerine sorular sordu unu biliyoruz.123
Mevâlîden Âta b. Yesar, Muhammed b. Sirin, Mekhul b. Ebî Müslim gibi bazı ki ilerin Arapça
dil bilgilerinin yetersiz oldu u ileri sürülerek tenkit edilmi lerdir. Aynı ekilde sahabeden Selman elFarisî de aksan bozuklu u sebebiyle bazı kelimeleri yanlı okudu u varsayılarak tenkit edilmi tir.124 Dilin
felsefî yönü ile fazla ilgilenmedi i veya sürekli orak dil bilgisini artırmaya çalı ması onun yapmı oldu u
tefsirin kabul edilemez oldu u anlamına gelmez. Zîra en iyinin sonu yoktur. lim ise kendisiyle
u ra ıldıkça geli en, geli tikçe sahibini tevazuya yönelten ve kendini yenilemeye sevk eden bir olgudur.
Hz. Osman’ın halifelik yıllarında Yemen’in Cünd bölgesinde dünyaya gelen Âta b. Ebî Rabah’ın
tefsirde dil bilgisine olan itimadının zayıf olu u tenkit edilmi tir.125 Zîra yapmı oldu u tefsirlerde Arap
dilinin inceliklerinden istifade ederek sayılı örnekler dı ında fazla açıklamalar yaptı ı görülmemi tir.126
Bu durumu bir eksiklik olarak görenler onun 90 ya ındayken “Ben Arapça’mı geli tirmeyi çok arzuladım”
eklindeki sözüne dayanmaktadırlar.127
Aynı ekilde Hasan el-Basrî’nin önceleri dilde yanlı yaptı ı, daha sonra ise, onun dil konusunda
bir ba vuru kayna ı haline geldi i görülmektedir. Hatta daha sonraki nesilden bn Kuteybe, Zemah erî ve
bn Manzûr gibi kimseler dahi onun açıklamalarına ba vurma ihtiyacı hissetmi lerdir. Ayrıca tefsir
konusunda ondan çok ey nakledilmi tir. Bunun sebeplerinden biri olarak onun rivayeti naklederken senet
ve metin kriti i yapmaması gösterilmi tir. Rivayetlerin naklinde lafızdan ziyade anlama önem veren biri
oldu u kaydedilmi tir.128
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- 271 Arapça’yı çok iyi bilmemekle ele tirilen kimselerden biri brahim en-Nehaî’dir. Aslen siyahî
olan brahim hakkında onun Arapçaya hakim olmadı ı ifade edilmi tir.129 Aynı ekilde, Kûfe ekolünün
ileri gelenlerinden a’bî’nin Arapça dil bilgisinin kuvvetli olmadı ı dile getirilmi tir.130
Sonuç
Mevâlî müfessirlerin Kur’ân tefsirinin olu umuna katkıları ve onlara yöneltilen ele tirileri
incelemek üzere yola çıktı ımız bu çalı mada öncelikle onların Arap toplumundaki konumlarını
incelemeye çalı tık. Her eyden önce onların evrensel bir niteli e sahip olan slâm dini, yapısı itibariyle
onların Müslüman camia içerisinde bulunmalarını zorunlu kılmaktadır. Tespit edebildi imiz kadarıyla
onların de i en zaman zarfında, de i en statülerde toplumun bir parçası olmaya devam ettiklerine ahit
olmaktayız. Çalı mamızın giri kısmında de indi imiz üzere kaynaklarda mevâlînin ilimle
u ra malarının sebepleri merak konusu olmu tur. Her ne vesile ile olursa olsun, bazı mevâlî müfessirlerin
Arap dili konusunda sonrakilere bir kaynak de eri ta ıdı ı açıktır. Dolayısıyla onların yaptıkları her
yorumun arkasında bir art niyet aramak pek do ru bir yakla ım olmasa gerektir.
Çalı mamızın bir ba lı ı ise mevâli müfessirlerle ilgiliydi. Biz burada kaynaklardan
çıkarabildi imiz bazı isimleri ortaya komaya çalı tık. Fakat kimi müfessirlerin mevlâlı ı net olarak
bilinmemekle birlikte, kimilerinin mevlâlı ı açık olsa da hangi ulusa ait oldukları net olarak
bilinmemektedir.
Burada özellikle belirtmemiz gerek bir husus u ki, onlara atfedilen tefsirlerin bazen de i ik
kaynaklarda de i ik isimlerle anıldı ı görülmü tür. Fakat çalı mamız kapsamında bahsetti imiz mevâli
müfessirlerin eserlerini tek tek ve ba tan sonuna kadar inceleme imkanımız olmadı. Sadece gerekli
gördü ümüz hususların tespiti hakkında, gerekli gördü ümüz konularla alakalı yorumlarına bakmakla
yetindik. Ba ka bir çalı mamızda bu kapsamdaki eksikleri telefi etmeye dü ündü ümüzü burada ifade
etmek isteriz.
Elde etti imiz sonuçlara gere erken dönemde tefsir yazanlar genel olarak mevâlîdendir. Bunların
ba ında bn Abbas’ın talebelerini göstermek do ru bir tespit olacaktır. Yani Kur’an’ın ilk tefsirini
yazanların mevâlîden oldu unu kesin olarak söylemek mümkündür. Özellikle Mekke ekolü müfessirleri
bu konuda dikkate de er mahiyettedir. Fakat mevâlî müfessirler tarafından kaleme alındı ı ifade edilen
eserlerden bazıları matbu olarak okuyuculara sunulabilmi ise de önemli bir kısmına sadece kayıtlarda
rastlamakta ve külliyatlarının sayfalarına serpi tirilmi vaziyette görebilmekteyiz.
Daha önceleri tefsir genelde Hz. Peygamberden gelen bir rivayete dayalı olarak yapılırken tabiîn
döneminde serbest yorum daha fazla a ırlık kazanmaya ba lamı tır. Bu tür yakla ımlar içtihadî yorumlar
olarak de erlendirilmi tir. Nitekim cahiliye dönemi Arap iirleri ve isrâîliyat kaynaklı rivayetler gibi
icitihada yarar sa layacak unsurların tefsirle tirmesinde onların önemli derecede katkıları olmu tur.
Nihayetinde birçok mevâlî müfessirin rakamsal olarak tefsir kitaplarımızda adlarına bolca rastlanır
olmu tur.
Çalı mamızın onlara yöneltilen ele tiriler bahsine gelince, bazı konularda tenkitçileri haklı
çıkaracak görü lerin oldu u açıktır. Zaten ulema, sahabe ve tabiînin görü lerinin ba layıcılı ı hususunda
gerekeni söylemi lerdir. Burada sorun tabiîn mevâlî üzerinde cereyan etti inden tercih sahibi Kur’ân ve
sünnet bütünlü ü içerisinde hareket edebilmektedir. Zîra her yorum, sahibinin bilgi düzeyi ve bulundu u
artlardan ayrı dü ünülemez. Be er olan her varlı ın yaptı ı yanlı , kasıtlı oldu u kadar yapısaldır. En
önemlisi bir mevâlî bir Arap kadar Kur’ân-ı Kerîm’den sorumludur. Buna ba lı olarak sorumlu oldu u bu
kitabı anlamak ve anladı ı ölçüde çevresindekileri bilgilendirmek zorundadırlar. Diyoruz ki, ilimle
u ra mak do al olarak onların da haklarıdır.
Yukarıda da dikkat çekmeye çalı tı ımız gibi, mevâlîden bazı kimselerin Arap diline olan
vukufiyetlerinin yetersizli i iddiası da izafi bir durumdur. Zîra Arap olmayıp daha sonra Arap dili
sahasında otorite kabul edilecek seviyeye ula mı çok sayıda âlimin varlı ını biliyoruz.
Mevâlînin kendi kültürlerinden slâm kültürüne kattıkları bazı olumsuz eylerden bahseden
kaynakların ço u, onların hangi âyeti kendi kültürlerindeki hangi olayla ili kilendirdi i noktasında çok
açık bir söz söyleyememektedirler. Nitekim mevâlîye yöneltilen ku kuların birço unun oryantalist
dü üncenin ürünü oldu unu söyleyebiliriz. Biz, mevâlîye atfedilen ama kabul etmemiz mümkün olmayan
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- 272 görü leri önce o dönemin artları çerçevesinde, Kurân ve sünnet bütünlü ü içerisinde de erlendirmeye
çalı ırız.
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