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lim Yayma VakfK’nKn deste5iyle icra edilen Kur’ân ve Tefsir Akademisi’nin
bu seneki konusu, “Tarihten Günümüze Kur’ân’a YaklaQKmlar” idi. VakfKn genel
merkez binasKnda 10-14 A5ustos 2008 tarihleri arasKnda açKlKQ ve de5erlendirme
hariç on bir oturumda gerçekleQen toplantKda yirmi üç tebli5 sunuldu ve tartKQKldK.
ToplantK formatK gere5i her tebli5 sunumdan sonra yuvarlak masada katKlKmcKlarKn de5erlendirme, eleQtiri, katkK ve sorularK ile yeniden ele alKndK. Türkiye’de Kur’ân ve tefsir çalKQmalarKna önemli bir katkKda bulunmayK amaçlayan ve
bunu gerçekleQtirebilece5i anlaQKlan bu toplantKlar serisi Qimdiden bir çK5Kr açmKQ
durumdadKr. Ülkemizde yapKlan çok sayKdaki toplantK genel izleyiciye açKk olup
konular derinlemesine tartKQKlmaz. Yine beQ günlük seri oturumlar Qeklinde bir
toplantK hemen hiç düzenlenmemiQtir. Düzenleme Kurulu adKna açKlKQ oturumunda konuQan Bilal GökkKr, bu duruma de5inerek, Kur’ân ve Tefsir Akademisi genel baQlK5K altKnda gelenekselleQmeye do5ru yol alan bu çalKQmanKn lahiyat
alanKnda Türkiye’de örne5i pek olmayan bir atölye çalKQmasK oldu5unu belirtti.
Öyle görünüyor ki, Kur’ân ve Tefsir Akademisi atölye çalKQmasK örne5ini gerçekleQtirmeye azmetmiQ sahasKndaki tek çalKQma olmaya namzettir.
Protokol konuQmalarKnKn yer aldK5K açKlKQ oturumunun ardKndan ilk oturuma geçildi. “Bir Anlama Sorunu Olarak Kur’an YorumlarKnda Rasyonalizasyon”
isimli tebli5inde Celal KKrca, bir yeti olarak aklKn bilgiyi alma ve kullanma iQlevini
anlatKrken, aklKn Kur’ân’K anlamadaki iQlevselli5ini, yani müfessirlerin ayetleri
anlamaya ve açKklamaya çalKQKrken aklK nasKl kullandKklarKnK ve niçin öyle kullanProf. Dr., Cumhuriyet Ü. lahiyat Fak. Tefsir Anabilim DalK Ö5retim Üyesi, Sivas (Hoca Ahmet
Yesevi Uluslar arasK Türk-Kazak Üniversitesi Ö5r. Üyesi, Türkistan / Kazakistan), e-mail:
icalis@cumhuriyet.edu.tr.
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dKklarKnK örneklerle açKkladK. Bu arada tefsir ile ilgili çalKQmalarda sKk sKk rasyonalite ile rasyonalizasyonun karKQtKrKldK5KnK belirtti. Bu ba5lamda Bilimsel/ lmi tefsir
ve onun tanKmK ile ilgili yapKlan hatalarK da gündeme getirerek söz konusu hataya
daha önce bu konuda yazdK5K kitabKnda kKsmen kendisinin de düQtü5ünü söyledi.
DolayKsKyla daha önceki, “ lmi Tefsir, Kur’ân-K Kerim ibarelerindeki ilmi KstKlahlarK
tefsir ve o ibarelerden çeQitli ilim ve felsefi görüQleri istihraç eden bir tefsir çeQididir” tanKmK yerine, “Bilimsel verilerle ayetlerin delaletleri arasKndaki uyumu araQtKran ve açKklamaya çalKQan tefsir” tanKmKnK önerdi. kinci sözü alan Mehmet PaçacK,
son yKllarda geliQtirmeye çalKQtK5K ça5daQ tefsir eleQtirisi giriQimine bir yenisini
daha ekledi. PaçacK, söz konusu eleQtirisini “Ça5daQçK ‘Kur’ân’da KadKn’ Yorumunun EleQtirisi” adlK tebli5inde, ‘Kur’ân’da KadKn’ yorumlarK etrafKnda sergiledi.
Onun temel fikrini Qöyle özetleyebiliriz: ‘Ça5daQçK Kur’ânda kadKn yorumu’, birçok konuda oldu5u gibi, slam gelene5ini hak etmedi5i bir Qekilde eleQtirmiQtir.
Bunun baQlKca nedeni, Ça5daQçKlK5Kn, Müslüman dKQK bir dünyada yani oryantalist
bakKQ ile oluQturulmuQ slam karQKtK bir duruQu benimseyerek kendini oluQturmasKdKr. DahasK Ça5daQçKlKk kendi duruQunu delillendirebilmek için gerçek olmayan
bir gelenek tanKmlamasK yaparak ona bir gerçeklikmiQ gibi savaQ açmKQtKr. Bunda
kendi tutucu konumunu savunmak için slam disiplinler gelene5inin üretti5i
metinleri çok da bilgi sahibi olmadan kullanan bir ça5daQ toplumsal olgunun,
Gelenekçi slamcKlarKn da belirleyici oldu5unu belirtmek gerek. Ça5daQçKlKk, ça5daQ dönemin üretimi olan Gelenekçi slamcKlarK slam gelene5inin bir devamK
olarak görmek ve onlarKn slam gelene5ini temsil etti5ini düQünmekle slam gelene5ine haksKz bir saldKrK söylemi geliQtirmiQtir.
Ö5leden sonraki ilk oturum a5KrlKklK olarak Kur’ân’Kn sosyolojik yorumuna
ayrKlmKQtK. lk olarak Ejder OkumuQ, “ bn Haldun’da Kur’ân’K ‘Sosyolojik’ Okuma”nKn mahiyetini ele aldK. Tebli5 sahibi, bn Haldun’un lm-i umrân’a (“sosyoloji”) iliQkin görüQ ve tezlerini ayetler merkezinde delillendirme gayreti içerisinde
oldu5unu, dolayKsKyla, onun Mukaddime’sinin, bir bakKma “Kur’ân’Kn sosyolojik
tefsiri” olma niteli5i taQKdK5KnK ileri sürdü. Bu esastan hareketle tebli5de, Mukaddime’de ele aldK5K konularK ayet ve hadislerle delillendirmeyi ilke edinen bn Haldun’un “sosyolojik” yaklaQKmlarKnda baQvurdu5u ayetlerle bu ayetlere nasKl yaklaQtK5Kna dair bulgular ortaya konmaya çalKQKldK. “Kur’ân’a Sol’dan YaklaQKm” adlK
tebli5inde Mustafa Tekin, özellikle 20. yüzyKlKn ikinci yarKsKndan sonra slam
ülkelerinde do5an akKmlarKn tepki ve baQkaldKrKlarKnK sol jargona dayandKrdKklarKnK,
bu arada Kur’ân yorumunda da aynK söylemi kullandKklarKnK ileri sürdü. Tekin, bu
olguyu Seyyid Kutub ve onun tefsiri fî Z lâli’l-Kur’ân örne5i üzerinde izah etti.
Seyyid Kutub, sol ya da Marksist düQünceden etkilenmiQ, ancak slam’K sol
düQünce ile uyumlu hale getirme gayretinde olmamKQ, sadece sol jargonu
kullanmKQtKr. 7evket Yavuz ise, Avrupa’daki Reform sürecinde öne çKkmKQ olan üç
ismi merkeze alarak Kur’ân’a bakKQK, “Tanr ’n n K rbac ’nKn KitabKnda O’ndan

Bir 7ey Var mK?: Reformasyon Öncüleri Luther, Calvin ve Zwingli’nin
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Kur’ân’a YaklaQKmlarK” ismini verdi5i çalKQmasKnda de5erlendirdi. Ona göre,
söz konusu dönemde Avrupa’da Kur’ân’a bakKQK etkileyen unsurlarKn baQKnda,
‘TanrK’nKn KKrbacK’ olarak nitelenen OsmanlK’ya bakKQ daha do5rusu ona duyulan
tepki vardK. lginç olan ise, ismi geçen üç QahsKn da pragmatik, teolojik ve
eskatalojik açKlardan Kur’ân hakkKndaki düQüncelerin birbirine olan yakKnlK5KdKr.
Elbette bu düQünceler hiç de olumlu de5ildir. Bu oturumda yer almamasKna ve
toplantKnKn son tebli5i olmasKna ra5men Mustafa Karagöz’ün tebli5ine (“ ctimaî
Tefsirden Sosyolojik Tefsire -Kavram ve çerik Analizi IQK5Knda Bir De5erlendirme”) sosyolojik çerçevede de5inmek istiyoruz. Tahmin edilebilece5i gibi tebli5ci
analizlerini ictimaî tefsir, sosyolojik tefsir, içtimâî-edebî tefsir kavramlarK etrafKnda
yaptK ve sonuçta kavram tanKmlamalarKnda problemler olmakla birlikte sosyolojik
verileri yerli yerince tefsirde kullanmanKn gerekli oldu5unu vurguladK.
Bu oturumda gerek ‘sosyolojik tefsir’ kavramK ve gerekse ‘Kur’ân’K soldan
okuma’ adlandKrmasKnKn ne kadar do5ru olabilece5i en çok tartKQKlan konular oldu.
Do5rusu bu tür kavramsallaQtKrma veya ifadelerde özen gösterilmelidird. Çünkü
bilimsel kavramsallaQtKrmalar bir kere yerleQtimi onlarKn olumsuz etkilerini veya
yetersizliklerini gidermek zordur. Üstelik tefsirde kavramsal sistemin henüz
oturmadK5Kna iliQkin ciddi tenkitler varken. AynK dikkati tefsir yoluyla çkarsanan
düQünceleri, mevcut akKmlarla Qu ya da bu Qekilde iliQkilendirilirken de göstermek
gerekir. Söz gelimi Seyyid Kutub’u Sosyalizm ile bir araya getirmek ne kadar
do5rudur. Birisi dinden hareketle toplumsal düzenin teQekkülünü savunurken
di5eri materyalizmden hareket etmektedir.
kinci gün ilk olarak Ömer Dumlu ve RKza SavaQ, yazmKQ olduklarK Nüzûl
S ras na Göre Âyet Âyet Kur’ân’ n Yorumu adlK eseri mahiyet ve muhteva açKsKndan
gerekçeleri ile birlikte tanKttKlar. ArdKndan Adnan Memduho5lu, “Ahkâm
Âyetlerini Yorumlamada Fakihlerin Yöntemleri Ve htilaf Sebepleri -Mâide 5/6
Örne5i-” adlK tebli5inde abdest ayetini esas alarak fakihlerin anlama ve istinbât
yöntemlerinden kaynaklanan ihtilaflarK ele aldK. Daha sonra bilimsel tefsirin ele
alKndK5K ve günün, belki de bu yKlki toplantKnKn, en tartKQmalK oturumu gerçekleQti.
Veysel Güllüce tebli5inde (“Kur’ân’a Bilimsel YaklaQKmKn De5erlendirilmesi”)
bilimsel tefsire olumlu bakar ve savunurken, 7ehmus Demir (“Kur’ân’Kn Bilimsel
Veriler IQK5Knda YorumlanmasKna EleQtirel Bir YaklaQKm”), bu tür tefsir yöntemini
Qiddetle eleQtirdi. Tebli5lerin de5erlendirmesi ve eleQtirisinde de iki yaklaQKmKn
benimsendi5i görüldü. Esas itibariyle ‘ lmi’ ya da ‘Bilimsel’ tefsir kavramK derinlemesine analiz edilmelidir. Zira klasik dönem tefsirlerinden verilen örnekler bugünkü örneklerle aynK kefeye konulmasKnKn imkansKzlK5K ortadadKr. Öte yandan,
son yüzyKldaki bilimsel yorumlarKn büyük ço5unlu5unun adeta bir travma sonucu ortaya çKkmKQ gibi görüntüsü daha büyük bir problemdir. Söz gelimi, konuya
iliQkin fikir beyan edenlerin ço5unlu5unun baQlangKç aldK5K Gazâlî’nin bu akKmKn
baQlatKcKsK gibi takdim edilmesi ne kadar do5rudur. Yine her fKrsatta konuyla iliQkilendirilen Fahreddin Râzî ne kadar bilimsel tefsircidir? Sorular uzayKp gitmek-
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tedir. Konunun önemi, tartKQmalK olmasK ve uzayKp gitmesi nedeniyle önümüzdeki yKl yapKlacak toplantKnKn konusunun bilimsel tefsir olmasK dahi teklif edildi.
Günün son oturumunda Kur’ân ve tefsirin özüne inilmeye çalKQKldK. “VarlKk
ve Bilgi Cihetinden Kur’ân”K ele alan Tahsin Görgün, Kur’ân-K Kerîm’in asKl mahiyetinin bilinmesinin anlaQKlmasK ve yorumlanmasKndaki ehemmiyeti üzerinde
durdu. O, ilgili ayetler yardKmKyla Kur’ân’Kn vahiy öncesindeki durumunun bilinmedi5ini, insan hayatKna girdikten sonra mana kazandK5KnK, nazil oldu5undan
sonra da insandan ba5KmsKz olarak lafKz ve mana olarak varlK5KnK devam ettirdi5ini, dolayKsKyla önemli olanKn Hz. Peygamber’e iniQinden sonrasK oldu5unu belirtti.
Tefsir ise, ümmetin vicdanKdKr, yani tefsir yapKldK5K ana kadarki birikimin Kur’ân
üzerinden okumaktKr. Bir varlKk olarak Kur’ân’Kn Hz. Peygamber’le ve Müslüman
toplum ile iliQkisini bu minval üzere açKkladK. brahim Görener de “Tefsiri OluQturan Sorular ve Tefsir FormlarKnKn OluQum Süreci” baQlKklK tebli5inde, her tefsirin
bir yazKlKQ sebebinin, bir amacKnKn, bir dilinin ve hedef kitlesinin oldu5undan bahisle, bu açKdan tefsirlere baktK5KmKzda onlarK daha iyi anlayabilece5imizi ifade
etti. Müfessirin bilgi birikimi ve benimsedi5i yöntem de unutulmamalKdKr. Bu
zaviyeden bakKnca her tefsirin di5erlerinden farklK bilgi, yorum ve niteliklere sahip
olmasKnK do5al karQKlamak gerekecektir. Tefsiri oluQturan sorular ise, kelime bilgisi,
nüans bilgisi, f khî konular, tarihsel arkaplan bilgisi, nasih-mensuh, esbab- nüzul, nerede-ne zaman (leylî, nehârî, itaî, sayfî, vs.) alanlarKndan gelebilir. AyrKca tefsiri meydana çKkaran Qu sorulardKr: Kur’ân’ nas l müdafa edebilirim? (icaz bilgisi), Kur’ân’ n
edebî zevkine nas l ula abilirim? (edebî tefsir), Kur’ân’ hayat ma nas l tatbik edeyim?
(sosyolojik tefsir), Kur’ân’daki … kavram ne anlam ta r? (Konulu tefsir) ve
Kur’ân’da bilimsel veriler var m ? (Bilimsel tefsir) vs. Süleyman Karacelil de tebli5inde (“Müfessirin Kur’ân’K Tefsirinde Etkili Unsurlar ve Müfessirin Yönteminin
Tespiti”), Görener’in ele aldK5K meseleye farklK bir açKdan yaklaQtK. lk önce Kur’ân
tefsirinde müfessiri etkileyen âfâkî ve enfüsî nedenlerin nasKl ortaya çKktK5KnK
sorgulayan Karacelil, enfüsi nedenler olarak ki isel özellikler, uzmanl k, amaç ve
zühd ve takvayK, âfâki nedenleri de Kur’ân’ n Metni ve Kur’ân’dan Kaynaklanan
Nedenler ve Ça! ve Zaman n Yap s -Toplumsal Etkenler olarak ikiye ayKrdK. O, bu
unsurlar çerçevesinde, tefsirin ve tefsir usûlünün nasKl oluQtu5unu açKkladK.
Bu seneki toplantKda tefsir yapma ve tefsir çeQitleri üzerinde yo5unlaQma
vardK. Hafta ortasKnda (ÇarQamba) ö5lene kadar yapKlan oturumlarda da bu a5KrlKk
hissedildi. lk oturumun birinci tebli5ini Talip ÖzdeQ sundu: “Kültür ve Ortak

Zihniyetin Yoruma Etkisi AçKsKndan Rivayet ve Dirayet Tefsirleri Üzerine
Genel Bir De5erlendirme”. ÖzdeQ’e göre Kur’ân’Kn yorumunda etkili olan
sosyo-kültürel faktörlerin yanKnda hadis ve rivayetler, fKkKh, tefsir, lügat, felsefe,
mantKk, kelâm ve tasavvuf gibi insani ürünler zamanla merkezî konuma getirilerek Kur’ân’Kn önüne geçirilmiQtir. Bu disiplinler aracKlK5K ile Kur’ân’a lafKzcK ve
parçacK bir yöntemle yaklaQKlmKQ, âyetlerin ba5lantKlK oldu5u sebep ve olgular yeterince analiz edilmemiQ, her meslek sahibi ve ekol kendince önemli gördü5ü
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âyetleri esas alarak sistemini kurmuQtur. Rivayet ve dirayet tefsirleri adKnK verdi5imiz eserler de bu durumlardan yeteri kadar nasibini almKQtKr.
Mustafa Özkan, biraz farklK bir konuyu, “Eski Anadolu Türkçesi Döneminde –XIII-XV. YüzyKl– YapKlmKQ Kur’ân Tercümeleri”ni anlattK. Zeki Duman
ise, Kur’ân kKraatinde tarihsel bir hatayK düzeltmenin peQinde idi. Duman, “Tef-

sir ve Te’vilin Temel lkeleri AçKsKndan Secavendî’nin Manaya Tesir Eden
Önemli Üç HatasK” adlK tebli5inde Kur’ân’K tilavet sKrasKnda durma yerlerini belirleyen Secavendî (öl. 560/1165)’nin Yusuf sûresi 24, Bakara sûresi 284 ve
Tevbe sûresi 128. ayetlerindeki hatalK iQaretlemelerini anlattK.
kinci oturumun konusu Kur’ân’Kn mezhebi yorumlarKna ayrKlmKQtK. Sunulan iki tebli5 de Sünni dünyanKn az itibar etti5i, dolayKsKyla da az bildi5i iki yaklaQKmK ele aldK. Mustafa Öztürk, “7iî- mâmî Tefsir Kültürünün Genel Karakte-

ristikleri” adlK çalKQmasKnda, 7iî tefsire karQK ideolojik bir yaklaQKmKn sürdü5ünü, halbuki 7ia’nKn bazK noktalarda daha önde oldu5unu belirttikten
sonra 7iî tefsir ve tabakat literatüründen artKk istifade edilmesi gerekti5ini
önerdi. Mehmet Ünal da “Zeydiyye'nin Tefsir AnlayKQK”nK anlattK.
PerQembe günü sabahK ilk oturum, konulu tefsire ayrKlmKQtK. lk söz, “Günümüz Tefsir ÇalKQmalarKnda Yeni bir Yöntem: Konulu Tefsir Metodu” isimli
tebli5i ile 7ahin Güven’in idi. O, bu metodun tanKmK, ortaya çKkKQK ve di5er yöntemlere göre avantajlarKnK anlattK. ArdKndan Bilal GökkKr, “Sistematik Konulu
Tefsir: Hedef, mkân ve SKnKrlarK” tebli5iyle bu metot üzerinde tahlile devam etti.
O, öncelikle ‘konu bütünlü5ü’ kavramK ile onunla zorunlu irtibatK olan
‘münasebât ilmi’ne ve ‘Kur’ân kavramlarK’na odaklandK. Bu arada geçmiQte ve
modern dönemde bu konuda çalKQma yapanlar ve iki dönem arasKndaki anlayKQ ve
yaklaQKm farkKnK da ortaya koymaya çalKQtK. Sonuç olarak, Konulu Tefsir düQüncesi aslKnda sanKldK5KnKn aksine modern bir düQünce de5il ama modern bir uygulamadKr. Ahkâmu’l-Kur’ân ve Kasasu’l Kur’ân literatürü birer konulu tefsirdir. Fakat klasik anlamdaki uygulamalarK, ahkam ve kasas gibi konularla sKnKrlK iken
modern uygulamada alan alabildi5ine geniQtir. Kur’ân’Kn bahsetti5i her mevzu,
hatta insanKn modern anlamda konu edindi5i her Qey, Konulu Tefsirde gündeme
gelmektedir. Her Qeye ra5men bu tür tefsirin baQlK baQKna bir metot olup olmadK5K
meselesi henüz karara ba5lanmamKQ, kabul ve reddedenlere göre uygulama alanK
bulmuQtur. Hatice ArpaguQ konulu tefsirin uygulamasK niteli5inde bir örne5i ele
aldK: “Kur’ân Perspektifinden YaratKlKQ tibariyle KadKna BakKQ”. BaQta Nisâ

sûresi 1. âyet olmak üzere ilgili ayetlerin dil ve yorum açKsKndan de5erlendirmesini yaptKktan sonra, bu konudaki geleneksel ve yeni yorumlarK sKraladK. Ona göre, Kur’ân’da yaratKlKQ (ve tabii ki kadKnKn yaratKlmasK) konusundaki mücmelli5in sebebine iliQkin üç ihtimal vardKr: K. Okuyucu bu mesele hakkKnda ayrKntKlK bilgiye sahiptir; KK. Söz konusu meseleyle ilgili ayrKntKlar o
anda Kur’ân’Kn ehemmiyetine iQaret etti5i nokta açKsKndan gerekli de5ildi; KKK. Bu
tür konular beQer lisanKnKn eksik kaldK5K gaybî Qeylerdir. Fakat hepsinden öte,
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ArpaguQ’un savundu5u ana fikir, Kur’ân’da bu konunun ele alKnKQK kadKnKn yaratKlKQK süreç ve biçimi ba5lamKnda de5il, onun psikolojisini ve Allah’Kn kudretini belirtme amaçlK oldu5uydu.
ToplantKnKn ateQli tartKQmalarKnKn oldu5u bir oturum da bu idi. Konulu tefsire yönelik eleQtiriler, Kur’ân’Kn tertibi, konularKnKn tespiti ve tasnifi ile ilgili çekinceler ve kadKn konusundaki slam düQüncesinin malum kaygan zemini, burada
da gündeme oturdu. Elbette yeni metotlarKn faydasK inkar edilemez, ancak anlaQKlan o ki, tefsire hizmet etmeyi amaçlayan metotlara yönelik çekinceler, büyük
oranda Kur’ân’Kn mevsukiyetini koruma endiQesinden kaynaklanKyor. Günümüz
Kur’ân-tefsir-usûl konularKndaki tartKQmalarKn özünde bu düzlemde cereyan etti5ini söyleyebiliriz.
Bu sabahki ikinci oturumda Kur’ân’Kn dil yapKsK ele alKndK. Halil Çiçek,
“Kur’ân’da Anlam Zenginli5i”ni ele alKrken, Necmettin GökkKr tebli5ini “Kur’ân

Dilinde Ehl-i Kitab Kültürünün zleri: Sosyo-Linguistik Bir YaklaQKm” konusuna ayKrmKQtK. Anlam zenginli5ini imkan ve nitelikleri açKsKndan geniQ
bir perspektiften ele alan Çiçek, Kur’ân’Kn bu bakKmdan üstün oluQunun
Arap dilinin özelli5inden de5il bizzat kendi yapKsKndan kaynaklandK5K fikrinden hareketle söz konusu zenginli5i ikiye ayKrdK: K. Bir lafKz, cümle veya
ayetin çok manayK içermesi (cevâmi‘u’l-kelim); KK. Bir cümleye birçok farklK
mananKn verilebilmesi. GökkKr ise, çalKQmanKn adKndan da anlaQKlaca5K üzere, Kur’ân’Kn Mekke-Medine nüzul ortamKnK ve dönemin dinî-kültürel
yapKsKnK tahlil ettikten sonra, Yahudi ve Hristiyan dinî kültüre ait dilsel
izleri aradK. Mevzu Kur’ân ve dile gelmiQken toplantKnKn son oturumunda
bu konuda sunulan iki tebli5e daha de5inece5im. Bunlardan birincisi Ali
Bulut’un “Kur’ân-K Kerîm’in AnlaQKlmasKnda BelâgatKn Rolü -Tevriye SanatK Örne5i”, ikincisi de Ahmet Yüksel’in “Kur’ân’da Ritmik YapK” adlK
tebli5i idi.
PerQembe gününün üçüncü ve son oturumunda ça5daQ dönem tefsir çalKQmalarK de5erlendirildi. lk olarak Abdullah Emin Çimen, 20. yüzyKlKn baQlarKnda
Suriyeli meQhur alim, siyasetçi, KslahatçK ve yenilikçi 7eyh Tâhir el-Cezâirî (ö.
1338/1920)’nin tefsirci kiQili5ini anlattK (“Tâhir el-Cezâirî’nin Müfessir Kimli5i
(Kur’ân AnlayKQK)”). Birçok düQünür ve müellifi derinden etkilemiQ, mezhebi ba5nazlKktan uzak bir kiQi olan Cezâirî, bilindi5i kadarKyla Beyzâvî’nin tefsirine en
son haQiye yazan kiQidir. Mehmet Çiçek ise, “GeçmiQin Kozmos’undan Kaotik

Ça5daQlK5a: Tefsir Ba5laminda Bir Çözümleme Denemesi” adlK tebli5inde,
Kur’ân ve onu kendisine konu edinen Tefsir ilmi açKsKndan, ‘Herhangi bir bilim
oluQturmak ne demektir?’, ‘Bilim oluQturmak, salt bilgi dünyasKna ait bir giriQim
ve çaba mKdKr yoksa var oluQumuza ait bir Quur hali midir?’, ‘Paradigma-sKnKflama
iliQkisi nedir?’ gibi sorulara cevap vermek ve bu amaçla güncel durumla ilgili tespitler yapmak gibi hayli zihni faaliyet gerektiren zor bir konuyu seçmiQti. Geç-

miQle ça5daQ durum arasKnda karQKlaQtKrma imkanK sunabilmek için de
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Molla Fenari ve Fazlurrahman’K örnek almKQtK. 7üphesiz her tebli5in bir
de5eri vardK, ancak konuyu tartKQmasK ve geliQtirdi5i paradigma açKsKndan
bu tebli5, toplantKnKn en çok be5enilen tebli5lerinden birisi idi. Günün son
tebli5inde (“Tefsir Akademisinin Türkiye Serüveni”) Ömer Kara, lahiyat fakültelerinin kuruluQundan itibaren günümüze kadar tefsirin Türkiye serencamKnK hikaye etti. Ona göre, tefsir akademisi; baQlangKç (1960-82), geliQme (1982-95), sonuç (1995-2005) ve yeni dönem (2005’den sonrasK) olmak üzere dört devreye
ayrKlKr. YetiQen hocalarK, ortaya konan bütün Kur’ân ve tefsir çalKQmalarK ile gerçekten büyük bir ilmi birikime sahip olan Türkiye’deki tefsir akademisi, sorunlarK
ile birlikte gelecekte söz sahibi olmayK vaat etmektedir.
Bu seneki Kur’ân ve Tefsir Akademisi’nin son günü (Cuma) sabahleyin üç
tebli5in sunuldu5u tek oturum vardK. OnlarK yukarKda ilgili tebli5lerle birlikte
de5erlendirdi5imiz için yeniden söz konusu etmiyoruz. Ö5leden sonra ise beQ
günlük yo5un ve yorucu çalKQmanKn de5erlendirmesine sKra gelmiQti. Elbette de5erlendirme, eleQtiri ve öneri tarzKnda birçok de5erli fikir dile getirildi. Tefsir terminolojisinin netleQtirilmesi, Kur’ân’K anlamanKn ne oldu5unun ortaya konulmasK, bir çalKQtay oldu5u için çok farklK konular yerine bir ya da iki konu üzerinde
yo5unlaQKlmasK, yeni yetiQen bilim insanlarKna öncelik verilmesi, Türkiye dKQKndaki çalKQmalarKn gündeme alKnmasK, diaspora Türkçesi’nin de seslendirilmesine
imkan verilmesi gibi bir çok teklif yapKldK. Burada bu seneki çalKQmalara yurt dKQKndan (Viyan Üniversitesi) katKlan Ednan Aslan’Kn bir iki düQüncesine yer vererek
bitirelim: “DünyanKn bütün üniversitelerinde en aktüel konu Kur’ân’dKr. Böylesi
ciddi bir durum karQKsKnda slam dünyasKnKn özellikle Türkiye bilim çevrelerinin
dünya ‘pazarK’na çKkaracak nesi vardKr? Do5rusu bu toplantK ile sKnKrlK olmak üzere pek bir Qey göremedim. AnladK5Km kadarKyla bilinen ö5retilerin ö5retilmesi
çabasK devam etmektedir. Ancak ‘tefsirin konsepti, içerik ve amacK nedir, tefsir
nereye do5ru gidiyor?’ gibi önemli soru ve sorunlarKn öncelikli ve detaylK bir Qekilde halledilmesi gerekti5ini düQünüyorum…”.
Bilindi5i üzere ülkemizde 1986 yKlKnda baQlayan Kur’ân ve tefsir sahasKndaki bilimsel toplantKlar hem mahiyet hem kemiyet olarak giderek artKQ göstermiQ
ve daha sonra da her yKl tekrar edilen seri toplantKlar haline dönüQmüQtü. Halen
ülkemizde intizamlK olarak devam eden üç toplantK vardKr. Bunlar, 1995 yKlKndan
beri Fecr YayKnevi’nin her yKl bir Qehirde yaptK5K ‘Kur’an Günleri’ ve Kur’ân sempozyumlarK; SAV ( slami AraQtKrmalar VakfK)’Kn 1998 yKlKndan beri düzenli olarak
yürüttü5ü sempozyumlardKr. Üçüncüsü de lim Yayma VakfK’nKn maddi deste5iyle yürütülen Kur’ân ve Tefsir Akademisidir. BunlarKn dKQKnda zaman zaman
ilmi toplantKlar düzenleyerek katkKlarKnK sürdüren fakülteler ve baQka kuruluQlarK
da anmalKyKz. Elbette söz konusu faaliyetlerin her birinin kendine özgü nitelikleri
vardKr. Kur’an ve Tefsir Akademisi’nin atölye çalKQmasK (ya da çalKQtay) yöntemini
tercih etmesi ilk dikkati çeken yanKdKr. Bu çalKQtayKn önceliklerinden birisi de yeni
yetiQen bilim insanlarKna yer vermektir. Düzenleme heyeti doktora ve üzeri ça-
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lKQma yapan elemanlara öncelik verece5ini ilan etmiQtir. UmarKz bütün bu toplantKlar, ülkemiz adKna dünyadaki slam düQüncesine Kur’ânî bir katkK ve tefsir bilimine akademik bir destek sa5lar.
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