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UCUZ
KAHRAMANLAR
Bir Arap atasözü vardær: „Vadi boñ olduåu
zaman tilki valiliåini ilan eder!“ Ñu anda öyle
bir dünyada yañæyoruz ki, ilim meydanæ boñtur ve
boñ kalmæñtær. Ælmiyle, irfanæyla, amel ve takvasæyla
o mümtaz ñahsiyetler, o seçkin simalar Dar-æ
Bekâ’ya çoktan intikal etmiñler ve gitmiñlerdir.
(Nûr içinde yatsænlar!) Fakat tefsir, hadis, fækæh
sahasænda ölmez eserler, tükenmez kaynaklar
bærakmæñlardær. Bu meyanda, bu ilimlere temel tañæ
mesabesinde Sarf, Nahiv, Mantæk, Belaåat gibi
ilimlerde de varlæklarænæ göstermiñler, o sahada
faydalanacaåæmæz imkânlaræ hazærlamæñlardær.
Fakat, Cumhuriyet’in geliñiyle medreselere sed
çekildi; ne alt yapæda ne de üst yapæda (dibdeköñede yetiñen ve yetiñtirilen mahdut istisnalaræn
dæñænda) hoca yetiñmedi. 1950’lerden sonra ÆmamHatip okullaræ ve üst kæsæmlaræ açældæ ise de
proåramæn kæsærlæåæ sebebiyle ilmihal bilgisini
vermenin ötesine gidilemedi. Ama ortalæåæ
dolduran diplomalælardan ilmî seviyesini itiraf
eden azænlæåæn dæñænda kalan çoåunluk eslaf
ulemanæn miras bæraktæåæ alet derslerini, usul ve
füru ilimlerini okuyup ilim babænda derece
alacaklaræ yerde, bunlara lüzum görmediler.
Bununla da kalmadælar, „Ænsan bilmediåinin
düñmanædær!“ kabilinden ilme de ulemaya da
düñman oldular.
Bu kötü durum sürüp giderken, bunlaræn
içerisinden mezhepsizler töredi, bunlaræn
içerisinden mealciler töredi, bunlaræn içinden
kavramcælar töredi ve hatta bunlaræn içinden
tefsirciler ve müctehidler töredi. Neden? Çünkü,
vadiyi boñ bulan tilki, kendini vali ilan eder de
bizim ucuz kahramanlar kendilerini müctehid ilan
etmezler mi, müfessir ilan etmezler mi? Ve hatta

aralarænda iñ bölümü yaparak kimi falan surenin
ahlakî yapæsænæ, kimisi filan surenin sosyal yapæsænæ,
bir bañkasæ da bir bañka surenin iktisadî yapæsænæ
tetkik ve tahkik ederek külliyeler meydana
getiremezler mi? Ve dolayæsæyla bunlardan her biri
birer âlim (!) ve allâme (!) olur çækarlar. Hatta
bunlaræn içinden, cehaletin verdiåi cüretle daha
da ileri gidenler olur. Hem de o kadar ileri giderler
ki, bañlarændan büyük sözler söylerler ve derler
ki: „Biz Ehl-i Sünnet’in âlimlerini de,
kaynaklarænæ
da
yargælayacaåæz,
sorgulayacaåæz!“ Aman Ya Rabb’i, ne günlere
kaldæk!.. Cehalet ne kötü ñeymiñ!.. Ælim
kaçkænlaræna da cihad kaçkænlaræna da artæk
„Dur!“ demenin zamanæ gelmedi mi?!.
BEYLER! NEREYE GÆDÆYORSUNUZ?
Ælimsiz ne tefsir yapælær ne de derviñlik!.. Eskiler
çok yerinde söylemiñler ve demiñler ki; „Yaræm
molla dinden, yaræm hekim candan eder!“
Bunlar ise ne yaræm, ne de dörtte bir!.. Gene
atalaræmæz söylememiñ mi? „Cahilin sofusu
ñeytanæn maskarasædær!’’
O halde ne siz medreseden geçmeden tefsir
erbabæ olabilirsiniz ne de siz tekke erbabæ
olabilirsiniz!.. Biriniz insanlaræ dinden edersiniz,
biriniz de ñeytanlara maskara olursunuz ve bu,
sizlere çok pahalæya mal olur. Dünyada rezil,
ahirette zelil olursunuz! Geliniz bu babda Æmam-æ
Suyuti’yi dinleyelim:
„Tefsir için gerekli ilimler:
1- Lügat ilmi:
Vaz’i hasebiyle müfret lafæzlaræn ñerh ve
medlulleri ancak bu ilim sayesinde bilinir.
Mücahid ñöyle der: „Allah ve ahirete iman eden
kimse için helal olmaz ki, Arap lügatænæ bilmeden

Allah’æn kitabæ hakkænda söz söylesin!“
2- Nahiv ilmi:
Nahiv ilmini bilmeyen, cümlede yer alan
kelimelerin i’rabænæ ve dolayæsæyla görevini
bilemez, yanlæñ mana verir...
3- Sarf Ælmi:
Kelimelerin menñe ve yapælaræ, (yani i’lal, idåam,
kalb ve hazif gibi halleri) ancak bu ilmi tahsil etmek
suretiyle elde edilir. Æñtikak ilmi de bu babdan olup
daha çok kelimenin hangi maddeden geldiåini
ortaya koyar. Mesela: Mesih kelimesinin aslæ
„seyahat“ mædær yoksa mesih kökünden midir?
4- Belaåat ilmi (Mânî, Beyan ve Bed’i ilimleri):
Çünkü ancak bu ilimlerle; ifade yönünden
terkiblerin özellikleri, delaletin vuzuh ve hafi
oluñlaræ yönünden özellikleri, kelamæ tahsin
yönünden hususiyetleri ortaya çækar.
5- Usulü’d-Din:
Ætikadæ ilgilendiren ayetlerin te’vil ve tefsiri ancak
bu ilimle ortaya çækar ve açæklæk kazanær.
6- Usul-i Fækæh ilmi: Ayetlerin çeñitli yönleriyle
hükümlere delaletleri bu ilmin verdiåi ölçülere
göre kendini gösterir.
7- Esbab-æ Nüzul: Hedefi mâlum;
8- Nasih ve mensuh;
9- Fækæh;
10- Mücmel ve mübhemi beyan eden hadisler;
11- Kæraet ilmi: Kæraet vecihlerinin farklælæåæ,
mananæn farklælæåæna delalet eder.
12- Mevhibe ilmi:
Bu ilmi, Allahü Teala, ilmiyle amel eden âlimlere
lütfeder. „Kim bildiåi ile amel ederse, Allah ona
bilmediklerini de bildirir!“ mealindeki hadis-i
ñerif buna iñarettir.
Æmam-æ Suyuti bu ilimleri kaydettikten sonra diyor
ki: „Æbn-i Ebiddünya diyor ki: Kur’an ilimleri ve
bu ilimlerden istinbat edilenler, sahili olmayan
bir denizdir. Bu ilimler birer alet ilmidir. Bunlaræ
tahsil etmeden kimse müfessir olamaz.
Bunlarsæz, Kur ’an’æ tefsire kalkæñærsa
kendisinden yasak edilen fikre dayanmæñtær.“
„Bir kimse Kur’an üzerinde kendi reyile
konuñursa isabet etse de o hata etmiñtir.“ (Ebu
Davud, Tirmizi, Neseî)

„Ælimsiz Kur’an hakkænda yorum yaparsa, o
ateñte yerini hazærlasæn.“ (Ebu Davud)
Æñte Æmam-æ Suyutî’nin „EI-Ætkan“ isimli „Usul-i
Tefsir“ kitabændan mevzumuzla alakalæ aktarmalar
yaptæk. Ñimdi günümüzün manzarasæna
baktæåæmæzda görüyoruz ki, yukaræda zikri geçen
ilimleri tahsil etmiñ olmak dursun, belki de
isimlerini dahi ilk defa duyan kiñilerden bir kæsmæ,
tefsir okutmaya hem de kavram ismi altænda tefsir
okutmaya kalkæyor veya yine bu ilimlerin isimlerini
duymasæ bir tarafa, „Nasara, yensuru“ dememiñ
kiñilerin de böylelerinden ne isim altænda olursa
olsun, tefsir okumaya çalæñæyor. Bu hal kötü
niyyetin bir eseri deåilse, büyük bir cehaletin
ifadesidir. Bunun bañka türlü bir izahæ yoktur...
Böylelerine halisâne tavsiye ve tebliåimiz odur
ki, ya zikredilen ilimleri tahsil etsinler ve bu sayede
yapælan tahlil ve tefsirleri rahatça anlama færsatænæ
bulsunlar. (Tabirimize dikkat edilsin: Æctihad
yapsænlar, ahkâm çækarsænlar, mefhum ve
kavramlardan söz etsinler demiyorum, „Yapælan
tefsir ve yorumlaræ kolayca ve rahatça anlasænlar!..“
diyorum.) Ya da ayet ve hadis meallerini ve
bunlaræn tefsir ve ñerhlerini sadece bir fikir
edinmek için okusunlar, okuyabilirler...
Bu bahsi bir hadis-i ñerif’in mealiyle bitirelim: „Allah, insanlaræn (göåüslerinden) ilmi çekip
almaz. Lakin âlimleri almak suretiyle alær.
(Ortada) âlim kalmayænca, insanlar cahilleri
baña geçirirler. Onlar da kendilerine sorulanlar
hakkænda ilimsiz fetva verirler. Hem kendileri
delalete düñerler hem de bañkalarænæ delalete
düñürürler (yani hem dall hem mudil olurlar).“
(Æbn-i Mace, Mukaddime: 8, Abdullah b. Amr b.
Elass’tan)
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