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SON DEVİR MÜFESSİRLERİNDEN MUHAMMED FERİD VECDİ’NİN 
TEFSİR GÖRÜŞLERİ 

Son devir müfessirlerinden olan Muhammed Ferid Vecdi,  klasik İslam 
modernizminin önemli temsilcileriden biridir. Çalışmada onun tefsirciliği ele 
alınmıştır. Tez üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüme XX. Asırda İslam 
dünyası ve Batı arasındaki ilişkiler ve İslam düşüncesinin kısa tarihi ile giriş 
yapılmıştır. Akabinde müfessirin yaşadığı dönem, hayatı ve ilmi şahsiyeti ele 
alınmıştır. İkinci bölümde müfessirin tefsirinin mukaddimesi, el-Mushaful 
Müfesser, adını verdiği tefsiri ve tefsir görüşleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise 
XX. Asırda Kur'an yorumunda meydana gelen değişimler ve Muhammed Ferid 
Vecdi’nin tefsir görüşlerinin yaşadığı dönem açısından bir değerlendirmesi 
yapılmıştır.  
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iv

ABSTRACT 

 
 
Author : Sema Geyin 

University : Uludag University 

Department : Basic Islamic Sciences 

Subfield : Tafsir 

Thesis Type : Ph.D. Thesis 

Number of Pages :  xi +169 

Date of Graduation :  

Supervising Professor(s) : Prof. Dr. Remzi Kaya 

 
 
TAFSIR OPINIONS OF MUHAMMED FERID VECDI, A LAST ERA 

MUFASSIR 
 
As a last era mufassir Muhammed Ferid Vecdi is one of the important 

representatives of classical Islamic modernism. In this study, his work as a 
mufassir is discussed. The thesis consists of three chapters. The first chapter is 
started with the short history of the relations between the Islamic world and the 
West in the 20th century. Subsequently, the period of time which the mufassir lived 
in, his life and scientific personality are discussed. In the second chapter, the 
preface of the mufassir’s tafsir, his tafsir, named by him as el-Mushaful Mufesser, 
and his opinions of tafsir are examined. In the third chapter, the changes in the 
interpretation of the Qur’an which occurred in the 20th century, and Muhammed 
Ferid Vecdi’s tafsir opinions are assessed in terms of his times. 

 
KEYWORDS: Muhammed Ferid Vecdi 
                       El-Mushafu’l Mufesser 
                       Classical Islamic Modernism 
                       20th century Tafsir 

 



ÖNSÖZ 

Modern dönemler olarak adlandırılan XVIII. yüzyıl ve sonrası İslam dünyasının 

yaşadığı en travmatik dönem olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada tefsirciliği 

incelenen Muhammed Ferid Vecdi, böyle bir vasatta yaşamıştır. Müfessirin yaşadığı 

dönemde modernite tüm dünyayı özellikle de Müslümanların yaşadığı beldeleri etkisi 

altına almaya başlamıştı. Çalışmaya modernizmin ve buna bağlı kavramların 

açıklanmasıyla başlanmasının ve bir tefsir tezinde moderniteden bu kadar bahsediliyor 

oluşunun öncelikli sebebi budur. Zira tefsirle ilgili eserlerde sıklıkla dile getirildiği gibi, 

her müfessir kendi çağının çocuğudur ve her tefsir de müfessirin yaşadığı çağı gösteren 

bir aynadır. Dolayısıyla söz konusu kavram netlik kazanmadan ve bu kavram etrafında 

şekillenen dünya görüşü anlaşılmadan tefsiri de müfessiri de doğru anlamak zordur.  

Çalışma bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında tezle ilgili genel 

bilgilerin yanında XX. Asır İslam düşüncesinden kısaca bahsedilmiştir.  

Birinci bölümde, müfessirin yaşadığı ortam, hayatı ve ilmi şahsiyeti 

incelenmiştir. İnsanın zihin dünyasının şekillenmesinde içinde bulunduğu fikri, siyasi, 

kültürel atmosferin önemi herkesin kabul edeceği bir vakıadır. Ferid Vecdi’nin 

düşüncelerini doğru olarak değerlendirebilmek için bu bölümün net bir biçimde ortaya 

konması gerekmektedir. Ayrıca bu bölümde Vecdi’nin eserleri ele alınmıştır. Son 

derece üretken bir yazar olan müellifin tefsir dışında pek çok eseri vardır. Bunların bir 

kısmına ulaşılabilmiştir. Bir kısmıyla ilgili bilgiler ise hayatı hakkında yazılan 

eserlerden elde edilmiştir. Ayrıca Mısır düşünce hayatında gazeteciliğin yeri büyüktür. 

Nitekim döneminin fikir önderlerinden biri olarak Ferid Vecdi’nin bu alanda da aktif rol 

oynadığı tespit edilmiştir. 

İkinci bölüm Vecdi’nin tefsirinin mukaddimesi ve tefsir görüşlerine ayrılmıştır. 

Mukaddimenin ve tefsirin genel tanıtımından sonra Vecdi’nin Kur'an ve tefsir anlayışı 

ve Kur'an ilimleriyle ilgili görüşleri açıklanarak tefsirinin incelenmesine geçilmiştir. 

Muhammed Ferid Vecdi’nin tefsirciliği değerlendirilirken hareket noktasının öncelikle 

ve genellikle tefsiri ve onun mukaddimesi olduğu vurgulanmalıdır. Zira müfessir, 
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yukarıda da belirtildiği gibi, aynı zamanda üretken bir yazardır ve gerek ayet 

yorumlarını gerekse Kur'an’la ilgili düşüncelerini başka eserlerine de serpiştirmiştir. 

Çalışmada tefsiri ve mukaddimesinin yanında bir de Dâiratu Me’ârifi’l-Karni’l-‘İşrin  

isimli ansiklopedisinden de istifade edilmiştir.    

Üçüncü bölümde XX. Asırda Kur’an yorumunda meydana gelen değişimler ve 

Vecdi’nin tefsir görüşlerinin yaşadığı dönem açısından değerlendirmesi yapılmıştır. 

Muhammed Ferid Vecdi eserlerinde bazı yabancı ilim adamlarının isimlerini de 

zikretmiştir. Çalışma esnasında bu isimlerin okunması güçlük meydana getirmiştir. Bu 

isimlerden okunamayanlar Vecdi’nin kullandığı şekilde Arapça olarak verilmiştir.  

Ferid Vecdi’nin tefsiri günümüzde yaygın olmadığından üslubunu görmek 

isteyenler için tefsirinden ve mukaddimesinden bazı bölümler çalışmanın sonuna 

eklenmiştir.  

Tezin hazırlanmasında emeği geçen başta danışman hocam Prof. Dr. Remzi 

Kaya, özellikle birinci savunmadan sonra görüş, düşünce ve önerileriyle ufkumuzu açan 

Prof Dr. İbrahim Çelik, Prof Dr.Muhamed Aydın, Prof Dr. M.Asım Yediyıldız ve Doç 

Dr Salih Karacabey Hocalarıma teşekkürlerimi arzederim.  

Bunun yanında konunun belirlenmesi aşamasında fikir teatisinde bulunduğum 

Doç. Dr. Abdülhamit Birışık, Doç. Dr. Aliye Çınar, kendisiyle yaptığım görüşmede 

bana vakit ayırıp sorularımı cevaplayan Prof. Dr. Tahsin Görgün, Arapça çeviri 

konusunda yardımını esirgemeyen arkadaşım Semra Tanır, İngilizce çeviri konusunda 

yardım aldığım arkadaşım Dr. Cemile İnci’ye teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca 

Bursa’da olmadığım zamanlarda okuldaki teknik meselelerin hallinde yardım eden 

arkadaşım Dr. Bedriye Reis’e, tezin hazırlanması aşamasında bana ortam sağlayan 
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GİRİŞ 

I. TEZİN KONUSU VE AMACI 

Tezin konusu, son dönem müfessirlerinden olan Muhammed Ferid Vecdi’nin 

tefsiri, Kur'an ve tefsirle ilgili görüşlerinin incelenmesi ve eserlerinin kısaca 

tanıtılmasıdır. 

Bu tezin hazırlanmasında başlıca iki amaç güdülmektedir.  

1) İslâm tecdid/yenilik düşüncesinin merkezlerinden biri kabul 

edilen Mısır’da modernizmin Müslüman düşünürler üzerindeki etkisini ana 

hatlarıyla araştırmak. 

2) Mısır’lı bir âlim olarak M. Ferid Vecdi özelinde bu etkinin 

yansımaları, düşünce tarzı, özellikle de tefsirle ilgili görüşlerini ortaya koymak.  

II. YÖNTEM VE TEKNİKLER 

Dini ilimlerde şahıs ve metod incelemeleri için kullanılan yaygın yöntemlerden 

olan tasvir, tahlil ve eleştiri yöntemi kullanılmıştır. Bunun gereği gibi yapılabilmesi için 

de tefsir ilmi ile ilgili metod bilgisi yanında, araştırılacak olan şahsın devri, etkileşimde 

olduğu ilim ve fikir adamları tanınmaya ve siyasi gelişmelerden haberdar olunmaya 

çalışılmıştır. 

III. TEZ KAYNAKLARI 

Tezin ana kaynağı, Muhammed Ferid Vecdi’nin tefsiri ve öncesinde kaleme 

aldığı mukaddimesidir. Bunun dışında müelliflin diğer eserlerinden özellikle Dâiretu 

Me’ârifi’l-Karni’l-‘İşrin adlı eseri ele alınmıştır. Hayatıyla ilgili bilgilere ulaşmak için 

M. Ferid Vecdi’nin hayatını inceleyen kitap ve makalelere müracaat edilmiştir.  Ayrıca 

yaşadığı kültür havzasını tanımak amacıyla son dönem Mısır tarihi, çağdaş İslâmî fikir 

akımları ve bunların öncüleriyle ilgili eserlerden ve periyodik yayınlardan da 

faydalanılmıştır. 

Tezde Diyanet İşleri Başkanlığının meali kullanılmıştır.  
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IV. XX. ASIR İSLAM DÜŞÜNCESİNİN KISA TARİHİ 

XX. asır İslam düşüncesi deyince karşımıza iki önemli kavram çıkmaktadır. 

İslam yenileşme düşüncesi ve modernizm. Bu iki kavram açıklanmadan XX. asır İslam 

düşüncesinin anlaşılması mümkün görünmemektedir. Çalışmamıza konu olan 

Muhammed Ferid Vecdi, söz konusu dönemin önemli simalarından biridir. Vecdi’yi 

anlamak için bu dönemin düşünce yapısının anlaşılması zorunludur. Onun için de 

çalışmaya İslam yenileşme düşüncesi ve modernizm kavramları açıklanarak 

başlanmıştır. 

A. ANA HATLARIYLA MODERNİZM KAVRAMI  

“İslam Yenileşme Düşüncesi” ve “modernizm”, üzerlerinde çokça tartışılan, 

eşanlamlı olarak kullanılabildiği gibi farklı anlamlar da verilebilen kavramlardır. Yasin 

Aktay, bir kavram/kavramlar hakkında “laflamalar” çoğaldıkça tanımlamak âdeta 

gereksiz olur1, demektedir. Her ne kadar Modernlik bu tür kavramların başında 

gelmekteyse de çalışmamıza Modernizmle ilgili temel kavramsal bilgileri vermekle 

başlamamız yerinde olacaktır.  

1.  Modernizmin Kavramsal Arka Planı 

Modernizmi ele almadan önce “modern”, “modernlik” ve “modernleşme” 

kavramlarına açıklık getirmek gerekmektedir. 

a.  Modern 

Latince “modo”(şimdi, hemen) kelimesinden türetildiği iddia edilen modern 

terimi Türkçede “çağdaş, asrî, yeni” gibi sözcüklerle karşılanabilmektedir.2 Mekânı 

Avrupa kıtası olarak kabul edildiğinden başka bir uygarlık için “modern” sözcüğünün 

kullanımı yaygın değildir.3 İlk kez 5. yüzyılın sonlarında Avrupa’nın Atlantik 

kıyılarında yaşayan insanlar tarafından o günkü resmi Hıristiyanlık anlayışını önceki 

                                                 
1  Yasin Aktay “Modernleşme ve Gelenek Bağlamında Dini Bilgi ve Otoritenin Dönüşümü”, 

Bilimname, sy. VI, Kayseri 2004/3, s. 132. 
2  D. Mehmet Doğan, , Büyük Türkçe Sözlük, İz Yayınları, İstanbul, 1996, s. 779. 
3  Ali Akay, “Modernliğin Başlangıcı” Hürriyet Gösteri Dergisi”, www.felsefe.gen.tr. 
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Roma ve pagan geçmişten ayırmak için kullanıldığı iddia edilmektedir.4 Buna göre bu 

dönemde kavram, o zamandaki durumun geçmişten farklılığını ifade etmede 

kullanılıyordu. O zamandan bu zamana kavramın içeriği sürekli değişmiştir. Ancak yine 

de genellikle içinde bulunulan çağı öncekinden ayırmak için kullanılagelmiştir.5 

Modern teriminin sadece önceki dönemden farklılığı değil aynı zamanda sürekli 

gelişmeyi ve şimdinin iyiliğini de içinde barındırdığı kabul edilmektedir. Buna göre 

bugün çağdaş olan yarın çağdışı olabileceği gibi bu bakış açısı kendi içinde zaman ile 

kayıtlı bir çağdaşlık anlayışı getirebilmekte ve paradoksal bir durum ortaya 

çıkarabilmektedir. Modern teriminin tarihin bir dönemini nitelemek için kullanıldığı 

gibi modaya uygun tutumlar için de kullanıldığı anlaşılmaktadır. Janniere’in ifadesiyle 

modern olmak “artık düne ait olmayan ve başka yöntemlerle ele alınması gereken bir 

dünyada yaşamak demektir.”6 Buna göre modern insan, kendini sürekli yenileyebilen, 

yeni şartlara uyum sağlayabilen insan, olarak tanımlanır. 

Her ne kadar farklı düşüncede olanlar bulunsa da7 modern kelimesi 

Avrupalı/Batılı olmayı, Avrupa/Batı’nın değerlerine sahip olmayı da çağrıştırmaktadır. 

Öte yandan aynı tarihsel süreç içinde meydana gelen her şey modern olarak 

nitelenmemektedir. Modern olmak belirli bir çağdaki baskın değerlere sahip olmaktır. 

Örneğin günümüzde modern olmak akılcı ve dinden uzak bir dünya görüşünü 

benimsemek, olarak algılanmaktadır.8 Yeryüzünü etkisi altına alan hızlı değişme, 

ürünün metalaşması, ücretli emeğin, ulus devletin ortaya çıkması gibi özellikler modern 

toplumu gelenekselden ayıran özellikler olarak bilinir.9 

Görüldüğü üzere modern kavramının muhtevasını belirlemek hayli zordur. Zira 

bugün modern olan yarın o günün değerlerine göre geleneksel ve modası geçmiş olarak 

kabul edilebilmektedir. 

                                                 
4  Ergün Yıldırım, Hayali Modernlik, İz Yayınları, İstanbul, 2005, s. 17. 
5  Zekiye Demir, Modern ve Postmodern Feminizm, İz Yayınları, İstanbul, 1997, s. 16. 
6  Demir, a.g.e., s.17. 
7  Konuyla ilgili bir makale için bkz. John Obert Voll, “Batının Modernite İle Özdeşleştirilmasinin 

Yanlışlığı” trc. Mustafa Arslan, Bilimname, S. III, Kayseri, 2003, ss. 87–99. 
8  Demir, a.g.e., s. 18. 
9  İlhan Tekeli, “Modernizm ve Postmodernizm Kavramları Üzerine”, Gösteri Dergisi, Mayıs 1992, s.2, 

www.felsefeekibi.com. 
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b.  Modernlik 

Sözlükte modernlik, “Genel olarak bir uygarlığın kendi gelişim çizgisi içinde 

görece en son dönemde geliştirdiği, özel olarak da Batı uygarlığının Rönesans ve 

aydınlanma dönüşümünden sonra kazandığı kültürel değer ve sosyal ilişkilerin 

özümsenmesi ile ortaya çıkan yaşam tarzı”10, olarak tanımlanmaktadır. 

“Modern kelimesi bir sıfat olarak, modernlik ise daha çok belirli bir zaman 

diliminde modern kabul edilen somut değer, ilişki ve kurumları adlandıran bir isim 

olarak kullanılmaktadır.”11 Modernlik yeni bir devri nitelemek için kullanıldığında 

genellikle Rönesans’la başlayan süreç akla gelir. Modernliğe geçişi belirleyen dört 

devrimden söz edilmektedir.  

Newton’un başlattığı bilimsel devrim ile Tanrı’nın yönettiği doğa anlayışı yerini 

kendi kendini düzenleyen doğa fikrine bırakmıştır. Daha önce insan Tanrı’nın yarattığı 

ve düzenlediği bir dünyada yaşıyordu. Bilimsel devrim ise doğayı kendi kendine var 

olan, determinizme boyun eğen ve her şeyi matematik sayesinde anlaşılabilen bir 

şekilde tasavvur etmişti. Bu bakış açısı insan zihnindeki varlık anlayışını altüst etmiş, 

insan doğayı Allah’ın emaneti değil de kendi malı gibi algılamaya başlamış ve sonuçta 

insanlık çevre kirliliği, doğanın dengesinin bozulması gibi sorunlarla boğuşmak zorunda 

kalmıştır. 

Siyasal devrim, kaynağı Tanrı olan iktidar anlayışından kaynağı halk olan iktidar 

anlayışına geçişe sebep olmuştur. Böylece doğadan uzaklaştırılan Tanrı anlayışı siyasal 

hayattan da uzaklaştırılmış ve yönetim sekülerleştirilmiştir. 

Kültürel devrim ile temeline rasyonel ilkelerin yerleştiği ve dinin küçük bir alana 

hapsedildiği toplum hayatına geçilmiştir. Böylece ilk iki devrimle başlayan süreç bir 

nevi tamamlanmaya başlamıştır. Bu yolla din bir anlamda vicdanlara hapsedilmeye 

çalışılmış, görünürlüğü olabildiğince azaltılarak dinden uzak bir hayatın yolları 

açılmıştır. 

                                                 
10  Ömer Demir- Mustafa Acar,  Sosyal Bilimler Sözlüğü, 3. Baskı, Vadi Yayınları, Ankara, 1997, s. 160. 
11  Zekiye Demir, a.g.e., s. 18. 
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Endüstriyel devrim ile de insan ve doğa arasında aracı olan teknik yapının 

gittikçe özerklik kazanması söz konusu olmuştur.12 Daha önce insan gücüne bağlı olan 

üretim artık makinelerle yapılmaya başlamıştır. Bu da üretim düşüncesini kar 

düşüncesine çevirmiştir.13 

Her ne kadar modernliğin kökleri Batı’ya dayansa da zaman içinde oldukça 

farklı modernlik yorumları yapılmıştır. Özellikle de küreselleşme süreciyle birlikte 

çoğul modernlikler yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Bu yorum, Batıdışılaşma ve Batı’nın 

modernlik üzerindeki tekelinin kırılması girişimidir.14 Yine de bunun tam olarak 

gerçekleştirilebildiği söylenemez. Günümüzde hâlâ Batı tipi modernlik kutsanmakta ve 

ulaşılması hedeflenen son nokta olarak gösterilmektedir. Bu anlayışa göre Batı 

ilerlemeyi, özgürlüğü, yaşama bağlılığı, Batı-dışı toplumlar ise yoksulluğu, cehaleti ve 

modern anlatıda dışlanan geçmişi temsil etmektedirler. Meselenin traji-komik yanı, Batı 

tarafından dayatılan bu bakış açısı Batı-dışı toplumların kendilerini algılayışları 

üzerinde etkili olmakta, onlar da kendilerini bu değer yargılarına göre 

değerlendirmektedirler. Bunun için de Batı modernleşmesi Batı-dışı toplumlar için bir 

ideal olarak kabul ettirilmektedir.15 

c. Modernleşme 

Modernleşme, modernliğe götüren süreci ifade eden bir kavramdır. Tanımı şöyle 

yapılabilir:  

“Modernleşme sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda sanayileşmiş 

Batı toplumlarının sahip olduğu yapı, kurum, değer ve sistemlere sahip olmak amacı ile 

yapılan düzenlemelerin genel adıdır. Bu çerçevede siyasal, kültürel, iktisadi ve sosyal 

alanlarda modernleşmeden bahsedilebilir.”16  

Modernleşme bir toplumun iç dinamiklerinden çok yönetici elitler tarafından 

planlanan bir sosyal gelişme sürecini ifade ederse buna “modernleştirme” veya 

                                                 
12  Ömer Demir-Mustafa Acar, a.g.e., s. 19. 
13  Bkz. Ramazan Özbek, “Modernizm/Postmodernizm ve Kuantum Estetiği”, www.kentli.org. 
14  Ergün Yıldırım, a.e., ss. 12–13. 
15  Yıldırım, a.g.e., s.21. 
16  Ömer Demir-Mustafa Acar, a.g.e., s. 20. 
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“Batılılaştırma” denilebilir.17 Bu durum, Ergün Yıldırım tarafından “hayali 

modernlik”18 olarak da adlandırılmaktadır. Yıldırım’a göre modernleşme, Batı 

toplumlarında kendiliğinden gelişen ve yaklaşık dört yüzyıl alan bir süreçken Batılı 

olmayan toplumlarda daha kısa süre içinde, kendiliğinden olmayan iç ve dış 

etkenlerin/Batılı toplumların baskısı veya itici gücüyle gerçekleşmektedir.19 Bu şekilde 

gerçekleştirilmeye çalışılan modernlik özgün olmadığı için o toplumun aydın ve 

yöneticilerinin önderliğinde gerçekleştirilen bir “muhayyile” olmaktan öte bir anlam 

taşımamaktadır. Zira modern toplum olmadan modernleşmeden bahsetmek mümkün 

olmaz. Bu bağlamda İslamcı modernlik, milliyetçi modernlik ve Batıcı modernlik gibi 

modernlik çeşitleri hayali modernliklerdir.20 Batılı olamayan toplumlar için 

modernleşme ulaşılması hedeflenen “son durum” olarak sunulmaktadır. Modernleşmeye 

adeta “Mesih” muamelesi yapılmış ve modernleşme kutsanmıştır.21 Zira bir toplum 

modernleşirse onun bütün sıkıntılarından kurtulacağı öngörülmüştür. Osmanlı’ya ve 

diğer İslam ülkelerine baktığımızda önceleri modernliğe içinde bulundukları geri 

kalmışlıktan ve Batı karşısındaki yenilgilerden kurtuluş yolu olarak sarıldıkları, 

yeterince modernleşirlerse yine eski güçlü günlere dönüleceği umudunda oldukları 

görülmektedir. Çünkü modernleşme, toplumsal bağlamından ve gerçekliğinden 

koparılarak bir ideoloji ve bir ütopya olarak dayatılmaktadır. Ortada gerekli şartların 

oluştuğu somut bir toplum bulunmadığı için soyut bir toplum üretilmeye çalışılmış ve 

“modernlik hayali olarak icat edilmiştir”. Hayali modernliğin bir özelliği de “elitist” 

oluşudur. Çünkü modernlik aydın ve yönetici elit tarafından topluma sunulmaktadır. Bu 

özelliğinden dolayı da halktan kopuk ve otoriterdir.22 Bu, vasıta olanın amaç haline 

gelmesi anlamına gelmektedir. Nihai anlamda mevcut sorunlara çözüm olması amacıyla 

girilen sürecin bizzat kendisi sorun haline gelmiştir. Özellikle Müslüman toplumlar için 

modernitenin bir problem olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.23  Çünkü modernite 

                                                 
17  Nurullah Abalı,Geleneksellik ve Modernizm Açısından Kılık Kıyafet, Marmara Üniversitesi SBE, 

(Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul, 2003, s. 154. 
18  “Hayali Modernlik” kavramıyla ilgili daha detaylı açıklamalar için bkz. Ergün Yıldırım, a.g.e., s. 42 

vd. 
19  Abalı, a.g.e., s.  156. 
20  Yıldırım, a.g.e., s. 43. 
21  Yıldırım, a.g.e., s.  6. 
22  Yıldırım, a.g.e., ss. 43–47. 
23  Abalı, a.g.e., s. 155. 
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hayatın her alanında etkili olan bir tasavvur değişikliği meydana getirmektedir. Buna 

göre, İslamiyet’te Allah’ın bir ayeti olarak kabul edilen âlem mekanik bir sürece 

indirgenmiş, hayat her türlü kutsaldan arındırılmıştır. Sadece âlem değil, toplum da fizik 

kurallara göre işleyen bir makine olarak algılanmaya başlamıştır. Dolayısıyla hayat 

anlamından arındırılmış ve insan kendine yabancılaşmaya başlamıştır.24 Modernite 

bireyin özgürlüğüne ve rasyonaliteye aşırı vurgu yaparak bireyin kendini her şeyin 

merkezine koymasına, doğrunun ve yanlışın yegâne ölçütü ve adeta yarı-tanrısal kabul 

etmesine sebep olmuştur.25 Böylece birey yalnızlaşmıştır. “Geleneksel toplum insanı, 

dinin, toprağın, ölmüş ataların ve çok yakın zamanlara kadar da tarihin elinden tuttuğu, 

yol gösterdiği insandı. Artık değildir. Bundan böyle yalnızdır. Kendi göbeğini kendisi 

kesmek durumundadır. Devredeceği ve devralacağı tek bir miras, tek bir vasiyet kalmış 

gibidir; o da değişim içinde kafasını suyun üstünde tutma becerisidir.”26 Bu tasavvur 

değişikliği sosyal alanda da kendini göstermiş ve problemlerin ortaya çıkması 

kaçınılmaz olmuştur. Modernleşme bir süreçtir. Bu süreçte, sanayileşme, teknolojik 

gelişmeler27, sosyo-ekonomik gelişmeler, hızlı nüfus artışı, kentleşme, küreselleşme, 

modern eğitim, kitle iletişim ve ulaşım araçlarının yaygınlık kazanması vb. hemen 

bütün toplumların geleneksel yapısını, kültür ve inançlarını ciddi manada etkilemiştir.28 

Günümüzde toplumlar ya moderndir ya da modernleşme yolundadır. Bunun ciddi bir 

istisnası yok gibidir. Bu anlamda modernleşme, küresel bir süreçtir.29   

Paradoksal görünse de komünizm de milliyetçilik de modernleşme sürecinde 

ortaya çıkan ideolojilerdir.30 Nitekim -Mısır örneğinde görüleceği üzere- modernleşme 

sürecindeki toplumlarda her iki ideolojinin de taraftar bulması tesadüf değildir.31 

                                                 
24  Nazife Şişman,  Emanetten Mülke Kadın Bedeninin Yeniden İnşası, İz Yayınları,  İstanbul, 2003, 

ss. 60–61. 
25  “Özgürlük” ve “Rasyonalite” kavramlarının modern birey üzerindeki etkileri için bkz. İbrahim Kalın, 

“Modernizm Krizi Aşılabilir mi? (1)”, Zaman Gazetesi, 03. 03. 2007. 
26  Cemil Oktay, “Modernleşme Sürecinin Evrensel Özellikleri”, www.felsefeekibi.com, s. 3.    
27  Teknolojinin gelişmesi ve modernizm arasındaki ilişki ve bu ilişkiyi doğuran zihin yapısıyla ilgili 

olarak bkz. Yasin Aktay,  “Modernist Yorumun Teknolojik Çıkarları”, İslam ve Modernizm 
Sempozyumu, İstanbul, 1997, www.angelfire.com.  

28  Ejder Okumuş,  Toplumsal Değişme ve Din, İnsan Yayınları, İstanbul, 2003, s. 136.  
29  Cemil Oktay, a.g.e., s. 2.  
30  Ergün Yıldırım, a.g.e., s. 25. 
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Modernleşme sürecinde ortaya çıkan bir başka olgu ise sömürgeciliktir. 

Sömürgecilik, Batı’nın Batı-dışı toplumlara uyguladığı tahakkümü, onları kendilerine 

yabancılaştırmayı, yoksulluk ve eşitsizliği bünyesinde barındırmaktadır. Böylece de 

ortaya “modern sefalet” çıkmaktadır.32 

d.  Modernizm 

Ortaya çıkış tarihi, 19. yüzyılın ortaları ve 20. yüzyılın başları olarak verilmesine 

mukabil Modernizmin başlangıç tarihi veya özellikleriyle ilgili bir görüş birliğinden 

bahsetmek mümkün değildir. Ancak, kendisine yüklenen belli başlı özelliklerden ve bir 

kısım anlamlardan bahsedilebilir.33 Aynı zamanda ideolojik çağrışımları da olan 

modernizmin çok çeşitli tanımları yapılmıştır. Bu tanımlardan bir kaçını şöyle 

sıralayabiliriz: 

“Modernizm genelde 19. yüzyıl sonu ile II. Dünya Savaşının 
başlangıcına kadar olan dönemde bilhassa sanat ve edebiyatta meydana 
gelen büyük çaplı değişimleri tanımlamakta kullanılan bir terim 
sayılmaktadır.”34 

“Aydınlanma çağı ile gelen zihinsel dönüşümün ortaya çıkardığı 
ideolojidir.”35 

“Modernizm, Din’e yani İslam’a, yani “gökten geldiğine 
inanılan” bütün kutsal değerlere meydan okumanın adıdır.”36  

“Modernizm, "hayata, insana, tanrıya, zamana ve mekâna" karşı 
takınılmış çok temel bir tavrın adıdır.”37 

“Modernizm, Aydınlanma çağı ile gelen zihinsel dönüşümün 
ortaya çıkardığı ideoloji ve yaşam biçimi. Hümanizm, sekülarizm ve 
demokrasi sacayağı üzerine kurulu; egemenliği insana özgüleştiren, 
kurtuluşu dinde değil bilimde arayan, insanbiçimci ve insan merkezci 
dünya görüşü.”38  

                                                                                                                                               
31  Gibb, milliyetçiliğin Arap toplumlarındaki Batılılaşmış sınıfların iktidar üzerindeki hâkimiyetlerini 

sağlamada son derece etkin olduğunu ifade etmiştir. Bkz. Hamilton A. R, Gibb, İslam Medeniyeti 
Üzerine Araştırmalar, trc. Kadir Durak- Atilla Özkök- Hayrettin Yücesoy- Kenan Dönmez, Endülüs 
Yayınları, İstanbul, 1991, ss. 350–351. 

32  Ergün Yıldırım, a.g.e, s. 28. 
33  Nurullah Abalı, a.g.e, s. 163. 
34  Gordon Marshall,  Sosyoloji Sözlüğü, trc. Osman Akınhay-Derya Kömürcü, Bilim-Sanat Yayınları, 

Ankara, 1999, s. 508. 
35  Ömer Demir-Mustafa  Acar, a.g.e., s. 21. 
36  Mehmet Durmuş,  “Din Modernizm ve Geleneğin Fevkindedir”, İktibas Dergisi, sy. 314, Şubat 2005. 
37  Yasin Aktay, “Modernist Yorumun Teknolojik Çıkarları”, s. 2. 
38  Demir-Acar, a.g.e., s. 21. 
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“Modernin zamansal ardıllık vurgusu taşıyan bir tespit, 
modernleşmenin bir süreç, modernliğin bir durum, modernizmin de 
varılacak “nihai” çerçevenin ideolojik açıklaması olduğunu söylemek 
mümkündür. Bütün bu terim kümesi insanlık tarihinde toplumsal, siyasal, 
iktisadi, kültürel alanlarda bir değişim ve farklılaşmanın 
belirginleştirilmesi için kullanılmaktadır.”39  

Buna göre geleneksel sanatlar, edebiyat, toplumsal kuruluşlar ve günlük yaşam 

artık zamanını doldurmuştur. Bunun için de bir kenara bırakılmalı ve yeni bir kültür 

oluşturulmalıdır. Her şey sorgulanmalı, yeni ve yeni olduğu için de iyi olanla 

değiştirilmelidir. 

Modernizm, Türkiye’ye ve pek çok İslam ülkesine bir –izm şeklinde yani bir 

ideoloji olarak gelmiştir.40 

Modernizme yenilik ve çağdaşlığın yanında laiklik, teknolojik ve ekonomik 

gelişmişlik, geleneğe ve dine karşı oluş gibi pek çok anlam yüklenmiştir.41 Her ne kadar 

modernin “geleneğin ıslah edilmiş şekli”42 olduğu ve Modernizmin kendi öncesinden 

bir kopuş olmadığı43, geleneğin devamı olduğu44 iddiaları varsa da S. H. Nasr gibi 

gelenekçiler bunu tamamen reddetmektedirler.45 

Modernizm, insanlara din-dışı bir bakış açısı getirmiştir. Aslında bu bakış açısı 

şu veya bu şekilde her zaman var olmuştur. Yeni olan bunun dünya ölçeğinde 

yaygınlaşması ve hâkimiyetini kurmasıdır.46 Tanrıya kulluktan kaçan insan modern 

                                                 
39  Demir- Acar, a.g.e., s. 22. 
40  Nurullah Abalı, a.g.e., s. 163. 
41  Abalı, a.g.e., s. 162. 
42  Mustafa Armağan, “Gelenek, Modernlik, Postmodernlik”, Bilgi ve Hikmet, İstanbul, 1995, S. 9, s. 66. 
43  Konuyla ilgili olarak danışmak üzere 18.01.2009 tarihinde İSAM’da görüştüğüm Prof. Dr. Tahsin 

Görgün de Modernizmin aslında bir kopuş olmadığı görüşünde olanlardan. Ona göre, Batı’yı 
etkileyen Rönesans ve reform Müslüman aydınlardan etkilenilerek oluşturulmuştur. Örneğin 1680’de 
Fransa’da yapılan yeniliklerde Osmanlı Devleti örnek alınmıştır. Bunun için de son dönem Batı 
düşüncesi aslında kendilerinin iddia ettiği gibi tamamen yeni olan bir düşünce değil, İslam 
düşüncesinin bir devamı niteliğindedir. Ancak Batı düşüncesi İslam düşüncesi içinde bir sapmadır.  

44  Ümit Aktaş, “Tarihin Anlamı ve Modernzm”, Bilgi ve Hikmet, İstanbul, 1995, S. 9, s. 92. 
45  Adnan Aslan,  “Din ve Geleneksel Bakış Açısı-Seyyid Hüseyin Nasr İle Bir Mülakat”, Bilimname 

VI, Kayseri 2004/3, s. 42. Bu söyleşide Nasr, “gelenek Sema’dan yani vahiyden, modernizm ise 
bireyden neşet eder”, diyerek aralarındaki temel farkı belirtmiş ve “Modernizm geleneğe isyendır” 
diyerek bu konudaki net tavrını ortaya koymuştur. (bkz. a.y). 

46  Lord Northburne,  Modern Dünyada Din, trc. Şahabettin Yalçın, 3. Baskı, İnsan Yayınları, İstanbul, 
2003, s. 19. 
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çağın yükselttiği değerlerin, olguların kulu haline gelmiştir.47 Modernizmin eli insan 

doğası üzerinde hâkimiyet kurmaya kadar uzanmış, erkek-kadın ilişkilerini dini ve 

ahlaki çerçeveden çıkararak feminizm gibi siyasi yönü de olan akımlar ortaya 

koymuştur. Feminizm düşüncesi cinslerin rollerini yeniden düzenlemiş, geleneksel 

kadın ve erkek algısını hatta cinsiyet algısını, kökten değiştirmiştir.48 Böyle bir bakış 

açısıyla din de saptırılmış, çarpıtılmış hatta bir idealizm veya ideolojiye 

indirgenmiştir.49 Özellikle Hıristiyanlık bu süreçten nasibini fazlasıyla almıştır. 

Hıristiyanlıkta bulunan tabiatüstü unsurların ayıklanması adına Tanrı anlayışı bile akıl 

dışı ilan edilerek “Tanrısı olmayan din” veya “tabiat dini” anlayışı geliştirilmiştir.50 

Modernizm, evrensellik iddiasındadır. Bu iddiaya göre bu süreç içinde 

Avrupa’da olan her şey iyidir, olması gerekendir. Bu, geri döndürülemez bir süreçtir. 

Bu yönüyle modernizm aynı zamanda hegemonik bir süreçtir.51 O yüzden de her ne 

kadar çoğulculuğu ve farklılığı tanıyormuş gibi yapsa da aslında farklılığa tahammülü 

olmayan ve farklılıkları kendi içinde dönüştüren bir yapıya sahiptir. “Başka bir ifadeyle 

modernizm, modernite denilen yaşantı biçimini ve dünya kültürünü kurmaya yönelip, 

tüm kültürleri kendi potasında eritmek amacıyla uğraş sarf eden katı yapının adı olarak 

tanımlanabilir.”52  

Modernizm bir aydınlanma projesi olarak ortaya çıkmış ve bazı değişikler 

göstererek günümüze kadar gelmiştir.53 Aydınlanma kavramının da modernizm gibi net 

bir tanımı yapılamadığı gibi sınırları da net olarak çizilememektedir. Hatta 

aydınlanmanın bir “vehim”, bir “efsane” olduğu iddia edilmektedir. Modernizme 

yöneltilen eleştirilerin hemen aynılarının aydınlanmaya da yöneltildiği söylenebilir.54 

                                                 
47  Nesrin Kale, “Modernizmden Postmodernist Söylemlere Doğru”, Doğu Batı Yeni Düşünce 

Hareketleri Özel Sayısı, Mayıs-Temmuz, Ankara 2002, s. 2. 
48  Nazife Şişman, a.g.e., s. 10. Ayrıca kitapta feminizmle ilgili son derece ayrıntılı ve ufuk açıcı 

değerlendirmeler bulunmaktadır. 
49  Lord Northburne, a.g.e., s. 21. 
50  Şehmus Demir, Kur’an’ın Yeniden Yorumlanması, 2. Baskı, İnsan Yayınları, İstanbul, 2005, s. 23. 
51  Şişman, a.g.e., s. 91-92. 
52  Demir, a.g.e., s. 22. 
53  İlhan Tekeli, , a.g.m. Modernizmin aydınlanma düşüncesiyle ilişkisi için bkz. Nesrin Kale, a.g.m. 
54  Aydınlanma kavramı bağlamında yapılan kapsamlı bir modernizm eleştirisi için bkz. Yasin 

Aktay,“Modernizmin Aydınlanma Vehmi”, Toplumbilim, Temmuz, 2000, S. 11, www.angelfire.com  
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Modernizmin belirlenmiş bir bitiş tarihi yoktur. Modernizmin hâlâ sürdüğünü 

iddia edenlerin yanında II. Dünya Savaşından itibaren gerçekleşen olayları postmodern 

terimiyle açıklayanlar da vardır.55 Post modernizmse modernizmin kötü yanlarını 

göstermiş ancak hadd-i zatında bir alternatif oluşturamamıştır.56 

2. Modernizmin Tarihsel Arka Planı 

Batı tarihinde tüm siyasal ve kültürel kurumlar tarafından nihai referans noktası 

olarak Tanrı’yı kabul ettikleri dönem, modern öncesi dönem olarak adlandırılmaktadır. 

Batının modernleşme sürecine girmesinde Hıristiyanlık’ın etkileri ve ona karşı olan 

tepkiler inkâr edilemez. Din adamlarının dini özünden uzaklaştırarak dogmatik bir yapı 

kazandırma süreci tepkileri de beraberinde getirmiştir. Martin Luther’in (1483–1546) 

1521 yılında Wittenberg Kilisesi’nin kapısına astığı bildirgeyle dini bir Rönesans olarak 

adlandırılabilecek olan Reformasyon süreci aynı zamanda da Protestanlaşma süreci 

başlamış olur.57 Luther, aracı kurumların dini yozlaştırdığını bunun için de öze dönüşün 

şart olduğunu, insanların artık Tanrı ve Kutsal Kitap ile yüzleşmelerinin gerekli 

olduğunu vurgular. Ancak ortaya çıkışı itibariyle “bireyin özgürlüğü”nü temel alan bu 

hareket zamanla, şiddetle eleştirdiği dogmatik çizgiye kayarak tam bir hayal kırıklığı 

meydana getirir. Her türlü dogmaya tepki olarak başlayan Rönesans ve reform 

hareketleri peşinden aydınlanma, pozitivizm, rasyonalizm gibi akımları getirerek 

sekülerleşmeyi oluşturmuş ve moderleşme sürecini meydana getirmiştir.58 Bu süreçte 

gelişme gösteren Protestanlık, dini Batıl inanç, büyü ve ayinlerden kurtarma uğruna her 

türlü kutsaldan arındırmış, insanların manevi dünyalarını fakirleştirmiştir.59 Bu dönem, 

önce Batı dünyasında daha sonra da dünyanın diğer kısımlarında oldukça etkili bir 

dönüşüm meydana gelmiştir. Genel anlamda bu dönüşüme “modernleşme”, bunun 

ideolojik çerçevesine de “modernizm” denildiği ileri sürülür.60 

                                                 
55  Nurullah Abalı, a.g.e., s. 162. 
56  Doğan Bıçkı, “Modernizm ve Postmodernizm”, www.genbilim.com. Ayrıca postmodernizmle ilgili 

detaylı bir değerlendirme için bkz. Nesrin Kale, a.g.m.  
57  Ramazan Altıntaş,  “Teolojik Sekülerleşmenin Neden Olduğu İnanç ve Davranış Problemleri”, 

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.VI, S.1, Sivas, 2002, s. 60. 
58  Şehmus Demir, a.g.e, s. 13–20. 
59  Altıntaş, a.g.m., ss. 61–62. 
60  Demir, a.g.e., s. 13. 
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Başlangıcıyla ilgili fikir birliğine varılamamışsa da61 yukarıda sayılan akımların 

modernleşmeye geçişin aşamaları olduğu söylenebilir. Ancak bu değişimin en çok 

hissedildiği dönem 17. ve 18. yüzyıllardır.62   

Modernleşme sürecinde üç tarihsel aşamadan bahsedilebilir. İlki 14. ve 18. 

yüzyıllar arasıdır. Bu dönemin özellikleri arasında nüfus artışıyla şehre göçün artması 

ve kendi içinde bir dinamik oluşturması, yine buna bağlı olarak iktisadi canlanma ve 

teknolojinin gelişimi ile geleneksel bağların çözülmesi böylece de modern yaşam 

tarzının şekillenmesi gösterilebilir. Kilisenin etkisini kaybetmesi, Doğu ticaretinin 

sağladığı zenginlik, haçlı seferleri sonucunda papanın otoritesinin sarsılması ve İslam 

uygarlığıyla kurulan temas geleneksel kültürel ortamın çözülmesini sağlayan faktörler 

arasında gösterilir. 

Modernleşme sürecinin başlamasında ikinci dönüm noktası Fransız devrimi ve 

siyasal isyanların patlak vermesidir.  

Üçüncü aşama ise modernleşme sürecinin dünya çapında yayılmasıdır. Bu 

kültürün özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra yayılmaya başladığı söylenir. 

Modernizmi olumlayan ve zorunlu gören yaklaşıma göre o bir “dünya ideolojisi” 

sayılır, modernizmi olumsuz anlamda eleştirenler ise onun dünya ölçeğinde egemen 

hale gelen bir kültür olduğunu iddia etmektedir.63 

B. İSLAM MODERNİZMİ VE İSLAM YENİLEŞME DÜŞÜNCESİ 

18. yüzyıla kadar İslam dünyası genel olarak bir bütün teşkil ediyor, dini-siyasi 

bağlar ile birbirlerine bağlı bulunuyor, benzer kültürel değerleri paylaşıyordu, 

denilebilir. 

19. yüzyılın sonlarına doğru ise Müslümanların ana sorunları sömürgeci Batı 

yayılmacılığı oldu. Öyle ki 20. yüzyılın başına gelindiğinde Avrupalı güçler (ve Çin) 

hemen bütün İslam dünyasını istila etti.64 Bu istilalar askeri yöntemlerle olabildiği gibi 

                                                 
61  Nurullah Abalı, a.g.e., s. 151. 
62  Şehmus Demir, a.g.e., s. 20. 
63  Demir, a.g.e., ss. 13–15. 
64  Ira M. Lapidus, Modernizm’e Geçiş Sürecinde İslam Dünyası, trc. İ. Safa Üstün, İFAV, İstanbul 

1996, s. 11. 
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ekonomik sömürgecilik şeklinde de olabiliyordu. İslam dünyası Modernizmle bu 

şekilde tanıştı. 19. yüzyılda Modernizm, söz konusu yenilgiler ve bu yüzden çaresiz 

kalan Müslümanların, Avrupa’dan askeri teknikler ithal etmeleri, devletin 

merkezileştirilmesi, ekonominin modernize edilmesi ve elitlerin modern olarak 

eğitilmesi prensiplerine dayanan bir doktrin haline geldi.65 Avrupa’nın istilalarının 

önceleri sadece askeri alanda olduğu düşünüldü. Ancak bu gücün toplumsal alanı da 

sömürdüğü, dini ve toplumsal hayatı tehdit ettiği fark edildi.66 Batılı güçler sömürge 

hareketleri ile İslam ülkelerine yerleşmeye başladılar. Önce ülkelerin yönetimlerini 

etkileri altına aldılar ardından kültürel ve sosyal açıdan dönüştürmeye çalıştılar. Zira 

gittikleri yerlerde kalıcı olmanın yolu buydu. İslam ülkelerine, gitmeleri gereken hatta 

aksi düşünülemeyen bir istikamet belirlemişlerdi: “Modern Batı Medeniyeti”. Medeni 

olmanın ölçütü, Batılı değerlere sahip olmak, onların dilini kullanmak, onlar gibi 

giyinmek hatta onlar gibi inanmak olarak sunuldu. Sömürgeleştirilmiş toplumların 

dilleri değiştirildi, yoğun misyonerlik faaliyetlerine girişildi. Bugün bile pek çok 

sömürge olmuş ülkede resmi dil hâlâ sömürgeci hâkim gücün dilidir.67  

Önceleri bu olgu karşısında farklı dozlarda da olsa tepkiler verilmişse de 

zamanla bu gidişata karşı konulamayacağı düşünülmeye başlandı. “Başlangıçta 

“kaçınılmaz bir kötü” olarak görülen Batılı hayat modeli sonradan “vazgeçilmez iyi” 

haline gelmişti.”68 

Müslüman toplumların modernizm karşısındaki tavırlarını aşağıda aktaracağımız 

pasaj ironik bir şekilde ortaya koymaktadır:  

“Tanrılar Çıldırmış Olmalı adlı filmde, gökyüzünden Afrika 
ormanlarında yaşayan ilkel toplulukların içine bir kola şişesi düşer. 
Kabilenin siyah insanları, kola şişesini ne yaparlarsa yapsınlar yine 
onunla boğuşmaktan kurtulamaz. Şişeyi gömerler, uzaklara atarlar, ya da 

                                                 
65  Ira M. Lapidus, a.g.e, s. 21. Bu yüzden de İslam ülkelerinde modernleşme tepeden inme 

diyebileceğimiz bir tarzda gelişti. İslam ülkelerindeki sorunlar öncelikle askeri alandaki yeniliklerle 
giderilmeye çalışıldığı için Modernizmin taşıyıcılığını da devlet, asker ve aydınlar yapmışlardır. Bkz., 
Ali Bulaç, İslam Dünyasında Toplumsal Değişme, 4. Baskı, İz Yayınları, İstanbul, 1995, s. 60. 

66  J. Obert Voll,  İslam –Süreklilik ve Değişim I- trc. Cemil Aydın-Cengiz Şişman-Mehmet Demirhan, 
Yöneliş Yayınları, İstanbul, 1991, s. 14. 

67  Karadaş, Cağfer, “İslam Düşüncesinin Panoraması”, Çağdaş İslam Düşünürleri, ed. Cağfer Karadaş, 
Arasta Yayınları, Bursa, 2003, s. 11. 

68  Voll, a.g.e., s. 15. 
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onu kendi gündelik yaşamlarında bir araç olarak kullanıp içselleştirmeye 
çalışırlar… Ancak yine de şişe, ya çocukların elini keser ya da birilerine 
çarpar.”69 

Modernlikle karşılaşan Müslümanlar da bu pasajda anlatılan Afrikalı yerliler 

gibi ne yapacaklarını şaşırmışlardır. Ne bu süreç geriye çevrilebilmiş, ne ondan 

tamamen uzak durulabilmiş ne de modernlik içselleştirilebilmiştir. Bunun bir sonucu 

olarak da İslam toplumlarında modernleşme/Batılılaşma, Batı kültürünü yüzeysel bir 

şekilde taklitle kendini göstermiştir. İbn Haldun’un ifadesiyle, “yenilen gelenek, 

görenek, kılık kıyafet, ahlak ve diğer davranışlarında, daima yeneni taklit etmiştir.”70 

Ancak görülen değişimler nitelikli olmamıştır. Kör bir taklitçilik egemen olmuş, 

kültürsüzleşme, tarihsizleşme, bayağılaşma yaşanmış ve yaşanmaktadır. İslam 

toplumları kültürel ve siyasal sömürgeler haline gelmiştir.71 Bu sömürge haline gelişte 

dış güçlerin doğrudan müdahalesinin yanında bu müdahalenin de etkisiyle ortaya çıkan 

yeni elitlerin de rolü vardır. Batılı güçler sömürge haline getirdikleri devletlerde yeni 

ekonomik programların yanında modern eğitim veren kurumlar da oluşturdular. İşte, 

İslam ülkelerinde modernizm bu kurumlarda yetişen elitlerin çabalarıyla ortaya 

çıkmıştı. Farklı ülkelerde farklı şekillerde ortaya çıkması da bu kesimin tavır 

farklılıklarına dayanmaktadır. Bu kesim, Avrupa’nın etkisini ekonomik açıdan çok 

kültürel açıdan değerlendirdi. Bunun sonucu olarak da Müslüman toplumlardaki 

modernizmin ekonomik etkileri bile siyasi ve kültürel tepkiler doğurdu.72  

Toplumda meydana gelen bu değişmeler karşısında Müslüman düşünürlerin 

tepkisi ne olmuştur? Bu durum karşısında Müslüman düşünürler de duyarsız 

kalamazlardı, kalmadılar da. Bu durumdan nasıl kurtulacakları konusunda kafa 

yordular. Çok farklı görüşler ortaya çıktı. Laik-reformist milliyetçilik, liberal İslami 

modernizm, yeni-fundemantelizm gibi kurtuluş reçeteleri sunuldu.73 Bu görüşler 

modernizmle ortaya çıkmış olan sorunlara çözüm bulmak üzere ortaya çıkmış olsalar da 

aslında hepsi modernizmin farklı versiyonlarıydılar. Bu bir anlamda “modernizmi 
                                                 

69  Ergün Yıldırım, a.g.e., s. 7. 
70  Muhammed Hüseyin,  Modernizmin İslam Dünyasına Girişi, trc. Sezai Özel, İnsan Yay., İstanbul, 

2004, s.9’dan  naklen. 
71  Atasoy Müftüoğlu,  “Batılılaşma Serüveni”, www.iktibas.info, s.5.  
72  Ira M. Lapidus, a.g.e., ss. 14–18. 
73  Voll, a.g.e., ss. 14–15. 
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modernizmle aşma çabasıydı.”74  Kendi içinde farklı çeşitleri olsa da düşünürlerin bu 

konuda başlıca üç tavır ortaya koydukları söylenebilir:  

1) Salt ilerlemeciler  

2) Gelenekçi ilerlemeciler 

3) Muhafazakârlar75  

İlk gruptakiler, tek yol olarak Batılı değerleri kabul etmiş ve teslimiyetçi bir tavır 

göstermişlerdir. Sonradan “(Batılı) ol kurtul” diye özetlenen bu çözümün aslında “öl 

kurtul”dan ibaret olduğu anlaşılmıştır.76 

İkinci gruptakiler kendi değerlerine sahip çıkmanın önemini vurgulamış ve 

Batının değerlerini kabul etmemişlerdir. Bununla birlikte Batının bilim ve teknolojisini 

almanın kaçınılmaz olduğunu iddia etmişlerdir. Batının akılcılığı karşısında dine de 

savunmacı ve Batılı anlamıyla akılcı yaklaşan bu gruptaki düşünüler İslam’ın “akıl ve 

mantık dini” olduğu sonucuna ulaşmışlardır.77 Bu hareket daha çok İstanbul, Mısır, Hint 

Alt Kıtası ve Kazan gibi Batıyla ilişki içinde olan yerlerde yaygınlık kazanır. En önemli 

temsilcileri Cemaleddin Afgani, Muhammed Abduh, Reşid Rıza, E. Hamdi Yazır, Musa 

Carullah Bigiyev, Şibli Numani, Seyyid Ahmed Han, Muhammed İkbal… Ancak bu 

düşünürlerin hepsinin her konuda aynı düşündüğünü söylemek yanlış olacaktır. Kimi 

geleneksel tavra yakın dururken kimi de modernist tavra yakındır. Bu gruptaki 

düşünürler genel olarak kendi değerlerini koruma ve Batının bilim ve tekniğini alma 

konusunda hemfikir idiler. Ancak hem modern olma hem Müslüman kalma konusunda 

tatmin edici görüşler ortaya koyamadıkları için fikirleri halk nezdinde fazla yankı 

bulmamıştır. Meselenin bir başka boyutu da bilim ve tekniği değerlerden arınmış kabul 

etmeleridir. Batının bilim ve tekniğini alalım derken bunlarla birlikte Batılı değerlerin 
                                                 

74  Ergün Yıldırım, a.g.e., s. 7. 
75  Araştırmacıların genellikle bu üç tavır konusunda hemfikir olduğu söylenebilir. Ancak bu grupları 

farklı kavramlarla ifade etmişlerdir. Örneğin, Voll, yukarıda “salt ilerlemeciler” olarak adlandırılan 
gruba “Müslüman laikler”, “gelenekçi ilerlemeci” olarak adlandırılan gruba “uyarlamacı 
Batılılaşmacılar” demektedir. Bkz Voll, a.g.e, ss.248–250. Muhafazakârlar pek bir varlık 
sergileyemedikleri için olsa gerek bu yaklaşımları genel olarak ikiye indirgeyenler de vardır: “Laik” 
ve “rasyonalist” bir karakter taşıyan Batıcılık ile kısmen rasyonalist olan ama laik olmayan İslam 
modernizmi. Bkz. Tarık Zafer Tunaya’dan aktarımla Yıldırım, a.g.e., s. 55. 

76  Mehmet S.Aydın, “Fazlurrahman ve İslam İle Çağdaşlaşmak”, İslam ve Modernizm  
“Fazlurrahman Tecrübesi”- Sempozyumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire 
Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 1997, ss. 11–12. 

77  Ramazan Altıntaş, a.g.m., s. 70. 
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de geleceğini hesap edememişlerdi. Bu şekilde Batılı değerler doğrudan değilse de 

dolaylı yoldan etkili olmuş olacaktı. Nitekim öyle de oldu. 

Üçüncü gruptakiler ise Batıdan gelen hiçbir şeye ihtiyaç olmadığını 

savunmuşlardır. Böyle olmakla beraber bu görüşleriyle çelişir bir şekilde modern araç 

gereçleri kullanmaktan da geri kalmamışlardır. Temelde muhafazakârlığı esas almış, 

eski değerleri korumak adına yeni fikirler üretememiş ancak bu muhafazakârlıklarını 

zihinsel plandan çıkarıp da pratiğe aktaramamış ve gündelik hayatlarında değişim onlar 

için de kaçınılmaz olmuştur.78 

İslam düşünce tarihine baktığımızda Müslümanların Batı düşüncesiyle iki kez 

karşılaştıkları görülmektedir. Birincisi Abbasiler zamanında Beytü’l-Hikme’nin 

kurulmasıyla Yunan medeniyetinden eserlerin tercüme edildiği dönem; ikincisi ise 

Batının her şeyiyle İslam dünyasını etkisi altına aldığı son iki yüz yıllık dönemdir. 

Ancak bu iki karşılaşmayı birbirinden ayırmak gerekmektedir. İlk karşılaşmada Yunan 

medeniyeti güçsüz, İslam medeniyeti güçlü bir konumda bulunmaktaydı. Bunun için de 

sözü edilen karşılaşma İslam dünyasında yıkıcı etkilere sebep olmamıştır. İkinci 

karşılaşmada ise tam tersi bir durum söz konusu oldu. Bu sefer İslam âlemi güçsüz Batı 

âlemi güçlü idi. Dolayısıyla –yukarıda kısaca bahsettiğimiz üzere- etkilenmenin 

boyutları son derece geniş olmuştur. Zira İslam dünyası sosyal, siyasal, kültürel vb. pek 

çok açıdan Batı medeniyetinin etkisi altına girmiştir.79  

İslam düşünce tarihinde bundan başka yenileşme/tecdid/ıslah hareketleri olmuş 

mudur? Olmuşsa -yukarıda eleştirel bir şekilde kısaca ele aldığımız- İslam modernizmi 

ve İslam düşünce tarihinde var olan yenileşme düşüncesi arasında bir halef-selef ilişkisi 

mevcut mudur? Yoksa birbirlerinden tamamen farklı hareketler olarak mı kabul 

edilmelidirler?80 Bu gibi sorulara cevap verebilmek için her iki hareket arasındaki ortak 

                                                 
78  Cağfer Karadaş, a.g.e., ss. 11–14. 
79  Ali Bulaç, a.g.e., ss. 56–57. Ayrıca bkz. Şehmus Demir,  “Değişim Süreci Açısından Kur'an Yorumu 

Üzerine”, İslamiyat, S. 4, Ankara, 2001, s. 218. 
80  Konuyla ilgili çalışmalara baktığımızda ciddi bir kavram kargaşasının olduğunu söylememiz 

mümkündür. Örneğin Ira M. Lapidus “modernist ve reformist (ıslahçı) İslam” şeklinde bir ayırım 
yapmışken ( bkz. Ira M. Lapidus, a.g.e., s. 18), İsmail Kara, İslam modernizmi ile çağdaş İslam 
düşüncesi, ıslah, ihya ve tecdid kavramlarını aynı anlamda kullanmakta ve bunun karşısına “İslam 
tarih tecrübesi”  dediği “gelenek”i koymaktadır. Bkz. İsmail Kara, Din İle Modernleşme Arasında, 
2. Baskı, İstanbul, 2005, s. 199. Bu çalışmada da İslam yenileşme düşüncesi ile İslam modernizmi 
farklı olarak kullanılmaktadır. 
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ve farklı yönlerin bilinmesi gerekmektedir. Bu sebeple İslam düşüncesinde meydana 

gelmiş olan yenileşme hareketlerinin tarihine bakılması gerekir.  

Tecdid/ Yenileşme düşüncesini İslam’ın ilk dönemlerine kadar götürmek 

mümkündür. Şiilik ve sûfilik kısmen de olsa ilk dönem ihya hareketleri içinde kabul 

edilebilir. Bununla beraber ilk kapsamlı hareketin Gazali (505/1111) ile başladığını 

söylemek mümkündür. Gazali’yi İbn-i Teymiyye (728/1328) takip etmektedir. Özellikle 

bu iki âlimin kendilerinden sonraki ihya hareketleri için yol gösterici olduğu ileri 

sürülmüştür.81  

Söz konusu âlimler İslam dünyasının kendi içindeki problemlerine çözüm 

bulmak amacıyla ortaya çıkmışlardır. Gazali, hem Yunan felsefesinin zihinlerde 

meydana getirdiği etkilerle hem de artık şeriat dışına taşan sûfilikle, İbn-i Teymiyye ise 

daha çok sûfilikle ve mevcut dini yaşayışın içine karışmış olan bidatlerle mücadele 

etti.82  

İbn Teymiyye’nin 18.yüzyıldaki takipçiliğini Muhammed b. Abdulvehhab 

(1206–1792)’ın yaptığı kabul edilir. Arabistan’da başlattığı Vehhabilik hareketiyle o da 

selefi İbn Teymiyye gibi sûfiliğe ve bidatlere savaş açtı. Selefinden farkı ise tasavvufu 

tümden reddetmesi olmuştur. Kur’an ve sünnete, selefe dönmeyi ilke haline getirmiş 

ancak selefin katı bir takipçisi olmanın ötesine de geçememiştir.83 

Yine Hint Alt-Kıtasından İmam Rabbani adıyla maruf Ahmed Faruk Sirhindi 

(1034–1625), Şah Veliyullah Dihlevi (1176–1762); Muhammed Ali es-Senusi (1275–

1859)’nin Libya’da başlattığı Senusiye hareketi de 18 ve 19.yüzyıllarda görülen ıslah 

hareketleri arasında kabul edilir.84 

Bu hareketlerin ortak özellikleri, yukarıda belirtildiği üzere, İslam toplumunun 

kendi içinden çıkmış olmasının yanında toplumu içine düşmüş olduğu siyasi, iktisadi ve 

                                                 
81  Şehmus Demir, a.g.e, s. 26–28. 
82  Demir, a.g.e, ss. 27–28. 
83  Demir, a.g.e, s. 29. 
84  Demir, a.g.e, ss. 29–30. Hint altkıtasında meydana gelen tefsir faaliyetleri için bkz., Abdülhamit 

Birışık, Hint Altkıtası Düşünce ve Tefsir Ekolleri, İnsan Yayınları, 2001, b.a. 
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sosyal çöküntüden kurtarma çabası içinde olmaları, İslam’ın özüne dönüşe vurgu 

yapmaları ve ictihada önem vermeleridir.85 

19.yüzyılın sonu ve 20.yüzyılın başlarında ilk bakışta öncekilerin devamı gibi 

görünen ancak ortaya çıkış sebepleri ve muhtevası itibariyle farklılıkları bulunan yeni 

bir hareket görüldü. Başlıca temsilcileri Cemaleddin Afgani (1839–1897), Muhammed 

Abduh (1845–1905) ve Seyyid Ahmed Han (1817–1898) olan bu harekete genel olarak 

“klasik İslam modernizmi” denilmektedir.86 Bu akımın ortaya çıkmasının temel nedeni 

Batı baskısının İslam dünyası üzerindeki etkilerinin görülmeye başlamasıdır. 

Dolayısıyla Selefilik İslam dünyasının kendi iç dinamiklerinden kaynaklanmış değildir. 

Her ne kadar bu etkilere bir tepki olarak ortaya çıkmışsa da zamanla tenkit ettiklerini 

taklit etmekten kendini alamamıştır. Bu da hareketin başarısını etkileyen önemli 

etkenlerden biridir.87  

İslam modernistleri İslam dünyasının içinde bulunduğu durumun sebebini 

Müslümanların gerçek İslam’la aralarına koydukları mesafeye bağlamaktadır. Onlara 

göre asr-ı saadetten sonraki devirlerde Müslümanlar dinin özünden uzaklaşmışlar ve 

bunun yerine geleneklere, Batıl inançlara, hurafelere din kisvesi giydirmeye 

başlamışlardır. Yani İslam yanlış anlaşılmış ve yanlış yaşanmıştır. İslam dünyasının 

başına gelenlerin asıl sebebi İslam değil mevcut Müslümanlar ve onların yanlış din 

anlayışlarıdır.88  

İsmail Kara modernistlerin bu tasvirini “tarih dışı ve pek çelimsiz” olarak 

niteleyerek şu şekilde eleştirmiştir:  

“..İslam dünyasının bütün coğrafyaları ve Müslümanların nerede 
ise tamamı ile İslam arasında var olduğu ısrarla vurgulanan zıtlığın veya 
ciddi uzaklığın, mantıki olarak İslamı hayatla bağlantısı kopuk, kurgusal 
ve “ideal” bir çerçeveye oturtacağının bile farkına varılmamıştır. Bir din 

                                                 
85  Şehmus Demir, a.g.e, s. 31. 
86  Aslında bu tabir de tartışmalıdır. Bkz. Demir, a.g.e. s. 31, 168 numaralı dipnot. Erol Güngör bu 

hareketlere “reformist hareketler” demeyi uygun bulmaktadır. Bkz. Erol Güngör, İslamın Bugünkü 
Meseleleri, 15. Baskı, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2006, s. 8.  İsmail Kara’nın görüşü için bkz.bu 
çalışmada 81 numaralı dipnot. Bu harekete “Yeni Selefilik” ismi de verilmiştir. Bkz. Ramazan 
Altıntaş, a.g.m, s. 70. 

87   Demir, a.g.e,, ss. 31–32. 
88  Bkz. İsmail Kara, a.g.e, s. 199. 
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düşünün ki asırlardır müntesipleri arasında onu “doğru” anlayabilen çok 
az sayıda insan olmuş ve Müslümanların elinde, çevresinde teşekkül eden 
yaşama tarzı ve hayatı algılama biçimi İslamla bağları hayli kopuk/zayıf 
bir seyir takip etmiş olsun! Bu mantığın varacağı yer, çok kısa bir dönem 
istisna edilirse İslam’ın gerçek yüzüyle tarihte var olmamış bir din olduğu 
değil midir? Nasıl olmuş da XIX. ve XX. yüzyılın Müslüman aydınları 
seleflerinden farklı olarak İslamı doğru anlama şansını yakalamışlar!”89 

Bu ve benzeri eleştirilerin yanında, “klasik modernizmin temsilcileri, İslam’ı, 

berrak yüzünün görülmesine engel olan hurafelerden arındırmak için uğraş sarf 

ettiler”90, diyenler olduğu gibi gelenekçi düşüncenin karşısında yenilikçi düşünceye 

methiyeler düzenler91 de bulunmaktadır. Bir yandan da İslam modernizminin karşıtı 

olarak gelenekçiliği savunanların yanında her ikisini de İslam’ın düşmanı ilan eden 

düşünceler de vardır.92 

Klasik İslam modernistlerinin –en azından hepsinin- tamamen Batı kopyası 

olduğu söylenemese de Batı’dan büyük ölçüde etkilenmediklerini söylemek de mümkün 

değildir. Söz konusu akım, Batı karşısında her alanda gerileyen İslam dünyasının 

Batı’yı yakalama, aşma ve onun saldırılarına cevap verme sâikiyle ortaya çıkmıştır. 

Zikredilen akımın temsilcileri bunu yaparken zaman zaman tepkisel davranmış, bu 

tepkilerini de farklı dozlarda ve şekillerde ortaya koymuşlardır.93 

Acaba modernist düşünce ileride Hıristiyanlığı olduğu gibi İslamiyet’i de 

Protestanlaştırır mı? Zira Müslümanların ilerlemeleri için İslam’ın protest bir 

yorumunun yapılması gerektiğini ifade eden görüşler de dile getirilmiştir. Hatta 

Türkiye’de 1928’de dini “ulusal çıkarlara” uygun bir hale getirmek adına 

Protestanlaştırma girişimleri yapılır. O dönemde İ. H. Baltacıoğlu başkanlığında 

Darulfünun İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden bir grup dinde reform paketi hazırlar. 

Buna göre ibadet dili Türkçe olmalı, camilere sıralar koyularak müzik aletleri eşliğinde 

dini musiki icra edilmeliydi. Camilerde insanlara “din feylosofları” hitap etmeliydi 

                                                 
89  İsmail Kara, a.y. 
90  Şehmus Demir, a.y. 
91  Bkz. R. İhsan Eliaçık, İslam’ın Yenilikçileri, C. I, Söylem Yayınları, İstanbul 2001, ss. 8–11. 
92  Bkz. Mehmet Durmuş, a.g.m., b.a. 
93  Şehmus Demir, a.g.m, s. 220. 
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vs…94 Bütün bu etkilenmelere rağmen her iki hareketin ve her iki dinin de tarihi arka 

planları göz önüne alındığında İslam’da Hıristiyanlığa benzer bir Protestanlaşmanın 

olmayacağı söylenebilir.95  

Modernist düşünce her ne kadar Müslümanların kimliğinin yeniden oluşmasında 

etkili olmuş, laikleşmeyi dayatmış ve bunda büyük ölçüde başarılı olmuşsa da fertler 

açısından bakıldığında İslam hâlâ yerini korumaktadır. Ancak devletler söz konusu 

olduğunda laik düşüncenin ağır bastığını söylemek yanlış olmayacaktır.96 

Müslüman dünya modernizm tecrübesiyle ciddi bir kriz yaşamıştır ve yaşamaya 

devam etmektedir. Bu yaşanılanların bir kriz olduğunu kabul edenler bunu aşmanın 

yolunun kendi geleneklerimizi oluşturmak olduğunu söylemektedirler. Zira bizler 

Modernizmle birlikte kendi geleneğimizi hayatımızın dışına ittik ve yerini başka bir 

şeyle de doldurmadık. Dertlerimizin devası bu boşluğun doldurulmasından 

geçmektedir.97 

 

                                                 
94  Bu görüşlerin detayları için bkz. Ramazan Altıntaş, a.g.m, ss. 71–72. 
95  İslam’ın neden Protestanlaşmayacağı ile ilgili detaylı açıklamalar için bkz. Altıntaş, a.g.m, ss. 79–83. 
96  Ira M. Lapidus, a.g.e.,  ss. 413–414. İran gibi birkaç devlet bu hükümden istisna edilebilirse de genel 

olarak bakıldığında ismi ne olursa olsun devlet söz konusu olduğunda laik anlayışın ağır bastığı 
söylenebilir. 

97  Geleneğin ne olduğu ve önemiyle ilgili kapsamlı ve doyurucu bilgiler için bkz. Tahsin Görgün, 
“İslami Tefekkür Geleneği ve Önemi”, Bilimname VI, Kayseri 2004/3, ss. 87–115. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

MUHAMMED FERİD VECDİ’NİN YAŞADIĞI  

DÖNEM, HAYATI VE İLMÎ ŞAHSİYETİ 

I.  XX. ASIRDA İSLÂM DÜNYASI VE BATI 

Müslümanların Batı ile ilk temasları Hz. Peygamber zamanında İslam ordusunun 

Mute savaşında (m. 629) Bizanslılarla karşılaşmalarına kadar götürülür. Daha sonra dört 

halife dönemiyle Emevi ve Abbasi dönemlerinde de muhtelif şekillerde karşılaşmalar 

meydana gelmiştir.98 Fakat hiçbirinin 18. yüzyıldaki gibi sarsıcı ve yıkıcı olmadığı iddia 

edilmektedir.99 

19 ve 20. yüzyılda İslam dünyasının dini, siyasi, sosyal, düşünce tarihi gibi pek 

çok açıdan, bazı yerel farklılıklarla birlikte, benzerlik gösterdiği; bu benzerliklerin 

sebebinin öncelikle Batı medeniyetiyle karşılaşma ve hemen her alanda bu 

karşılaşmanın etkilerini hissetme olduğu söylenmektedir. Her iki medeniyet önce askeri, 

akabinde siyasi ve kültürel alanlarda karşı karşıya gelmiş beraberinde yaşanan 

çatışmalar son iki yüzyılı şekillendirmiştir.100 

Batılı devletlerin işgaline maruz kalan Müslüman ülkeler, bir yandan bu 

işgallerden kurtulmaya çalışırken bir yandan da ilk yenilgi sebeplerini araştırmak 

gayesiyle Batı kültürünü tanıma faaliyetlerine başlamışlardır. Bunun için Batılı ülkelere 

öğrenciler gönderilmiş, topluma yön veren düşünürler bizzat kendileri bu ülkelere 

gitmiş ve dönüşlerinde bu ülkeleri tanıtan kitaplar yayınlamışlar bir yandan da tercüme 

faaliyetleri başlamıştır. Ancak etkilenme sadece bu yolla olmamış, Batılı ülkeler de 

sömürgeleştirdikleri İslam ülkelerinde okullar açarak kendi kültürlerini yayma yolunu 

                                                 
98  Ali Bulaç, a.g.e, s. 11 vd. 
99  Modernizmin Müslüman toplumlar üzerinde meydana getirdiği yıkıcı etkiler için bkz. Atasoy 

Müftüoğlu, a.g.m.  Müslüman toplumların Batıdan etkilenmelerinin başlangıç tarihi hakkında farklı 
görüşler vardır.  Bu tarihin 16. Yüzyıl olduğu da iddialar arasındadır. Bkz. Erol Güngör, a.g.e, s. 23. 

100  Harun Anay, a.g.m, ss. 14–15. Batı kültürünün Müslüman halklar üzerindeki etkilerinin bir özeti için 
bkz. H. A. R. Gibb, a.g.e, ss. 339–341.  
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tutmuşlardır.101 Bunların yanında Batı kültürünün İslam ülkelerinde yayılmasında 

oryantalizmin rolüne de vurgu yapılmaktadır.102 

Yine Batı kültürünün etkisiyle İslam dünyasında çeşitli fikir akımları ortaya 

çıkmıştır. Milliyetçilik, komünizm, liberalizm ve demokrasi pek çok açıdan tartışılmış 

ve hemen her birinin savunucusu olmuştur.103 Söz konusu akımlara bir sonraki bölümde 

değinileceği için burada detay verilmeyecektir. 

II. XX. ASIRDA MISIR’IN, SİYASİ, SOSYAL, İKTİSADİ VE İLMİ DURUMU 

A. MISIR’IN GENEL SİYASİ DURUMU 

Arap ülkeleri içinde tarihi, siyasi etkisi, siyasi konumu, nüfus yapısı, eğitim-

öğretim kurumları, düşünürleri itibariyle en önemli ülkenin Mısır olduğu 

söylenmektedir.104  

Köklü bir medeniyete sahip olan Mısır 1517’de Osmanlı topraklarına katılmıştır. 

III. Selim, 1798 yılındaki Napolyon işgalini püskürtmek amacıyla Mehmet Ali Paşa’yı 

Mısır’a vali tayin etti. Bu tayin hem Mısır için hem de Arap dünyası için bir dönüm 

noktası oldu. Mehmet Ali Paşa sonraları bağımsız hareket etmeye başladı. Mısır 

1882’de İngiltere’nin işgaline uğradı. İngiltere 1914’de Mısır üzerinde hâkimiyet kurdu. 

Sa’d Zaglul liderliğindeki Vefd Partisi ülkenin her yanında işgale karşı Mısır 

milliyetçiliğini güçlendirecek isyanlar tertipledi. Sonunda İngiltere 28 Şubat 1922’de 

yayınladığı bir bildirgeyle Mısır’ın bağımsızlığını ilan etti. Mısır Hidivi I. Fuad bu 

bildirgeyi kabul ederek kral (melik) unvanı aldı. Mısır 1952 yılına kadar Mehmet Ali 

Paşa hanedanı tarafından yönetildi. 23 Temmuz 1952’de yapılan bir askeri darbeyle 

yönetim Cemal Abdunnasır’a geçti. 1970–1981 arası Enver Sedat, 1981’den sonra da 

Hüsnü Mübarek askeri idareleri yönetimi devraldı.105  

                                                 
101 Harun Anay, “Çağdaş Arap Düşüncesi Üzerine”, Divan Dergisi, C.1, 2001, ss. 27–30. 
102  Anay, a.g.m, ss. 31–32. 
103  Harun Anay da makalesinde Ferid Vecdi’yi liberal ve demokrat olan düşünürler arasında saymaktadır. 

Bkz. Anay, a.g.m, ss.  43–44. 
104  Anay, a.g.m, s. 5. 
105  Anay, a.g.m, s. 6. 
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1. Mısır’ın Yönetim Biçimi 

Mısır, bağımsızlığını kazanmasının ardından sırasıyla monarşi, sosyalizm ve 

cumhuriyet rejimleriyle idare edilmiştir. Ancak Mısır söz konusu olduğunda bu 

kavramların hiçbirinin Batı’da kabul gören anlamları ifade etmediği iddia 

edilmektedir.106 Şöyle ki:  

Mısır, 1923 Lozan Antlaşması ile Osmanlı’dan ayrılmıştır. Ancak bu konuda 

fikri bile sorulmamıştır. Antlaşmayı Mısır adına imzalayan İngilizler 1956 yılına kadar 

Mısır’da kalmıştır. Dolayısıyla bu tarihe kadar Mısır’ın tam bağımsızlığından 

bahsetmek mümkün görünmemektedir.107 

Mısır krallıkla yönetiliyordu. Toplumda ulusalcı akımlar kendilerine yer 

bulmaya çalışırken İslamcılık düşüncesi de hızla gelişiyordu. Yabancı etkisinin 

yönetimde etkili olması, 1947’de İsrail Devleti’nin kuruluşuna Mısır yönetiminin 

seyirci kalması, ekonominin yabancılar lehine gelişip sadece Avrupalı işçilerin çalıştığı 

fabrikalar açılması dolayısıyla da halkın giderek fakirleşmesi gibi sebepler 1952 Hür 

Subaylar Hareketi’ne zemin hazırlamıştı. Sonunda monarşi çökmüş yerine komünist bir 

idare gelmişti. Ancak o da halkı daha iyi bir duruma getirmedi. Cemal Abdunnasır 

yönetimindeki yeni idarenin en önemli icraatları arasında İngilizleri ülkeden kovması ve 

Süveyş kanalını millileştirmesi sayılmaktadır.108  

1953’de Kral Faruk’un tahttan uzaklaştırılmasıyla Cumhuriyet ilan edilmiş, 

1956’da Abdunnasır cumhurbaşkanı olmuş ve “Nasır Sosyalizmi” olarak anılan bir 

yönetim biçimiyle uzun yıllar Mısır’ı idare etmiştir.109 

                                                 
106  Gibb bu iddiayı genelleştirmiş ve Doğu toplumlarında Batıdan alınan kurumların Batıdaki gibi 

işlemediğini ileri sürmüştür. Bkz. H. A. R Gibb, a.g.e, s. 342.  
107  Recep Şentürk, İslam Dünyasında Modernleşme ve Toplumbilim, İz Yayınları, İstanbul, 1996, s.  

202. 
108  Şentürk, a.g.e, s. 204. 
109  Şentürk, a.g.e, s. 205. 
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2. Mısır’daki Siyasi Akımlar 

a. Milliyetçilik   

Her ne kadar “millet” kavramının tarihi son derece eski ise de bugün kullanıldığı 

anlamıyla “milliyetçilik” son iki yüzyıla ait bir kavram olarak kabul edilmektedir. 

Modern toplum yapısına geçişin bir sonucu olarak kabul edilen milliyetçilik 

modernitenin ürünü olarak tarih sahnesine çıkmış ve muhtevası çeşitli etkenlere bağlı 

olarak değişerek de olsa günümüze kadar gelmiştir.110  

Özellikle Arap dünyasında ilk ortaya çıkan akımlardan biri, milliyetçiliktir. 

Bunun belli başlı sebepleri olarak, 19.yüzyıldan itibaren Arap devletlerinin 

Avrupalılarca işgal edilmesi, buna bağlı olarak gelişen ilişkiler sonucunda Avrupa’da 

başlayan milliyetçilik akımlarından etkilenme, Osmanlı Devleti’nde başlayan 

milliyetçilik tartışmaları ve Osmanlı Devleti ile bazı Arap devletleri arasında çeşitli 

alanlarda çıkan sorunlar gösterilmektedir. Özellikle 19.yüzyılın sonlarında Arap 

dünyasında çeşitli yönleriyle en çok tartışılan konu, milliyetçilik olmuştur. Bu sebeple o 

dönem düşünürleri içinde milliyetçiliği bir şekilde benimsemeyen yok gibidir.111 Ferid 

Vecdi de bunlardan biridir. O, Mustafa Kamil’den etkilenerek milliyetçi bir söylem 

geliştirmiş, milliyetçilerin yayın organı olan el-Liva gazetesinde yazılar yazmış ancak 

Mustafa Kamil’in ölümünden sonra çeşitli anlaşmazlıklardan dolayı onlarla ilişkisini 

kesmiştir. 

O dönemde milliyetçi söylemlerin etkisiyle Arapça konuşan halklar arasında 

Arap kimliği bilinci gelişmeye başladı. I. Dünya Savaşı’ndan sonra her ne kadar yeni 

Arap devletleri oluşturulmuşsa da bu devletlerdeki yabancı denetimine karşı direniş de 

başladı. Bu da Arap Birliği hissini güçlendiren bir etken oldu. Milliyetçilik hareketleri, 

İslam’ı bir kimlik olarak dışlamıyordu ama üslubu oldukça laikti. Ancak İslam’ı 

kullanmaktan da geri durmuyordu. Hatta Araplar’a inmiş olmasından yola çıkarak 

                                                 
110  Durmuş Hocaoğlu, “Milliyetçilik ve Modernist Teoriler:1”, Yeni Çağ [Analiz], 10.02.2004.  Yazar bu 

makalesinde ve aynı gazetenin 13 ve 16 Şubat 2004 tarihli makalelerinde konuyu incelemiş ve 
milliyetçiliğin temellerine ve bugünkü durumuna dair analizlerde bulunmuştur. 

111  Harun Anay, a.g.m, s. 34. 
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İslam’ın Araplar’ın özel dini olduğunu ve Hz. Muhammed’in Arap milliyetçiliğinin 

önderi olduğunu iddia eden milliyetçi yazarlar mevcuttu.112 

Milliyetçi düşünce farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Irkçı, kültürel, dini 

milliyetçilik, dil milliyetçiliği gibi… Bunlardan bir kısmı İslam’ı da dikkate alırken bir 

kısmı tamamen laik bir milliyetçiliği savunmaktadır. Milliyetçilik söylemleri 

çerçevesinde Arap halklarının bağımsızlıklarını elde etmeleri ve bir araya gelmeleri 

gerektiği ileri sürülmüş ve bu görüşler Arapların Osmanlı Devleti’nden ayrılmalarına 

sebep olmuştur.113 

Seküler milliyetçiliği savunanlar tarafından önemli olanın din değil dil, tarih, 

coğrafya birliği olduğu iddia edilmiştir. Bunların yanında dindarlıkla milliyetçiliğin 

birbirine zıt olmadığını, bir insanın hem dindar hem de milliyetçi olabileceğini savunan 

Mustafa Kamil gibi liderler de etkili olmuştur. İslam birliğini savunan Reşid Rıza ise 

İslam’a ters olduğu gerekçesiyle milliyetçiliğe karşı çıkmaktadır.114 

Bu konuda yapılan faaliyetler neticesinde 1944’de Arap Birliği Teşkilatı 

kurulmuştur. 1952’de Mısır’da askeri bir darbeyle yönetimi ele geçiren Cemal 

Abdunnasır da ateşli bir Arap milliyetçisiydi. Bu olayla Araplar arasında milli şuur canlı 

kalmıştır.115 

Arap birliği düşüncelerinin yanında bölgesel milliyetçiliği savunan düşünürler 

de vardı. Mısır’da Taha Hüseyin’in de içinde bulunduğu bir kısım düşünür Mısır 

milliyetçiliği fikrini savunmuşlardır.116  

Mısır’da 1879–1882 Urabi hareketi ve Mustafa Kamil’in Milliyetçi partisiyle 

başlayan milliyetçiliğin yayılması ve gelişmesinde gayr-ı Müslim azınlığın büyük 

çabaları olmuştur. Genel nüfusa oranları %8 civarında olan Kıpti Hıristiyanlar, 

Yahudiler, Ermeniler, Rumlar, Marunîler zımmilikten kurtulup kendilerine 

Müslümanlarla aynı haklara sahip olma hakkı vereceği için milliyetçilik akımını ortaya 

atmış ve kurdukları gazete ve dergileriyle Mısır milliyetçiliğini desteklemişlerdir. Bunu 

                                                 
112  Harun Anay, a.g.m, s. 38. 
113  Anay, a.g.m, ss.  34–35. 
114  Anay, a.g.m, s. 37. 
115  Anay, a.g.m, s. 39. 
116  Anay, a.g.m, s. 37. 
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sağlayabilmek için Mısır lehçesini ve halk dilini fasih Arapçadan ayırmaya çalışmışlar, 

bu anlayışı yerleştirmek gayesiyle yerel lehçeyle tiyatro ve gazete çalışmaları hatta 

Latin harflerinin kabulü için propaganda yapmış ancak başarılı olamamışlardır. Müstear 

adı Ebu Nazzara olan James Sonua adlı Yahudi’nin Mısır’da ilk Arap tiyatrosunu 

kurması ve 1887’de halk Arapçasıyla yayın yapan bir gazete çıkarması bu çalışmalara 

örnek olarak gösterilebilir.117 

b. Komünizm 

XX. asırda Mısır’da önemli etkileri olan hareketlerden biri de Arap 

Sosyalizmidir. II. Dünya savaşı sırasında Suriye’de kurulan Sosyalist Arap Baas 

Partisi’nin ardından ikinci önemli Arap sosyalizmi hareketi Mısır’da Cemal Abdunnasır 

(1918–1970)’ın başını çektiği hareketti. 1960’ların ortalarında Arap sosyalizmi Araplar 

arasında en baskın ideoloji durumundaydı.  

Mısır’daki Nasırcılık hareketinin temel ilkeleri “Arapların sömürgeden kurtuluşu 

ve birliği ile toplumun köktenci sosyalist dönüşümü” idi. Nasır, kısa sürede Arap 

dünyasının en başarılı emperyalizm karşıtı lideri ve Arap milliyetçiliğinin en büyük 

sözcüsü olmuştu. Yani sosyalizm yukarıda bahsettiğimiz milliyetçilikten apayrı bir 

ideoloji olarak görülmez. Arap sosyalizmini aynı zamanda İslami köklerinden de 

tamamen ayrı düşünmemek gerekmektedir.118  

Mısır’ın siyasi ve toplumsal hayatında masonluğun son derece etkili olduğu 

iddia edilmektedir. Buna göre masonluk, Mısırlı aydınlar ve yöneticiler arasında 

yaygındı. Sa’d Zağlul Paşa, Mustafa Kamil, Muhammed Abduh, Cemaleddin Afgani 

gibi isimlerin dışında zengin toprak sahipleri, çeşitli din ve milliyetlerden ileri gelen 

isimler ve yönetimde söz sahibi pek çok kişinin de çeşitli mason localarına kayıtlı 

olduğu söylenmektedir.119 

                                                 
117  Recep Şentürk, a.g.e, ss.  200–201. 
118  Bkz. Voll, a.g.e, ss.  287–292. Ayrıca bkz. Erol Güngör, a.g.e, ss.  118–122. 
119  Kerim Wissa, “Bonaparte’dan Zağlul’a Mısır’da Masonluk”,  trc. Yusuf Hanif, İnkişaf Dergisi, S. 3, 

2008, www.inkisaf..net . Kaynakta Afgani’nin masonluğu amaçların ulaşmak için kullandığı iddia 
edilmektedir. Belirtildiğine göre Afgani kısa zamanda “Kevakibu’ş-Şark” isimli mason locasının 
lideri haline gelmiş ancak yeri geldiğinde de eleştirmekten çekinmemiştir.  
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Görüldüğü gibi Mısır siyasi hayatında İslami söylemler merkezi bir 

konumdaydı, denilebilir. İngiliz işgaliyle entelektüeller arasında başlayan İslam 

modernizmi çabaları zamanla laik milliyetçiliğe dönüşmüştür. Ancak bu durum 

toplumda beklenen desteği görmedi ve istenen laikleşme sağlanamadı. İhvan-ı 

Müslimin gibi muhalif hareketler çıkarak siyasi hayatta etkin roller aldılar. 1952 

darbesinin ardından iş başına gelen komünist yönetim bu hareketleri yasadışı ilan ettiyse 

de İslami kimliği kendi üzerinden de atamadı. Şer’i hukuk korunmakla birlikte din, 

devletin kontrolüne alındı. Bu, bir tür İslam’ı ve devleti kaynaştırma çabasıydı, kısmen 

de başarılı oldu. Zaman içinde tekrar gündeme gelen laikleşme çabaları halkın tepkisini 

çekti.120  

c. İslamcılık 

İslamcılık akımı Osmanlı’nın son dönemlerinde ortaya çıkmıştır. Kısaca ifade 

etmek gerekirse bu akım bir yandan modernlik açısından İslam’ı yorumlamış diğer 

yandan da İslam kültür ve kavramlarını kullanarak modernleşmeyi yorumlamıştır.  

Elbette İslamcılık sadece Osmanlı’da ortaya çıkmış bir akım değildir. İslamcılık 

Osmanlı dışında Hindistan, Afganistan, İran ve Mısır’da da farklı bir gelişim seyri 

göstermiştir. Osmanlı İslamcılığında Müslümanların kurtuluş reçetesi İslam’a, bir 

zamanlar bizi başarıdan başarıya koşturan İslam kültürüne dönmekti. Son derece hayalî 

olan “İttihad-ı İslam” fikri savunuluyordu. Oysa aynı zamanda Arap milliyetçiliğinin de 

önderi olan Afgani’nin başlattığı diğer tür İslamcılıkta değişim çok daha köklü bir 

şekilde kendini hissettirmiştir. Onların ideali “saf ve gerçek İslam’a dönüş” idi. Bu 

düşüncede bütün bir gelenek yok sayılmakta ve Kur'an’a dönüş gerekli görülmektedir. 

Zira “saf İslam” oradadır. Ancak Batı karşısındaki savunma psikolojisi “saf İslam”dan 

bahseden Afgani’ye şu cümleleri söyletebilmiştir: 

“İslam dininin bilimsel ilerlemenin önünde engel olduğu doğru 

olsa bile, bir gün bu engelin ortadan kalkmayacağını kim söyleyebilir? 

İslam dini bu konuda diğer dinlerden nasıl ayrılabilir? Her din kendine 

göre müsamahasızdır. Hıristiyanlık, yani onun emirlerini ve öğretisini 

                                                 
120  Ira M. Lapidus, a.g.e, ss.  401–402. 



 
 

28

izleyen ve ona göre şekillenen topluluk, sözünü ettiğim ilk dönemde 

böylece hür ve bağımsız olarak ortaya çıktı. Gelişme ve bilim yolunda da 

hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Oysa İslam toplumu henüz kendisini dinin 

vesayetinden kurtaramamıştır. Ancak, Hıristiyanlığın dünyada İslam’dan 

yüzyıllarca önce ortaya çıktığı düşünülürse, İslam toplumunun da bir gün 

bağlarını koparmayı başaracağına ve Batı toplumunun izinden giderek 

uygarlık yolunda kararlı bir şekilde yürüyeceğine olan ümidimi 

muhafaza ediyorum… Hayır, İslam bir ümitten mahrum edilemez.”121  

B. MISIR’IN SOSYAL, İKTİSADİ VE İLMİ DURUMU 

19 ve 20. yy’da Mısır’ın şekillenmesinde en önemli etken, diğer İslam 

ülkelerinde olduğu gibi, Batı kültürüdür. Bunun için de bu kültürün ülkeye girişi ve 

etkileri üzerinde durmadan dönemin sosyal yapısının kavranması mümkün değildir.  

Napolyon 1798’de Mısır’a girdiğinde bir bildiri dağıtmıştı. Bildiri şöyle 

başlıyordu: “Bismillahirrahmanirrahim (Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla başlarım) 

La ilahe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur) Allah’ın oğlu yoktur, mülkünde hiçbir 

ortağı yoktur. Hürriyet ve eşitlik üzerine kurulmuş Fransa tarafından…”122 

Bu olay iki toplumun karşılaşmasının başlangıcı olmuştur. Bu karşılaşmadan 

Mısır’ın payına düşen sonuç yenilgi ve hayal kırıklığı oldu. Peşinden de kendilerini 

yenenlere her alanda tabi oluş geldi.123  

Batı kültürünün Mısır’a şu yollarla girdiği söylenir: 

1. Mısır’da çeşitli ilmi alanlarda çalışan Batılı uzmanlar 

2. Batı’ya gönderilen talebeler 

3. Mısır’da tercüme edilip yayınlanan Batılı yazarların eserleri 

4. Batılı tarzda ya da Batılılar tarafından kurulmuş okul ve 

enstitüler.124  

                                                 
121  Mehmet Paçacı, Çağdaş Dönemde Kur'an’a ve Tefsire Ne Oldu?, Klasik Yayınları, İstanbul, 2008, 

ss. 26-27’den naklen. 
122  Recep Şentürk, a.g.e., s. 207. 
123  Şentürk, a.g.e, ss. 207–208. 
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Mısırlılar yenilgi nedenlerini araştırdıklarında başlıca iki sonuca ulaştılar; bir 

grup sebebin İslam’ın aslından uzaklaşılması olduğunu söylerken bir başka grup 

Batıdaki gelişmelerin zamanında takip edilememesi olduğu iddiasını ortaya atmıştır. Bu 

iddianın sahiplerine “Arap uyanışçıları” denmiştir. Toplum yapısında meydana 

getirdiği derin etkileri inceleyen bazı sosyologlara göre Napolyon’un Mısır’ı işgali 

ülkeyi en çok kültürel alanda etkilemiştir. Zira bu olay Mısırlıların ilmi ve teknolojik 

açıdan ne kadar geri kaldıklarını görmelerine sebep olmuştur.125  

Bu arada ülkeye girmeye başlayan yeni kültür ve yerli kültür arasında da 

çatışmalar başlamıştı. Batı kültürüne tepki veren grubun başında Ezher uleması 

gelmekteydi. Ancak onlar da kendi aralarında farklı düşünüyorlardı. Bir kısmı Batı 

kültürünü tamamen reddetmekteyken bir kısmı da oradan “iyi” olan yönlerin alınması 

gerektiğini ifade etmekteydi. Bunların başında da Mehmet Ali Paşa’nın Fransa’ya 

gönderdiği öğrencilerin imamı olarak görevlendirdiği ve Fransız kültürünü Mısır’a 

taşımada ciddi gayretler sarf eden Rıfâa Tahtavi gelmektedir. Fransız devrimini ilk defa 

Arapça olarak tanıtan da o’dur.126 

Böylece eğitimden siyasete kadar toplumun her kesiminde bir bölünme meydana 

gelmişti. Bu süreçte toplumsal sorunlara çözüm üreten iki temel eğilim ağır bastı; 

İslamcılık ve Batıcılık. İslamcılık Batılı değerlerle İslami değerleri uzlaştırmaya 

çalışırken Batıcılık toplumsal bütün sorunların çözümünün Batıda olduğu 

iddiasındaydı.127  

Napolyon’un işgaline karşı durmak üzere Mehmet Ali Paşa’nın gönderilişi trajik 

olarak Mısır’ın bağımsızlaşmasının ve Batılılaşmasının başlangıcı olmuştur.128  

Döneminde pek çok yenilik yapan M. Ali Paşa’nın icraatlarının iki temel özelliği 

olduğu söylenir: 

1- Yenilikler, geniş siyasi amaçların gerçekleştirilmesine yönelikti. 

                                                                                                                                               
124  Şentürk, a.g.e, s. 210. 
125  Recep Şentürk, a.g.e, s. 206. 
126  Tahtavi’yle ilgili daha detaylı bilgi için bkz. Şentürk, a.g.e, ss. 211–212. 
127  Şentürk, a.g.e, ss. 213–214. 
128  Şentürk, a.g.e, s. 198. 
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2- Yenilikler, Osmanlı’da da olduğu gibi, öncelikle askeri amaçlıydı. 

Örneğin, yeni oluşturulan eğitim sistemiyle subay ve kurulan silah fabrikalarında 

görev yapan eleman yetiştirmek, dokuma ve dikim evleriyle ordunun giyecek 

ihtiyacını karşılamak amaçlanmıştı.129  

Modernleşme yapısı gereği aşamalı, çatışmalı ve yavaş işleyen bir süreçtir. 

Mısır’da da durum daha farklı olmamıştır. Bu süreç halkı ciddi manada sıkıntıya 

sokmuştu. Ocak 1830 tarihli hükümet kararnamesi ile halk köylerinden çıkmak için bile 

kimlik bilgileri ve izne mecbur tutulmuştu. Sürekli muhafızların denetiminde 

tutulacaklar, köylüler ürünlerini devlet ambarlarına teslim edecekti. Adeta kışlada gibi 

yaşayan insanlar evlerini bırakıp kaçmaya başlamışlardı. Halk, zorla askere alınıyor, 

yeni uygulamaları kabul etmeleri için şiddete maruz kalıyordu. Eğitim kurumlarının 

yanında şehrin sokakları, evlerin biçimleri, yapıların mimarileri bile değiştiriliyordu...130 

Mısır, halkı Müslüman olan ülkeler arasında modernleşme sürecine en erken 

giren ülkedir, denilebilir.  

Mısır ve Türkiye’de modernleşme süreci benzer birtakım özelliklere sahiptir.131 

Bu da oldukça doğaldır. Zira Mısır, modernleşme tecrübesine başladığı zaman henüz 

Osmanlı Devleti’nin bir vilayeti durumundaydı. Dolayısıyla İstanbul’da meydana gelen 

her gelişme Mısır’da da yankı bulmaktaydı. 

1872 yılında dönemin Hidivi olan İsmail Paşa’ya Avrupa devletleriyle borç 

anlaşması yapma yetkisi verildi. Borçlanma yoluyla Kahire ve İskenderiye gibi büyük 

şehirlerde düzenlemeler yapıldı. Sudan ve Afrika içlerine doğru fetih girişimleri oldu. 

Yapılan harcamaları karşılamak amacıyla vergilerin artırılması ve benzeri yollara 

gidildi. Ancak giderek artan borçlar ödenemeyince Mısır maliyesi iflas etti ve Düyun-ı 

Umumiyye Sandığı kuruldu. Bu durum Batılı müdahalesine zemin hazırladı. Zamanla 

ülkenin iç işlerine karışılmaya başlandı. Nihayetinde Mart 1885’te yapılan Londra 

                                                 
129  Recep Şentürk, a.g.e, ss.  198–199. 
130  Mitchell’in kitabının tamamı bu süreçte Mısır’ın nasıl değiştiğini, nasıl sömürüldüğünü, her alanda 

toplumda ve soysala hayatta yaşanan değişimleri anlatmaktadır. Bkz. Timothy Mitchell, Mısır’ın 
Sömürgeleştirilmesi, trc. Zeynep Altok, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001. 

131  Nazife Şişman, a.g.e, s.147. 
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antlaşmasıyla verilen karara göre Mısır borçlarını iki yıl içinde ödeyemezse milletler 

arası bir komisyonun görev alması karara bağlandı.132     

1914–1918 yılları arasında Mısır’da savaş hukuku geçerliydi. Buna bağlı olarak 

da halk ekonomik açıdan son derece zor durumdaydı.133  

Neredeyse tüm İslam dünyası Batı’nın sömürgesi altına girince Müslümanlar 

öncelikle ordularını Batılı tarzda düzenleme, Batı’nın üstünlüğünü kabullenerek onları 

üstün yapan bilimleri öğrenme çabasına girdiler. Bilimlerin aktarılması iki yolla 

gerçekleşti. Bazen Avrupa ülkelerine heyetler gönderildi; bazen de Batılı öğretmenler 

getirtildi. Bu, öncelikle askeri alanda yapılacak düzenlemelerle ilgili olarak getirtilen 

uzmanlarla başladı. Mısır da benzer bir süreçten geçti. Mısır’da modernleşmenin 

başlatıcısı olarak bilinen Mehmet Ali Paşa, Avrupa’dan subay, mühendis ve doktorlar 

getirtti ve oraya çeşitli heyetler gönderdi.134   

Bunlarla yetinmeyen Mehmet Ali Paşa yeni yaşam tarzını benimsetmek için pek 

çok yeniliğe imza attı ve bunları halka zorla da olsa uygulattı. Örneğin, Batılı tarzda 

okullar açtırdı. Ancak halkın bu okullara çocuklarını göndermek istememesi üzerine 

çocuklar ailelerinden zorla alınıp yatılı okullara yerleştirildi ve uzun süre çevreleriyle 

ilişkileri kesildi. Bu okullara alınan öğrencilerin bütün ihtiyaçları karşılanmaktaydı.135 

Mısır’da modern anlamda ilk yüksekokul 1826 yılında Mehmet Ali Paşa 

tarafından kurulan Tıp Okulu ( Medresetü’t-Tıbbiyye)’dir. XX. Yüzyılın başlarından 

itibaren de pek çok okul faaliyete geçirilmiştir. 1920’de öğretim dili İngilizce olan 

Kahire Amerikan Üniversitesi (el-Câmi’atu’l- Emirikiyye), 1924’de İskenderiye 

Üniversitesi (Câmi’atu’l-İskenderiyye), 1950 yılında Ayn Şems Üniversitesi (Câmi’atu 

Ayn Şems) ve 1957 yılında Asyut Üniversitesi (Câmi’atu Asyut) kurulmuştur. Ancak 

Mısır’ın en eski ve en etkili üniversitesi Ezher Üniversitesi’dir. Bu üniversite 

Fatimiler’den beri (m.975) faaliyetini sürdürmektedir. Asırlarca klasik eğitim verdikten 

sonra 1924’de hükümet okullarıyla denkliği kabul edilmiştir. Zamanla farklı fakülteleri 

de bünyesine dâhil etmiştir. İlahiyat Fakültesi İslam düşüncesi, Batı felsefesi ve dinler 

                                                 
132  Hilal Görgün, “Mısır”, DİA, I-XXXIX (devam ediyor), C. XXIX, Ankara, 2004, s. 570. 
133  Hilal Görgün, a.g.m, C. XXIX, s. 570. 
134  Muhammed Hüseyin, a.g.e, s. 15. 
135  Görgün, a.g.m, s. 581. 
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tarihi derslerine yer veren ve bu alanlarda akademik çalışmalar yaptıran tek 

fakültedir.136  

Mısır’da modern anlamda kurulan ilk üniversite Kahire Üniversitesidir. İlk 

olarak 1908 yılında Mısır Üniversitesi adıyla kurulan üniversite I. Fuad zamanında I. 

Fuad Üniversitesi (Câmi’atu Fuad el-Evvel), I. Faruk zamanında ise I. Faruk 

Üniversitesi (Câmi’atu Faruk el-Evvel), 1952 devriminden sonra ise Kahire Üniversitesi 

adlarını almıştır. Edebiyat Fakültesi ve ona bağlı olarak kurulan Felsefe bölümü ilk 

kurulan bölümlerdendir. Bu bölüme önceleri Sorbonne’dan hocalar ve müsteşrikler ders 

vermişse de zamanla kendi hocalarını yetiştirmiştir. 1871’de yüksek okul olarak kurulan 

Daru’l-ulum 1945’de fakülteye çevrilmiş bir yıl sonra da Kahire Üniversitesine 

bağlanmıştır. Burada Abdülaziz Çaviş, Hasan el-Benna, Seyyid Kutub, Ebu’l-Alâ el-

Afifi gibi pek çok etkili kişi mezun olmuş bir kısmı burada hoca olarak da kalmıştır.137 

Matbaa Mısır’a Napoleon’un işgaliyle girmiştir. Dolayısıyla da Arap ülkeleri 

arasında matbaanın en erken girdiği ülkelerin başına Mısır gelmektedir. Matbaanın 

Mısır’a gelişi Mısır’ın geri kalmışlığının kırılması olarak kabul edilmektedir. Ancak 

bazı bilim adamlarının matbaaya karşı çıktığı görülmektedir. Bunun sebebi matbaanın 

oraya getiriliş amacıyla bağlantılıdır. Fransızlar Mısır’da kendi fikirlerini kolaylıkla 

yayabilmek için matbaayı kullanmışlardır. Dolayısıyla da matbaanın aslında işgali 

meşrulaştırma aracı olarak kullanıldığı iddia edilebilir. Burada ilk basılan kitapların 

askeri amaçlı kitaplar olması ve bunun dışındaki kitapların basımının yasaklanması bu 

iddiayı güçlendirmektedir. 1861’de resmen kapatılan matbaa İsmail yönetiminde 

yeniden açılmıştır.138 

Matbaanın ülkede kullanılmasına bağlı olarak gazete ve dergi yayıncılığında da 

Suriye ve Lübnan’la birlikte ilk sırada Mısır gelmektedir. Afgani ve Abduh’un 1884 

yılında Paris’te yayımladığı el-Urvetü’l-Vuska adlı dergiyi saymazsak bugüne kadar 

yayınlanan bazı dergiler şöyle sıralanabilir: Ferid Vecdi’nin 1899’da kurduğu el-Hayat; 

Faris Nimr ve Yakub Sarruf (v. 1927)’un editörlüğünü yaptığı 1952’de kapatılıncaya 

kadar Mısır’da yayınını sürdüren ve özellikle Batı düşüncesiyle ilgili makaleleriyle 
                                                 

136  Harun Anay, a.g.m, ss. 9–10. 
137  Harun Anay, a.g.m, s. 10. 
138  Timothy Mitchell, a.g.e, ss. 233–234. 



 
 

33

büyük etkiler bırakan Mecelletü’l-Muktataf; 1892’de Corci Zeydan (v. 1914)’ın 

Kahire’de kurduğu Mecelletü’l-Hilal; yine Kahire’de 1898’de İbrahim Yazıcı’nın 

neşrettiği Mecelletü’l-Diva gibi.139 

1928 senesinde Mısır’da İsmail Mazhar tarafından kurulan “Mecelletul-Usur” 

adlı dergide ilhad hareketlerinin açıkça savunulduğu görülmektedir. Mısır’da 

Müslümanları ilhada ilk davet eden yazı, Mahmud Azmi’nin “el-Ehram” gazetesinde 

yazdığı “Din Yükselme ve İlerlemeye Mani Olan Bir Bağdır, Onu Terk edin” isimli 

makalesidir. Söz konusu dergi ilhadi fikirlerin yayıldığı bir odak haline gelmiştir. 

Hüseyin Mahmud, Ömer İnayet ve Kamil Geylani gibi yazarlar bu dergide fikirlerini 

savunmuşlardır.140  

Mısır’da kurulan etkin gazetelerden birkaçı ise şöyle sıralanabilir: 1875 yılında 

Kahire’de başlatılan ve bugüne kadar yayımını sürdüren Selim ve Bişare Takla 

kardeşler tarafından kurulan el-Ehram; 1889–1915 yılları arasında yayımlanan Yusuf 

Ali (1913)’nin kurduğu M. Abduh, R. Rıza, Mustafa Lütfi Menfelûti, M. Ferid Vecdi 

gibi düşünürlerin de yazdığı el-Müeyyed; Lübnan asıllı Faris Nimr ve Yakub Sarruf’un 

1889–1962 yılları arasında Kahire’de yayınlan el-Mukattam ve Ferid Vecdi’nin 1907’de 

kurduğu ed-Düstur bunlardandır. 

İsmi anılan bu dergi ve gazetelerden sonra da Mısır’da yayın hayatı canlı bir 

şekilde devam etmiş üniversiteler, araştırma kurumları, özel kurumlar, şahıslar çok 

sayıda makaleler yayın hayatına girmiştir. Bu dergi ve gazetelerde sadece Sünni 

Müslüman düşünürler değil Hıristiyan ve Yahudilerin yanında Şi’i, Zeydi, Dürzî vb. 

farklı bakış açılarına sahip pek çok düşünürün de yazdığı göz önüne alındığında son 

derece zengin bir düşünce hayatının varlığından bahsetmek mümkün olmaktadır.141 

Mısır, Batı kültürünün Müslüman ülkelere yayılmasında öncü bir rol 

üstlenmiştir. Mısırlı entelektüeller Batıdan gelen fikirleri büyük bir şevkle aynen kabul 

etmekte bir mahzur görmemişlerdir. Bu durum onların İslam’a bakışlarından hayatı 

algılayışlarına kadar her alanı derinden etkilemiştir. Bunda oryantalizmin etkisi inkâr 

                                                 
139  Harun Anay, a.g.m, s. 14. 
140  İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, C. II, Fecr Yayınları, Ankara, 1996, s. 315. 
141  Anay, a.g.m, ss. 14–15. 
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edilemez. İslam dünyasının Batı karşısındaki büyük yenilgisi onu her açıdan Batı’nın 

etkisine açık hale getirmişti. Oryantalizm Batı yayılmacılığına akademik destek 

sağlamaktaydı. Oryantalistler İslam ve Müslümanlar hakkında yeni bakış açıları 

oluşturarak bunu tüm dünyaya ve Müslümanlara dayatmaya başlamışlardı. Gerektiğinde 

işgalci güçleri bile gerçek Müslümanlar ve İslam’ın gerçek savunucuları olarak takdim 

etmekte idiler. Bu saldırılar karşısında her ne kadar Müslüman düşünürler savunmaya 

geçmişlerse de oryantalizmin etkilerinden kendilerini kurtarabildiklerini söylemek 

mümkün görünmemektedir.142  

Ülkelerin kültürlerini siyasetlerinden bağımsız düşünmek neredeyse imkânsızdır. 

Mısır’da da benzer bir durumdan söz etmek yanlış olmayacaktır. Zira dönemin ileri 

gelen düşünürlerine, özellikle de üniversite çevresine baktığımızda modernist 

düşüncenin etkilerini yakından görebiliriz. Kendi kültürlerinin birikimlerinden şikâyet 

edenlerin Batıdan gelen pozitivist fikirleri büyük bir hevesle karşılamaları son derece 

düşündürücüdür. Bunun en çarpıcı örneği Taha Hüseyin’dir. Taha Hüseyin’in 1926 

yılında yayınlanan “Cahiliye Şiiri” isimli meşhur çalışmasından bir yıl önce İngiliz bir 

şarkiyatçı olan Margoliought’un “Cahiliye Dönemi Şiiri” konusunda bir hipotez ortaya 

atması rastlantı olmasa gerektir.143  

XX. asırda Mısır fikir hayatına yön veren iki önemli isim vardır: M. Abduh ve 

C. Afgani. Haklarında ne söylenirse söylensin bu yüzyılın başında önde gelen aydınların 

çoğu bu ikisinin öğrencisidir. Girişte İslam modernizmine hâkim iki renk olduğundan 

bahsetmiştik. Biri milliyetçiliğin hâkim olduğu laik eğilim. Burada İslam tamamen 

reddedilmiyorsa da siyasetten ayrılmaktadır. Diğeri ise din ve siyaset ayrımını kabul 

etmeyen İslamcılık.144 Birbirleriyle sıkı bir etkileşim içinde olan her iki eğilim de 

Afgani ve Abduh tarafından başlatılmıştır. Abduh’un sıkı takipçisi ve talebesi olan 

Suriye’li Reşit Rıza (1865–1935) Selefiye ekolünün kurucusu olmuştur. Bu düşünce, 

                                                 
142  Geniş bir oryantalizm değerlendirmesi ve bunun Müslümanlar üzerindeki etkileri için bkz. Mehmet 

Paçacı, a.g.e,  ss. 19–43. 
143  Malik bin Nebi, Kur’an Fenomeni, trc. Yusuf Kaplan, Külliyat Yayınları, İstanbul, 2008, ss. 9–12. 

Ferit Vecdi, Hüseyin’in bu kitabına 1926 yılında yayınlanan “Nakdu Kitabi’ş-Şi‘ri’l-Cahili”, isimli bir 
reddiye kaleme almıştır. 

144  Her iki akımla ilgili detaylı bilgi için bkz. bu tezde ss. 24–28. 



 
 

35

İslam anlayışını selefin inancı temeline oturtmanın önemine vurgu yaptığı için bu ismi 

almıştır. 

Mısır, oldukça renkli ve hareketli bir düşünce ortamına sahipti. Modernizm, 

milliyetçilik, liberal laiklik, radikal laiklik… gibi pek çok düşüncenin Mısır’da 

geliştiğini söylemek mümkündür. Bu düşüncelerin ortaya çıkmasında, yukarıda 

bahsettiğimiz gibi, Abduh’un rolünden bahsedilebileceği gibi Batı düşüncesinin baskın 

etkisinden bahsetmek de mümkündür.  

Mısır’da fikir hayatının canlanmasına etki eden faktörlerden biri de 20.yüzyılın 

başlarında siyasi partilerin kuruluşu ve pek çok aydının bu partiler etrafında toplanması 

olmuştur. Mustafa Kamil Paşa, liderliğini yaptığı el-Hizbül-Vatani hareketini 1907’de 

aynı adla partileştirdi. O ve takipçileri hareketin yayın organı el-Liva gazetesinde İslam 

birliği prensibiyle Osmanlı’ya bağlı Mısır vatanseverliği fikrini yaygınlaştırmaktaydı. 

Ahmed Lütfi es-Seyyid’in liderliğini yaptığı Hizbu’l-Ümme ve yayın organı el-Ceride 

ise Avrupa medeniyetini ve değerlerini savunmaktaydı. Bir yandan daha sonra 

Arapçılığa dayalı sosyalizme dönüşecek olan Marksist-sosyalist düşünceler ortaya 

çıkmıştır. Dini hayatın gelişiminde ise daha çok 1920’li yılların ortalarında Türkiye’den 

Mısır’a giden âlimlerin etkisi vardır.145  

XIX. yüzyılın ortalarından XX. Yüzyılın ilk çeyreğine kadar Arap ve Türk 

düşünürlerin birbirlerini etkiledikleri, birbirlerinin yazılarını takip ettikleri, aynı 

konuları okudukları bilinmektedir. Mısır basınına baktığımızda bunu görebiliriz.146  

III. MUHAMMED FERİD VECDİ’NİN HAYATI  

A. DOĞUMU, ÇOCUKLUĞU, GENÇLİĞİ VE YAYIN HAYATI 

M. Ferid Vecdi, 19. yüzyılın son çeyreğinde dünyaya geldi. Doğum tarihi tam 

olarak bilinmemekle birlikte 1878 veya 1875 tarihleri genel kabul gören tarihlerdir.147  

                                                 
145  Hilal Görgün, a.g.m, s.578. 
146  Harun Anay, a.g.m, s. 3. 
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İskenderiyye’de doğmuştur ve aslen Türk kökenli bir ailenin oğludur. Babasının 

adı Mustafa Vecdi, dedesinin adı Ali Reşad’dır.148 Hâciri’den, Ahmed isminde hukuk 

fakültesinde okuyan bir kardeşinin olduğunu öğrenmekteyiz.149 

Yaşamının ilk yıllarını doğduğu yerde geçirmiştir. 1882 yılının mayıs ayında 

İngiliz-Fransız donanmasının İskenderiye limanına demirlemesiyle başlayan olaylar 

İskenderiye şehrinden bir göç dalgasının yayılmasına sebep olmuştu. Bu olay ve 

İngilizlerin Mısır’ı işgali onun hayatında önemli izler bırakmıştır.150  

Babasının işi sebebiyle yaklaşık 14 yaşlarındayken 1892’de Kahire’ye 1894’de 

Dimyat’a,  1899’da da Süveyş’e taşınırlar.151 Burada 6 yıl kadar kalan Vecdi son olarak 

1905 yılında Kahire’ye taşınır ve orada kalır.152 

1899 yılında Süveyş’e taşınan Ferid Vecdi, ilk iş olarak özel bir dergi çıkarmaya 

karar verdi. Bu düşüncesinin temellerini muhtemelen Reşid Rıza ile Dimyat’ta tanıştığı 

sırada atmıştı.153 

Dönemin edebi çalışmalarının merkezi olan Kahire’den uzak oluş, yeterli maddi 

imkânlara sahip olmama gibi zorluklara aldırmayan Ferid Vecdi, 1899 yılının Ağustos 

ayında “el-Hayat” dergisinin ilk sayısını Reşid Rıza’nın da yardımlarıyla çıkardı. Dergi, 

Menar dergisinin matbaasında basılıyordu.154     

Dergiyi çıkarma amacını ilk sayısında “el-Hayat’ın Amacı” adlı yazıyla 

açıklamıştır. Yazısında dönemindeki sosyal gelişmelerden, Doğu - Batı etkileşiminden, 

Doğu halklarının Batı taklitçiliğinden ve bu taklitçiliğin inanç alanında yol açtığı 

zafiyetlerden bahsettikten sonra amacını şöyle ifade eder:  

                                                                                                                                               
147  Doğum tarihiyle ilgili tartışmaların detayları için bkz. Muhammed Taha el-Hâciri, M. Ferid Vecdi, 

Kahire, 1970, ss. 16–19.  Bunun yanında talebesi Mühendis Muhammed Tevfik Ahmed, özel bir 
sohbette doğum tarihinin 1869 olduğunu kendisinden işittiğini söylemektedir. Bkz. Enver el-el-Cündi, 
Muhammed Ferid Vecdi, el-Hey'etü'l-Mısriyyetü'l-Amme li’l-Kitâb, Kahire 1974, s. 84’deki dipnot. 
Kehhale doğum tarihini 1875, Zirikli de 1878 olarak vermiştir. Bkz. Ömer Rıza Kehhale, Mu’cemu’l-
Müellifin, Lübnan, ts., s. 126;  Hayreddin Zirikli, el-A'lam: kamusu teracimi li-eşheri'r-rical ve'n-
nisa, Beyrut, 1997, ss. 220–221. 

148  Muhammed Tâhâ Hâciri,. a.g.e, s. 24. 
149  Hâciri, a.g.e, s. 97. 
150  Hâciri, a.g.e, s. 20. 
151  Hâciri, a.g.e, ss. 24–26. 
152  Hâciri, a.g.e, s. 49. 
153  Hâciri, a.g.e, ss. 49–50. 
154  Hâciri, a.g.e, ss. 50–51. 
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“İlk amacımız İslam’ın medeniyetin ruhu olduğunu en kuvvetli 
delillerde açıklamak ve zihinlerde bir şüphe bırakmamaktır. Ayrıca 
İslam’ın öğretilerini hissi felsefenin delilleri ile te’yit etmektir. İkincisi 
din ile ilgili Allah’ın varlığının ispatı, ruh ve ahiret gibi konularda akla 
gelen sorulara ikna edici delillerle cevap vermektir. Bu konularda çağın 
âlimlerinin görüşlerine dayanacağız. Böylece inancın temellerini 
zihinlere çağdaş üsluplarla nakşedeceğiz…”155  

Görüleceği üzere el-Hayat, özel amaçları olan, özel konulara göre hazırlanmış, 

döneminin dergilerinden farklı özellikler gösteren bir dergidir. Dergideki okuyucu 

köşesinde derginin amaçları doğrultusunda gelen sorular cevaplanıyordu.156  

Ferid Vecdi, derginin ilk sayısından itibaren kendine özel bölümde birçok 

konuda yazılar yazdı. İkinci sayıda “Ölümsüz İslam Mucizeleri” başlıklı bir bölüm 

açıldı ve altıncı sayıya kadar devam etti. Ayrıca “Vasfu’l-Hal bi-Lisani’l-Hayal” ismiyle 

açılan bölümde hayali hikâyelerle iman esaslarının kuvvetlendirilmesi amaçlanmıştı. 

Makamat türü hikâyelerin bulunduğu bu bölümün adı altıncı sayıda “Hakaiku fi’l-

Hayalat”, daha sonra da “Vecdiyyât” olarak değiştirildi.157 

Üçüncü sayıda açılan “eş-Şubhatu’l-Asriyyeti ale’l-Edyan ve Nefyuha ani’l-

İslam” adlı bölüm bir yıl boyunca devam etti. Üçüncü yıl tekrar yayınlanmaya başladı. 

Bütün bu bölümler kendi dönemindeki dergiler içinde bir ilkti. Vecdi’nin dergide 

başkasına tayin ettiği tek bölüm Doktor Mahmud Serki’nin “Sağlığın Korunması” 

başlıklı bölüm idi. Vecdi böyle bir bölümün İslami bir dergide bulunmasının amacını 

İslam’ın amacıyla bağlantı kurarak açıklar. Zira İslam’ın amacı insanın iki dünyada da 

                                                 
155  M. Taha Hâciri, a.g.e, s.  52–53. Bu ifadeler, Ferid Vecdi’nin de çağının düşünürlerinden pek çoğu 

gibi Batılı zihniyete karşı dururken Batı’nın zihin yapısını kullandığını göstermektedir. Zira o,  
“İslam’ın öğretilerini hissi felsefenin delilleri ile te’yit etmek”ten bahsetmektedir. İngilizce’de 
“sensualizm” olarak ifade edilen hissi felsefe, Türkçe’ye “duyumculuk” olarak tercüme edilmektedir. 
Sensualizm şöyle tanımlanmaktadır: “1-Bütün bilgilerin yalnızca duyumlardan geldiğini, duyu 
algılarına dayandığını ileri süren öğreti… 2- (Ruhbilimsel açıdan) Bütün ruhsal olayları duyumlara 
geri götüren (indirgeyen) anlayış, 3- (Ahlak Felsefesi açısından) Yaşamın anlam ve ereğini duyu 
hazlarında bulan öğretiler...” (Bedia Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, 5. Baskı, İnkılâp Yayınevi, 
İstanbul 1994, s. 62) Ferid Vecdi’nin böyle bir felsefi anlayışı İslam’ın öğretilerini teyit etmek için 
kullanması nasıl bir kafa karışıklığı içinde olduğunu göstermesi açısından anlamlıdır.   

156  Hâciri, a.g.e, s. 54. 
157  Hâciri, a.g.e, ss. 54–55. 
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mutlu olmasıdır. Bunun için de ruh ve beden sağlığının önemsenmesi gerekir.158 Bu 

yaklaşım onun İslam’a son derece geniş bir bakış açısıyla yaklaştığını göstermektedir.  

El-Hayat dergisi her hicri ayın başında çıkıyordu. Bir yıl sonra hiçbir açıklama 

yapılmadan derginin yayını durduruldu.159 

Vecdi aynı zamanda Liva ve el-Müeyyed gazetelerinde çeşitli dini ve sosyal 

konularda yazılar yazıyordu.  

Vecdi, 1905 yılında resmi bir görevle Kahire’ye taşındı. Vakıflar idaresinde kısa 

bir süre çalıştı. Kahire, dönemin düşünce ve canlılık merkeziydi. Bu da onun önüne yeni 

ufuklar açtı. Başkent onun isteklerinden bir kısmını gerçekleştirdi. O muhitte tanınan bir 

insan oldu, yayıncılık, edebiyat ve kültürel alanda düzenlediği toplantılarla şöhret 

kazandı.160 

Kahire’ye taşınmasının ardından bir süredir ara verdiği el-Hayat dergisini 1906 

yılında tekrar çıkarmaya başladı. El-Hayat yeni bir sloganla yola çıktı. “Kültürel, 

Felsefi, İslami Dergi”. Fakat kültürü ve felsefeyi tek başına ele almamış bu sıfatla 

İslami meselelere kültürel ve felsefi açıdan yaklaşacağını ifade etmiştir. Konu 

bakımından İslami, metot bakımından kültürel ve felsefi bir dergi olan el-Hayat beş 

bölümden oluşmaktaydı: 

1. Bölüm, İslam, geçmişi ve bugünü, 

2. Bölüm, Avrupai şüphelerin çözümü, 

3. Bölüm, İslam hakkındaki şüphelerin reddi, 

4. Bölüm, Metafizik konular, 

5. Bölüm, Vecdiyyât (kısa hikâyeler). 

Bu dönemde el-Hayat üç yıl boyunca düzenli olarak yayınlanmıştır. Ferid Vecdi, 

dördüncü yıl günlük bir gazete çıkarmayı düşünmeye başladı ve ed-Düstur gazetesini 

                                                 
158  Hâciri, a.g.e, ss. 55–56. 
159 Muhammed Taha Hâciri, a.g.e, s. 56. 
160  Hâciri, a.g.e, s. 97, Abdüssettar er-Ravi, “Muhammed Ferid Vecdi”, Mevsu’atu Beyti’l-Hikmeti li-

E’lami’l-Arabi fi’l-Karnini’t-tasi’ ‘Aşera ve’l ‘İşrin, C. I, Bağdad, 2000, ss. 508–509. 
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çıkardı. Bu sebeple dergiye uzunca bir süre ara verdi. Ancak gazetesini durduran Vecdi, 

dergiye tekrar geri döndü.161  

Vecdi’nin gazeteciliği iki yönüyle dönemin gazeteciliğinden farklı 

görülmektedir; 

1- Üslubunun güzelliği, etkileyeceği ve hicivdeki derinliği, 

2- Dünyadaki çeşitli gazetelerden parçalarla tercümeleri ile Batıdaki 

ilmi gelişmeleri, modern fikirleri kolay anlaşılır ve basit bir dille okuyucuya 

iletilmesi.162 

Vecdi’nin gazete çıkarma isteğinin arkasında o zamana kadar yaptığı 

çalışmaların artık kendisini tatmin etmiyor oluşu bu sebeple de siyasete katılabileceği 

bir alan bulma isteği vardı. O daha önce de çeşitli gazetelere yazılar yazmıştı ama bu 

yazılar siyasi değil daha çok dini, sosyal ve kültürel konulardı. Bunun sebebi belki de 

devlet memuru olan babasıyla beraber yaşamasıydı. Ancak Kahire’ye taşınmak onu 

siyasete de yaklaştırdı.163 

Vecdi’nin gazeteciliğe başlaması ve siyasete yakınlaşması Mustafa Kamil ile 

tanışmasıyla başlamıştır. Mustafa Kamil onun üzerinde derin izler bırakmış ve kendini 

birdenbire milliyetçilerin safında bulmuştur. Artık o, milliyetçi grubun üyesi bir 

siyasetçidir. Fakat Vecdi bu yönünü gazeteciliğine karıştırmamıştır. Hiçbir zaman 

kalemini bir siyasi yönelimin hizmetinde kullanmamış sadece ülke ile ilgili konularda 

yazan bir vatansever olmuştur.164  

Okuyucularının merakla bekledikleri siyasi günlük gazete “ed-Düstur”un ilk 

sayısı 16 Kasım 1907’de çıkar. Vecdi, ilk sayıda yazdığı makalede gazetenin amacı ve 

metodu hakkında ayrıntılı bilgiler verir. Gazetenin çıkış amacı Mısır’da bir boşluğu 

doldurmak değil, Mısır’ın haklarını savunan diğer sesleri kuvvetlendirmektir. O, 

gazetenin asıl amaç olan hürriyete ulaşma yolunda bir araç olduğunu vurgulamaktadır. 

Vecdi aynı zamanda gazeteyi ilmi çalışmalarının metodunu toplumsal olaylara 

                                                 
161  Hâciri, a.g.e, ss. 106–111. 
162  Enver el-el-Cündi, a.g.e, s. 6. 
163  Muhammed Taha Hâciri, a.g.e, ss. 154–155. 
164  Hâciri, a.g.e, s. 157. 
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uygulayan bir araç olarak görmektedir.165 Vecdi idealleri uğrunda öylesine özverili 

çalışır ki gazetesini sadece Abbas el-Akkad’ın desteğiyle çıkarır. Akkad’ın dışında diğer 

yazıları kendisi yazmaktadır.166 

Ferid Vecdi, genellikle makalelerinde iç siyasi olayları ilmi bir üsluba 

dayandırarak sosyal açıdan tahlil etmiştir. ed-Düstur’un ilmi çalışmaları bazı Avrupalı 

âlimlerin kitaplarının tercümelerini yayınlamasıyla gelişmiştir.167 

İkinci yıl gazetede “20. Yüzyılda İlmi ve Felsefi Hareket” adlı bir bölüm 

açılmıştır.  Bunlar bize Vecdi’nin şahsiyetinin en önemli özelliği olan ilmiliğinin 

gazetesinin de özelliklerinden biri olduğunu göstermektedir.168 

Vecdi bir partinin üyesi olabilirdi ama gazetesi partiler üstüydü. O, gerektiğinde 

diğer partiler gibi kendi partisini de eleştirirdi. Nitekim bir mesele yüzünden partisiyle 

görüş ayrılığına düşmüş ve gelişen olaylar sonucu milliyetçiler gazete aboneliklerini 

iptal etmişlerdi. Gazetenin satışlarının düşmesi Vecdi’yi maddi açıdan zor durumda 

bırakmış ve gazeteyi kapatmak zorunda kalmıştır. Bütün bunlara rağmen o, gazeteyi 

fikir hürriyetinin bir aracı olarak görmüş ve partiler üstü tavrını korumuştur.169 

Ferid Vecdi Kahire’ye taşınınca yazdığı konular da farklılaşmaya başladı. 

Süveyş gibi sakin bir ortamda daha çok dini, felsefi ve sosyal konularda yazıyordu. 

Kahire’de değişik ortamlarda bulunan Vecdi yazılarını daha çok toplumsal sorunlar 

üzerine yoğunlaştırmaya başladı. Bunlardan ilki, Abduh’un da etkisiyle170, Ezher 

Üniversitesi ve onun eğitim programı oldu.171 

Ezher, tarihi ve dini bir eğitim kurumu olması hasebiyle Mısır’ın en karmaşık 

problemlerinden biridir. Bu yüzden uzun yıllar Ezher ile ilgili sorunlar konuşulamamış 

ve çözülememiştir.172  

                                                 
165  Hâciri, a.g.e, s. 158. 
166  Abdülhalim Üveys, “Muhammed Ferid Vecdi”, Edvaü'ş- Şeria, Külliyyetü'ş- Şeria bi'r- Riyad, C. 

VIII, Riyad, 1397H., s. 486. 
167  Muhammed Taha Hâciri, a.g.e, s. 162. 
168  Hâciri, a.g.e, s. 162. 
169  Hâciri, a.g.e, ss. 166–173. 
170  Hâciri, a.g.e, s. 127. 
171  Hâciri, a.g.e, s. 114. 
172  Hâciri, a.y.  
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Ezher’in ilmi gelişmelere ayak uydurabilmesi için yenilenmeye ve ıslaha ihtiyacı 

vardı. Buna rağmen Ezher şeyhlerinin çoğunluğu buna şiddetle karşı koymuşlardır. 

Yapılacak ıslah hareketlerini bir tahribat ve Ezher için bir yıkım olarak görüyorlar, 

kurumun bir felsefe ve edebiyat okuluna dönüştürüleceğini düşünüyorlar ve buna karşı 

çıkıyorlardı. Resmi görüş de bu yöndeydi. Bir ara Ezher’in başına geçen Abduh, 

yenilikçi fikirleri sebebiyle görevinden uzaklaştırılmıştı. Vecdi, bu konudaki çağrılarını 

yenilemiş, el-Minber ve el-Müeyyed gazetelerinde makaleler kaleme alarak Abduh’un 

hareketini desteklemiştir. Zamanın Hidiv’i Abbas’ı yenilik ve Abduh düşmanı ilan 

etmekten çekinmemiştir. Bunlarla da yetinmeyerek Ezher öğrencilerini taleplerini üst 

makamlara iletmeleri için teşvik etmiştir.173 

Vecdi, hayatının son dönemlerinde Ezher Dergisi’nin başına geçirilmiştir. 

Başarılı yöneticiliğiyle derginin seviyesini yükseltmiştir. Orada nitelikli yazılar yazan 

Vecdi’nin şöhreti daha da artmıştı. Hatta “Kevkebü’ş Şark”ın sahibi,  okuyucuyu 

çekebilmek amacıyla “mahalli haberler” sayfasında Vecdi’nin makalelerini 

yayınlamaktaydı.174 

B. ÖLÜMÜ 

Ferid Vecdi, geride bıraktığı bereketli bir ömrün ardından 15 Şubat 1954 yılında 

Kahire’de vefat etti. Hayatı boyunca şöhret peşinde koşmayan, kendinden bahsetmeyen, 

ilmi yaymaya hiçbir şeye vermediği kadar değer veren Vecdi, yaşadığı gibi sessizce 

hayata veda etti. Üveys, onu anlatan makalesinde bu duruma bir anlamda isyan 

etmektedir. Hayatını ilme adamış birinin cenazesinde birkaç kişinin bulunması ve 

vefatından sonra hakkında birkaç makale dışında bir şey yazılmamış olmasından esefle 

bahseder. Üveys’in Vecdi’nin talebesi ve arkadaşı olan Muhammed Tevfik Ahmed’den 

yaptığı alıntıya göre cenazesinde ailesi, onu tanıyanlar ve komşuları da dâhil olmak 

üzere 14 kişiden daha fazla kimse yoktu.175  

                                                 
173  Muhammed Taha Hâciri, a.g.e, ss. 114–118. 
174  Muhammed Receb Beyyumi, En-Nehdatü'l-İslâmiyye Fî Siyeri A'lâmiha'l-Muasırin, Dımaşk: 

Dârü'l-Kalem ; Beyrut : Darü’ş-Şamiyye, 1995, s. 97.  
175  Abdülhalim Üveys, a.g.m., s. 466. 
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O, özellikle de Vecdi’nin idareciliğini yaptığı Ezher dergisinde vefatı hakkında –

nezaketen- ancak bir yarım sayfalık yazı çıkmasını da eleştirmektedir. Hakkında yazan 

birkaç kişinin ne zaman ve nerede yazdıklarını aktaran Üveys, Vecdi’ye vefatından 

sonra gereken özenin gösterilmediğini iddia etmektedir.176 

C. ŞAHSİYETİ 

1. Ahlaki ve Edebi Şahsiyeti  

Muhammed Ferid Vecdi’nin hayatının ilk dönemi İngiliz sömürgecileri ve 

Mısırlı din adamları arasındaki çekişmelere şahit olarak geçti. İskenderiye’deki İngiliz 

işgali ve bu yüzden yerlerini terk etmek zorunda kalmaları Ferid Vecdi’nin zihnini 

açmış ve şahsiyetinin oluşumunda dolaylı da olsa etkili olmuştur. Onun kişiliğinin 

oluşumundaki direkt etkiler ise evde, okulda, sokakta yaşadığı şeylerdir.177  

Ferid Vecdi’nin son derece düzenli bir hayatı vardı; yemek, uyku ve uyanıklık 

saatlerini belirlemişti. Müsrif de cimri de değildi, her işinde mutedildi. Herkese karşı 

son derece mütevazı olan Vecdi, ziyaretçilerini, gelen matbaasında çalışan bir işçisi bile 

olsa, ayakta karşılardı. Onun çevresi bilgili ve kültürlü insanlarla doluydu. İslam 

âleminden gelen pek çok kişi onu ziyaret ederdi. Vecdi, kendisinden bir yıl önce ölen 

eşiyle birlikte yaşadı. Hiç çocuğu olmadı fakat daha hayırlı bir bedel olarak pek çok 

fikrî üretimi oldu.178 

Ferid Vecdi, sade, uzun bir hayat yaşamıştır. Onun hayatında göze batan, dikkat 

çeken herhangi bir kötülük yoktu. Çağdaşlarıyla çatışmadı; gazetecilik alanında da 

siyasette de kavgalara karışmadı. Vecdi, İslam âleminden ve Batıdan pek çok bilim 

adamıyla mektuplaşıyordu. Onlar ona bazı çalışmalarını gönderiyorlar o da onları 

inceleyip yorumlarını bildiriyordu. Satın aldığı bir kitaptan iki tane alır ve bir kitabın 

tüm baskılarını da alırdı.179 

                                                 
176  Üveys, a.g.m.,ss. 466–467. 
177  Muhammed Taha Hâciri, a.g.e, s. 21. 
178  Enver el-el-Cündi, a.g.e, s. 9. 
179  el-Cündi, a.g.e, s.11. 
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Ferid Vecdi, çok yönlü bir şahsiyet olarak karşımızda durmaktadır. Müfekkir, 

filozof, araştırmacı, gazeteci, dergi sahibi… O, kaleminden hem ilmî hem de edebî 

eserler çıkan son derece üretken bir insan. Şöhret peşinde koşmamış, bir zahit gibi 

yaşamıştır. Hayattaki tek amacı inandığı değerleri sonuna kadar savunmak olmuştur. 

Kendi çağının düşünce şeklini kavrayabilen ender şahsiyetlerden olan Vecdi, saldırılara 

karşı davasını yılmadan, ümitsizliğe düşmeden ısrarla savunurdu.180 Enver el-Cündi 

onun için “…aklı ve kalemiyle büyük bir devri eda için hazırlanmış…”181 demektedir. 

Vecdi, müfekkirin zihni çalışma yapması için dimağını özgür bırakması 

gerektiğine inanırdı. Hayatı amacının peşinde bilgiyi/ marifeti araştırmak ve hakikati 

aramakla geçmiştir.182  

Girdiği tartışmalarda son derece nazik, hoşgörülü, kabalıktan ve tahrikten uzak, 

ikna edici bir üslup kullanıyordu.183 

Vecdi, edebiyat, bilim, fıkıh, tarih, sünnet, hukuk ve Kur'an gibi pek çok alanda 

okumalar yapmış, asrının meseleleri, materyalist felsefeye meydan okuma, insanları 

imana ve dine davet etme ve benzeri pek çok alanda kalem oynatmıştır. O, modern Arap 

İslam kültürünü oluşturmak için eski ve yeni, doğulu ve Batılı kültürleri döneminin 

insanlarına sunmuştur. Bu konudaki zirve çalışması ise Dâiretu Me’ârifi’l-Karni’r-Râbi’ 

‘Aşera ve’l-‘İşrin adlı eseridir.184 Vecdi’nin yeni bir kültür oluşturma çabası içinde 

olduğu anlaşılmaktadır. Modern Arap düşüncesinin temel değer ve mefhumlarına 

dayanan bir bakış açısıyla eski ve yeni kültürlerin birleştirilmesi gerektiğini 

savunmuştur.185 Vecdi, yöntem konusunda hem din hem de ilim adamlarıyla ihtilaf 

halindeydi. Adımları kendi neslinin adımlarını geçmiş, ancak kabul edilebilen Arap 

İslam düşüncesinin temel unsurlarından ve değerlerinden de yüz çevirmemiş bununla 

birlikte her yenilik konusunda daima açık fikirli davranmıştı.186 

                                                 
180  Enver el-Cündi, a.g.e, s. 3. 
181  el-Cündi, a.g.e, s. 3. 
182  el-Cündi, a.g.e, s.10. 
183  el-Cündi, a.g.e,  s.10. 
184  el-Cündi, a.g.e, s. 4. 
185  el-Cündi, a.g.e, s. 6. 
186  el-Cündi, a.g.e, s.12. 
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Ferid Vecdi, çağının dertlerine karşı kayıtsız kalamamıştır. Hatta düşünce 

hayatını tamamıyla yaşadığı dönemde Müslümanların karşılaştığı sorunların etkisiyle 

şekillendirdiği söylenebilir. Sadece kitaplarının isimlerine bakarak bile bunu anlamak 

mümkündür. “el- Medeniyyetu ve’l-İslam”, “el-İslamu fi-‘Asri’l-‘İlm”, “el-İslamu 

Dinu’l-Hidayeti ve’l-Islah”, onun kitaplarından sadece birkaçıdır. Aslında yine 

kitaplarının isimlerinden yola çıkarak onun da bazı çağdaşları gibi Batı’ya hayranlık 

hisleriyle yazdığı sonucuna varılabilirse de bu yanlış bir düşünce olacaktır. Zira o, 

“Tatbiku’t-Diyaneti’l-İslamiyyeti ‘alâ Nevamisi’l-Medeniyye” isimli kitabında İslam 

öğretisinin modern bilimler karşısındaki durumunu açıklar. Bunu Avrupalılar ve 

onlardan etkilenen Müslümanlar için yapar. Kitabının başında da aslında İslamiyet’in 

bunlara ihtiyacı olmadığını vurgulayarak şöyle söyler:  

“Hayır, İslam bütün bunlardan çok daha yüce ve uludur. Benim 
amacım Avrupalıların ulaştığı bütün bu modern kanunların İslam’ın 
kanunları yanında güneşin ışıklarından biri ya da denizin damlalarından 
biri olduğunu kanıtlamaktır.”187  

Görüldüğü üzere onda son derece güçlü bir özgüvenin varlığı dikkati 

çekmektedir. Yine kitaplarının isimlerinden yola çıkarak çağındaki problemlerin neler 

olduğu ile ilgili fikir edinmek de mümkündür. Ele aldığı konuların ana eksenini İslam’a 

yöneltilen saldırılar ve imâni konularda insanların bilinçlendirilmesi oluşturmaktadır. 

Vecdi, yazılarında toplumsal sorunlara sadece değinmekle yetinmiyor, çözüm 

önerileri getiriyor ve bunların gerçekleşmesi için gerekli mücadeleyi de veriyordu. 

Onun, fikir adamı olmasının yanında aynı zamanda bir aktivist olduğu da söylenebilir. 

Bu yönüne Ezher ile ilgili mücadelesi örnek olarak gösterilebilir. Ezher’in 

yenilenmesinin gerektiğine dair inancını sonuna kadar savunmuş, bunun için zamanın 

yönetimini ve Ezher şeyhlerini karşısına almaktan çekinmediği gibi öğrencileri de 

harekete geçirmeye çalışmıştır.188 

                                                 
187  M. Taha Hâciri, a.g.e, s. 44. 
188  Konuyla ilgili detaylar bu çalışmada 36–41.sayfalarda anlatılmıştır.  
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Eğitimin önemini ısrarla vurgulayan Vecdi, kendisi bir eğitim programı 

hazırlamış hatta bunu uygulayabileceği bir okul dahi açmıştır.189 Bu da onun aktivist 

yönüne çarpıcı bir örnek olarak verilebilir. 

Hâciri’nin naklettiğine göre o, bu okul yüzünden bir kısım insanların alaylarına 

maruz kalmıştır. Ancak kendine ve yaptığı işin doğruluğuna olan inancı onu yolundan 

döndüremedi.190 Burada Vecdi’nin inandığı şeyin arkasında sağlam bir şekilde 

durabildiği ve yılmaz bir karakteri olduğu görülebilir. 

Vecdi, hür düşünceye ve görüş farklılıklarına önem veren ve saygı duyan bir 

insandı. Kendi çıkardığı gazetesi olan ed-Düstur’da ilk günden itibaren kendisiyle 

çalışan Akkad, yazılarında görüş ayrılıklarına düştüğü halde Vecdi’nin onları tek 

kelimesini bile değiştirmeden yayınladığını anlatır.191 

2. İlmî Şahsiyeti 

a. Eğitim Süreci 

Orta halli bir memur ve ilme son derece düşkün bir babanın oğlu olan Ferid 

Vecdi’nin eğitim süreci aslında evlerinde oluşturulan ilmi sohbetlerle başlar denilebilir. 

Babasının Fransızca, Türkçe ve Arapça kitaplardan oluşan son derece zengin bir 

kütüphanesi bulunmaktadır. Oğlundaki ilme yatkınlığı fark eden babası onun da 

evlerinde yapılan bu ilmi sohbetlere katılmasını isterdi.192 

Ailesi ve okuduğu okullar hakkında çok fazla bilgi yoktur. Her ne kadar H. 

Mehmet Soysaldı “örgün eğitimde okuduğuna dair bir bilgi kaynaklarda mevcut 

değildir”, diyorsa da193 Hâciri, kendisinin çocukluğunda gittiği üç okulun ismini 

                                                 
189  Hâciri, onun 1907’nin ortalarında “Medresetu’l-Ulumi’l-Aliye” isminde bir okul açtığını ancak yerini 

ve bu okulla ilgili bilgileri tam olarak elde edemediğini nakleder. Bkz. Hâciri, a.g.e, ss. 130–132. 
190  M. Taha Hâciri, a.g.e, s. 132. Hâciri, bu okul yüzünden Vecdi ve Reşid Rıza’nın arasının açıldığını 

aktarır. Rıza, Menar’da sürekli Vecdi’nin okulunu, okulun ismini ve programını eleştiren hatta alay 
eden makaleler yayınlar. Vecdi de çeşitli dergi ve gazetelerde bunlara cevaplar verir.  Bkz. Hâciri, 
a.g.e, ss.  133–139. Enver el-el-Cündi ise bu ihtilafın sebebinin aralarındaki siyasi görüş farklılıkları 
ile akli ve nakli ekolleri benimsemelerinden kaynaklanan farklılıktan kaynaklandığını iddia eder. Bkz. 
el-Cündi, a.g.e., s. 25.  

191  Hâciri, a.g.e, ss. 162–165. 
192  Hâciri, a.g.e, s. 22. 
193  H. Mehmet Soysaldı, “Muhammed Ferid Vecdi,  Tefsiri ve Tefsirdeki Metodu”, Fırat Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.1, S.4, Elazığ, 1999, s. 1. 
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zikrettiğini aktarmıştır: İsmail Efendi Hakkı Okulu, Hamza Kaptan Okulu ve Monsieur 

Valon Okulu. İlkokula dört yaşındayken gittiğini kendisi aktarır. Orada 4 yıl kalmış ve 

ikinci okuluna geçmiştir. Orada okuma yazmayı sağlamlaştırana kadar kalmıştır. 

Üçüncü okulundaki öğrenim hayatı ise babası Mustafa Vecdi’nin Kahire’ye taşınmasına 

kadar sürmüştür. Bu sıralarda Ferid Vecdi yaklaşık 14 yaşlarındadır.194    

Ferid Vecdi’nin gittiği Hamza Kaptan Okulu özel bir okuldu ve Re’süt-tin 

mahallesinin en meşhur okuluydu. Okulda Arapça ve Fransızca okutuluyordu. Vecdi, 

burada okuma yazmasını kuvvetlendirdi. Bu okulu bitirdikten sonra babası onun 

mahalledeki ortaokula gitmesini istemedi ve Monsieur Valon okuluna verdi. Burada da 

Fransızcasını geliştirmiş oldu. O bu dönemde Arapça ve Fransızcayı okuyup 

anlayabilecek ve kendini ifade edebilecek kadar ilerletmişti.195  

Bu dönemde İskenderiye şehri Arapça ve Fransızca olarak yayınlanan çeşitli 

gazete ve dergilerle edebiyatın geliştiği verimli bir merkez idi. Büyük ihtimalle o 

zamanlar henüz küçük bir çocuk olan Vecdi de bunlarla ilgilenmişti.196  

Lise çağlarına geldiğinde o da tıpkı Ahmed Lütfi es-Seyyid, Abdulaziz Fehmi ve 

Mustafa Kamil gibi devlet okuluna kaydoldu. Onu Kahire’deki üç liseden biri olan 

Medresetü’t-Tevfikiyye’ye veren babası oradaki eğitimi yeterli bulmayınca özel hoca 

tuttu. Bu taşınma Ferid Vecdi’nin hayatında derin izler bıraktı. Bu etkilenme geldiği 

şehirdeki okul ile yeni başladığı okul arasındaki farktan değil her iki dönemdeki hayatı 

arasında kurmaya çalıştığı bağ ve Kahire’deki okula devamının yanında evde yaptığı 

zihinsel aktivite gerektiren ve delicesine tutkun olduğu serbest okuma çalışmalarının 

bıraktığı izlerden kaynaklanmaktaydı. Bu okumalarıyla kıyaslandığı zaman babasının 

rızası için devam ettiği okuldaki dersler onun gözünde iyice değersizleşti.197  

Kahire’ye taşınmalarından 2 yıl sonra 1894’te babasının tayini Dimyat’a çıkınca 

Ferid Vecdi’nin okul dersleri ve entelektüel faaliyetleri arasındaki dağılmışlığı da son 

buldu.198   

                                                 
194  Muhammed Taha Hâciri, a.g.e, ss. 19–20. 
195  Muhammed Taha Hâciri, a.g.e,ss. 22–23. 
196  Hâciri, a.g.e, s. 23. 
197  Hâciri, a.g.e, ss. 24–26. 
198  Hâciri, a.g.e, s. 26. 
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Bilindiği kadarıyla Ferid Vecdi’nin resmi eğitim süreci Dimyat’a taşınmalarıyla 

son bulmuştur. Ancak dizginlenemez bir öğrenme aşkı olan Vecdi kendini eğitmeye 

tüm gücüyle devam etmiştir.199  

Muhammed Ferid Vecdi, Dimyat’taki günlerinin dini çalışmalara yöneldiği ve 

entelektüel hayatının başladığı dönem olduğunu ifade eder. O buraya yerleşmesiyle 

hayatını yönlendirmesinde ve şahsiyetini oluşturmada etkili olan unsurları şöyle anlatır: 

“Beni dini ilimlerde araştırmaya yönelten şey inançta sonradan 
ortaya çıkan şüphelerdir. Hatta din ve ilimler konusunda bile şüphelerim 
vardı. 16 yaşında hazırlık okulundaydım. Babam Dimyat’a atanınca 
ailemle birlikte halkı yumuşak ahlakıyla, dine bağlılığı ve edebiyata 
eğilimiyle meşhur olan bu şehre taşınmak zorunda kaldım. Şehrin ileri 
gelen âlimleri evimize geliyor ve çeşitli dini konuları tartışıyorlardı. 
Orada düşünmeye ve araştırmaya fırsat buldum. Ne zaman âlimlerden 
biriyle var oluş ve yaratılış hakkında tartışmaya başlasam babam hemen 
konuyu kapatıyor ve bana dini konularda görüş bildirmememi 
söylüyordu. Buna canım sıkılıyor ve orada “aklın üzerinde taş” olduğunu 
görüyordum. Onları bu katılığa götüren sebepleri araştırmaya başladım 
ve sebebin kitaplardan öğrendikleri şeyler olduğunu düşündüm. Böylece 
inancım sarsıldı ve şüpheler başladı. Artık kitaplarda yazan şeylere 
inanmıyor, bazı âlimlerin ispat etmeye çalıştığı fikirlerle yetinmiyordum. 
Din, kâinat, sosyoloji ve psikoloji ilimleriyle ilgili kitaplar okumaya 
başladım. Bunu birkaç yıl boyunca yaptım ve birçok bilgi edindim. 
Hayatın sınırları önümde açıldı ve kâinatı tahkik etmeye başladım. Bu 
şüpheler benim kendime güvenerek hür düşünmemi sağladı. Çeşitli 
kitaplar ve araştırmalarım şüphelerimi giderdi ve bana sağlam bir iman 
kazandırdı.”200   

Vecdi’nin Dimyat’taki günleri onun hayatının akışını çizmesini ve kendisi için 

bir amaç belirlemesini sağladı. Henüz 16 yaşındayken belirlediği bu amacı vatana 

hizmetti. Bu duygularla hazırlık okulunda öğrenciyken “Edebiyat Topluluğu” kurdu.  

Kendisinde bu fikirlerin oluşma sebebini “Tatbiku’d-Diyaneti’l-İslamiyye alâ 

Nevasimu’l-Medeniyye” isimli kitabında açıklamıştır. Burada ifade ettiğine göre o, 

evlerinde toplanan âlimlerin İslamiyet adına söyledikleri şeylerin dinin kendisinden çok 

çevresinde oluşan hurafe ve bidatler olduğunu fark etmiştir. Dini bunlardan öğrenen 

                                                 
199  Ğarib Cum’a, bir makalesinde Vecdi’nin iki yıl hukuk fakültesine gittiğini ancak fakültenin kendisini 

tahsil etmek istediği ilimlerden alıkoyması üzerine yarım bıraktığını kaydeder. Bkz. Ğarib Cum’a, 
“Muhammed Ferid Vecdi”,  Mecelltü’l-Edebi’l-İslamiyye, , S.7, Yıl 2, Beyrut, 1987, s. 51.  

200  Muhammed Taha Hâciri, a.g.e, ss. 27–28. 
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Avrupalılar da gerçek İslamiyet’in bu olduğunu zannediyorlardı. O halde yapılması 

gereken şey gerçek İslam’ı Avrupalıların gözünün önüne sermekti. Kendisine bunu 

hedef olarak belirleyen Vecdi, Fransızca bir kitap yazmaya başlar ve bu kitabında 

İslam’a yöneltilen ithamlara ilmi delillerle cevap verir. “Gerçek İslam, gerçek 

medeniyetin ruhu, insan nefsinin güven kaynağı ve aklın ulaşabileceği son noktadır,” 

der. Bu kitabı Fransızca yazmasının sebebinin ise Batılılara gerçek İslam’ı göstermek, 

olduğunu söyler.201 

Vecdi için bütün bu uğraşıları, din yolunda yaptığı cihat da vatan için yaptığı 

cihadın bir parçasıdır. Onun bu alanda yaptıkları –mesela- Mustafa Kamil gibi 

adamların siyaset alanında yaptıklarında daha az değerli veya farklı değildir.202 

b. Etkilendiği Şahıslar 

Döneminin düşünürlerinin pek çoğu gibi Vecdi de  Afgani ve Abduh ekolünden 

kabul edilmektedir. Genel bir yargı olarak bu doğru kabul edilebilirse de onun bütün 

ilmi birikiminin Abduh’un görüşleri etrafında şekillendiğini söylemek doğru 

olmayacaktır. Vecdi, Abduh dışında Abdülaziz Caviş gibi dönemin yenilikçi 

isimlerinden etkilenmiştir denilebilir.203 

Vecdi, öncelikle aile ortamındaki ilmi ve dini havadan etkilenmiştir. Daha önce 

de belirtildiği gibi Vecdi’nin babası ilmi ve âlimleri sever ve sık sık evlerinde ilim 

meclisleri düzenlerdi. Bu, Vecdi’yi ilme sevkeden başlıca amillerden biridir. Tahsil 

hayatı uzun sürmediğinden Vecdi kelimenin tam anlamıyla kendi kendini yetiştirmiş bir 

şahsiyettir. Dolayısıyla onun zihin dünyasını asıl şekillendiren, doymaz bir ilmi merakla 

okuduğu kitaplar olmuştur. Vecdi, çok yönlü okumalar yapardı. Bunun için de 

düşünceleri hem Gazali, Farabi, İbn Sina gibi İslam âlimlerinden hem de Batılı bilim 

adamlarının eserlerinden beslenmiştir.204 

Abduh’un talebelerinden olan Seyyid Muhammed Reşid Rıza, Dimyat’ta bir 

ulema meclisinde tanıştığı genç Ferid Vecdi’den ve onun “Tatbiku’d-Diyaneti’l-

                                                 
201  M. Taha Hâciri, a.g.e, ss.  30–31. 
202  Hâciri, a.g.e, s. 33. 
203  Abdülhalim Üveys, a.g.m., s. 460. 
204  Üveys, a.g.m, ss. 460–461. 
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İslamiyye alâ Nevasimu’l-Medeniyye” isimli kitabından Şam’da bulunan arkadaşı Şeyh 

Abdülkadir el-Mağribî’ye yazdığı bir mektubunda övgüyle bahseder.205 

Mektuplaşmalarından Ferid Vecdi ve Reşid Rıza’nın ilişkilerinin devam ettiğini 

anlamaktayız. Ferid Vecdi, Rıza’ya yazdığı bir mektubunda kitabını basılması için 

Paris’e gönderdiğinden bahsetmektedir.206 

c. Öğrencileri 

Ferid Vecdi, resmi anlamda bir eğitimci değildi ancak, yazılarından etkilenen 

pek çok insan onun öğrencisi olarak kabul edilir. Doktor Muhammed Hüseyin Heykel, 

Abbas Mahmud Akkad, Muhammed Ahmed el-Ğamravi, Muhibbuddin el-Hatib ve 

Mühendis Muhammed Tevfik Ahmed onun yöntemini ve fikirlerini devam ettirmiştir.207  

d. Eserleri 

İlme olan düşkünlüğüyle tanınan Vecdi son derece üretken bir yazardır. Buraya 

aldığımız eserlerinin yanında farklı gazete ve dergilerde yazdığı ve kitap haline 

getirmediği pek çok makalesi de bulunmaktadır.208  

Vecdi’nin hayatıyla ilgili bir biyografi kaleme alan Hâciri çalışmasının ilk 

sayfasında Vecdi’nin eserlerinin çoğunun kendi asrındaki yaşananlara bir cevap 

niteliğinde olduğuna dikkat çeker.209 Vecdi’nin eserlerini iki başlık altında incelemek 

mümkündür. 

(1) Tefsirle ilgili eserleri 

(a) Safveti’l-İrfan fi Tefsiri’l-Kur’an 
Ferid Vecdi, 1903 yılı sonları 1904 yılı başlarında “el-İslamu fi-‘Asri’l-‘İlm”, 

kitabının çalışmasının yanında Safveti’l-İrfan fi Tefsiri’l-Kur’an, isimli yeni bir 

çalışmaya başlamıştı. Bunu da “el-İslamu fi-‘Asri’l-‘İlm”, kitabı gibi aylık olarak 

yayınlıyordu. Çalışmayı bitirdiğinde uzunca bir mukaddime şeklinde 180 sayfa olarak 

                                                 
205  Hâciri, a.g.e, ss.  31–32. 
206  Hâciri,, a.g.e, s. 32. 
207  Enver el-Cündi, a.g.e, s.12. 
208  Abdülhalim Üveys, a.g.e, ss. 476–477. 
209  Bkz. M. TahaHâciri, a.g.e, s. 1. 
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bastırdı. Daha sonra “el-Mushafu’l-Müfesser” adını alan tefsiri de mushafa hamiş 

şeklinde basıldı.210 

Son derece uzun tuttuğu mukaddimesinde Vecdi, Cahiliyye dönemi Arap 

halkının Kur'an’ın indirilmesiyle nasıl uyandığını anlatır. Ayrıca Kur’an-ı Kerim tarihi, 

nüzulünün keyfiyeti, kıraatlar, ezberlenmesi, tertibi, yazılması, büyük ilmi mucizeleri, 

tebdil ve tahriften korunduğuna dair felsefi deliller ile bunları destekleyen yabancı ilim 

adamlarının sözlerini de aktarmıştır.211 Mukaddimeyle ilgili daha detaylı bilgiler ikinci 

bölümde verilecektir. 

Son derece yalın ve detaylardan uzak olmasından dolayı Vecdi’nin tefsiri “adeta 

bir cep tefsiri” olarak adlandırılmıştır. Bu yönüyle de tefsir, o dönemde yeni kabul 

edilmektedir. Vecdi’nin böyle yapması tesadüfî değildi elbette. O, Kur'an’ın eğitimli-

eğitimsiz herkese ulaşması, yoğunluktan dolayı vakit bulamayanların da okumaktan 

çekinmeyecekleri ve çağın ruhuna uygun bir tefsir yazmayı hedeflediği için bu yolu 

seçmişti.212 Beyyumi, tefsirin pek çok dile çevrildiğini söylemiş ancak bu dillerle ilgili 

detaylı bilgi vermemiştir.213 

Tefsirle ilgili detaylı değerlendirmeler ikinci bölümde yapılacaktır.  

(b) El-Edilletü’l-İlmiyyetu ala Cevazi Tercemeti’l-Kur'an  
O yıllarda Kur'an’ın tercüme edilip edilemeyeceği tartışılmakta idi. Vecdi de bu 

eseriyle konuyla ilgili görüşlerini ortaya koymaktadır. O, meseleyi ilmi bir üslupla ele 

almış ve karşı çıkanlara karşı sonuna kadar Kur'an’ın tercüme edilebileceğini dahası 

edilmesi gerektiğini savunmuştur. Kur'an’ın tercüme edilmesinin faydalarını, bu 

tercümeleri okuyan Batılı bilim adamlarının sözleriyle delillendirmiştir.214 Üveys’in 

söylediğine göre bu kitap tefsirin mukaddimesine dâhil edilmiştir.215 

                                                 
210  Hâciri, a.g.e, s. 88. 
211  M. Taha Hâciri, a.g.e, s. 89.  
212  Abdülhalim Üveys, a.g.m, s. 479. 
213  Muhammed Receb Beyyumi, a.g.e,  s. 95. 
214  Abdülhalim Üveys, a.g.e, s. 484; Fehd b. Abdurrahman b. Süleyman er-Rumi, Menhecü’l-

Medreseti’l-Akliyyeti’l-Hadise fi’t-Tefsir, 2. Baskı, C. I, Riyad, 1983, ss. 411–441. 
215  Üveys, a.g.e, s. 485. 
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Bunların dışında Abdu’s-settar er- Râvi, Vecdi’yle ilgili yazdığı bir ansiklopedi 

maddesinde Vecdi’nin “Hukuku’l-İrfan fi Tefsiri’l-Kur'an” adlı bir eserinden bahseder. 

Ancak başka bir kaynakta bu isimde bir esere rastlanmamıştır.216  

(2) Diğer Sahâlârdaki Eserleri  

(a) el-Medeniyye ve’l-İslam: 
İlk baskısı 1904 yılında yapılan bu kitap 162 sayfadır. Kitap, medeniyet ve İslam 

hakkında belli başlı konulara yer vermiştir: hayatın yükümlülükleri, ilim ve din, İslam 

nedir?, insanın hürriyeti ve bunun için cihad etmesi, vicdan ve düşünce hürriyeti, 

insanın topluma, ailesine ve kendisine karşı vazifeleri, nefsin şüphelerden arıtılması ve 

güzel ahlakla vasıflandırılması, İslam’a göre çalışmanın yeri ve önemi vs…217 

(b) Tatbiku’d-Diyaneti’l-İslamiyye alâ Nevasimi’l-Medeniyye 
1898’de telif ettiği bu kitapta 218 Vecdi amacının, İslam’ı modern ilmin karşı 

çıkamayacağı, çağın âlimlerinin inkâr edemeyeceği ve modern bilim öğrencilerinin 

onda bir eksiklik bulamayacağı şekilde ortaya koymak olduğunu ifade etmektedir. Ona 

göre bunu yapmak için İslam’ı ilk asrına döndürmek ve ona sokulan şeylerden 

temizlemek yeterlidir. Bunu yaparken o, Abduh’un yöntemini uygulamıştır.219     

Vecdi kitabında ayrıca, İslam’ın dayandığı temelleri ve onun öğretisinin modern 

bilimler karşısındaki durumunu açıklamış, böylece hem Avrupalıları hem de onların 

sözlerinden etkilenen Müslümanları etkilemede kuvvetli deliller sunmuştur. Müellif 

kitabı birçok açıdan incelemiş, görüşlerini ayet ve hadislerle desteklemiştir.220   

Vecdi, çeşitli konularda Avrupalı bilim adamlarının görüşlerini delil olarak 

kullanmıştır. Onlardan en çok adı geçenlerin Agust Comt, Hegel, Spencer, Kant, Renan, 

Simon olduğu görülür. Kitap olarak da Lourruse Ansiklopedisinden, Renan’ın Dinler 

                                                 
216  Abdüssettar er-Ravi, a.g.md.,s. 509. 
217  Vecdi, el-Medeniyyetü ve’l-İslam, Mısır, 1992, ss. 8–158. 
218  Muhammed Taha Hâciri, a.g.e, s. 32. 
219  Hâciri, a.g.e, s. 43. 
220  Hâciri, a.g.e, ss. 44–45. 
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Tarihi’nden, Benjamin Konstant’ın “Dinin Kaynağı, Şekilleri ve Gelişimi”, Simon’un 

“İnanç Hürriyeti” kitabından çokça alıntılar yapmıştır.221 

Ferid Vecdi, bu kitabıyla İslam dünyasında beğenilmiş ve birçok kişi ondan 

övgüyle bahsetmiştir. Reşid Rıza da Menar’da ondan ve yaptığı işten övgüyle söz 

eder.222  

Kitabın 1904 yılında ikinci baskısı, 1916’da da üçüncü baskısı yapılır. Türkçenin 

yanında Farsçaya, Urducaya ve Tatarcaya çevrilir. Bir çevirisi de “Sırat-ı Müstakim-i 

Osmaniyye” dergisinde yayınlanmıştır.223  

Kitabın Fransızca basılmasına önce itiraz edilmiş ancak o bu fikrini savunmuş ve 

basılması için Fransa’ya göndermiştir.224  

(c) el-Felsefetü’l-Hakka fi Bedai’l-Ekvan”   
Ferid Vecdi bu kitabı 17 yaşında iken yazmıştır ve 84 sayfadan oluşmaktadır. 

Kitabı önce Fransızca yazmış daha sonra Arapça’ya çevirmiştir. Vecdi kitabında 

varlığın esrarını ve arka planındaki gizleri açıklamaktadır.  

Müellif kitapta kâinatı dört âleme ayırır: İnsan, hayvan, bitkiler ve cansızlar. 

Ancak daha sonra cansızlar âlemini bir bölüm olarak kabul etmez. İnsanlar, hayvanlar 

ve bitkiler âlemlerinden yola çıkarak insanlar ve durumlarından bahseder.225 

Haciri kitaba ilişkin değerlendirmesinde kitabın görünen kusurlarının ve henüz 

çiğ oluşundan/ fikirlerin olgunlaşmamış oluşunun yanında bu kitabın Ferid Vecdi’nin 

şahsiyetinin gelişmesindeki ilk unsurları barındırdığını ifade eder.226  

(d) el-Hadikatü’l-Fikriyye Fi İsbati Vucudillahi Bi’l-Berahimi’t-Tâbiiyye 
Ferid Vecdi’nin el-Hayat’ta açtığı bölümlerden biri olan “Allah’ın Varlığının 

İsbatı” bölümü zaman içerisinde onun kafasında konuyla ilgili bir kitap yazma fikrini 

doğurdu. Zaten derginin ikinci yılının ikinci sayısında bu konuyla ilgili bir kitap 

                                                 
221  Hâciri, a.g.e, s.  45. 
222  Hâciri, a.g.e, s. 46. 
223  Muhammed Taha Hâciri, a.g.e, s. 48. 
224  Haciri, a.g.e, s. 34. Ayrıca bkz. a.e, ss. 42–48. 
225  Hâciri, a.g.e, s. 35. 
226  Hâciri, a.g.e, s. 40. 
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yazacağını okurlarına duyurur. Bir süre sonra kitabın önsözünün bir kısmını dergide 

yayınlar.227 

Kitap 1901 yılında basılır. Kitabın ilk bölümünde Allah’a imanın insanın 

doğasında olduğunu, ondan kaçınılamayacağını, nefsinin derinliklerinde, yaratılışının 

özünde bu duyguya sahip olduğunu ifade eder. İmanı dört devreye ayırır. Kitapta her 

devre için bir bölüm vardır. Bu bölümler: fıtrat devri, felsefe veya hikmet devri, tâbii 

ilimler ve hissi felsefe devri son olarak da tekrar fıtrat devri.228  

(e) el-Mer’etü’l-Müslime reddu ‘alâ Kitabi’l-Cedide 
Ferid Vecdinin 1900 yılında Kasım Emin’in “Tahriru’l-Mer’e” isimli kitabına 

yazdığı reddiyedir.229  

Vecdi, kitabında erkek ve kadının yaratılışlarındaki farklılıklara değinerek her 

iki cinsin de birbirlerini tamamlayacaklarını ifade etmiştir. Sözleri çarpıtılan Vecdi bazı 

kesimlerce kadını dışladığı, onun köleleştirilmesi yönünde çağrılar yaptığı, eğitimine ve 

kültürel birikimler edinmesine karşı çıktığı iddialarıyla açıkça eleştirilmiştir.230 

(f) el-İslamu fi-‘Asri’l-‘İlm  
Ferid Vecdi, “Müslüman Kadını” isimli kitabına yazdığı ekte İslam medeniyeti 

ve onunla ilgili konular, insanın yaratılış amacı, üstün medeniyet ve ona ulaşma, 

medeniyet çeşitleri gibi konulara değinmiştir. Daha sonra bu konularla ilgili bir kitap 

yazmaya karar verir. Vecdi’nin kitabı yazma sebeplerinden biri de Renan gibi 

Batılıların kitaplarında ruh, din ve İslam hakkında ileri sürdükleri itham ve şüphelere 

cevap vermektir.231  Kitabın taslağını şu şekilde oluşturur. Kitap 4 bölümden 

oluşacaktır: 1- İslam ile ilgili konular, 2-Medeniyet, 3- Metafizik, 4- Hz. Muhammed.232  

Vecdi, zihninde tasarladığı bu kitabı çıkarmak için uzun bir zamana ihtiyacı 

olduğunu düşünür ve onu bölümler halinde yayınlamaya karar verir. Her ay bir bölüm 

                                                 
227  Hâciri, a.g.e, s.  66. 
228  Muhammed Taha Hâciri, a.g.e, ss. 67–68. 
229  Çalışmanın II. Bölümünde “feminizm” alt başlığıyla söz konusu kitabın değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Ayrıca Hâciri, a.g.e, ss. 69–81.  
230  Muhammed Receb Beyyumi, a.g.e, ss. 99–100. 
231  Enver el-Cündi, a.g.e., s. 22. 
232  Hâciri, a.g.e, s. 80. 
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yayınlayacak ve onu abonelerine yollayacaktır. 1902 yılında kitabın mukaddimesini 

yayınlar. Burada kitabı bölümler halinde yayınlayacağını ilan eder. Kitabın konularını 

duyurur. Fakat kitap ilk düşündüğü şekliyle değil yeni bir planla çıkacaktır. Buna göre 

kitabın bölümleri: 1- İnsan Bahsi, 2- Peygamberlerin Sonuncusu, 3- Metafizik. Daha 

sonra bu bölümlere dördüncü bir bölüm daha ekler. Fakat bu bölümün belli bir konusu 

yoktur. Okuyuculardan gelen sorulara verilen cevaplardan oluşacaktır.233  

Çalışma tamamlandığında iki ciltlik ve 1400 sayfalık bir kitap ortaya çıkar. Üç 

bölüm ve eklerden oluşan kitapta birinci bölüm olan “İnsan Bahsi”nde medeniyet 

konusunu ele alır. Fakat onun kastettiği medeniyet maddi değildir. O, insanın kemalini, 

olgunlaşmasını kasteder. İnsanın akli ve dini tarihinden, Yunan felsefesinin ortaya 

çıkışından bahseder. Bundan amacı modern çağda hâkim olan ruhu tahlil etmektir.234  

İkinci bölüm Hz. Muhammed ile ilgilidir. Burada Hz. Muhammed’in 

yaşamından çok ilmi mucizelerini anlatır. Ayrıca O’nun dünyayı ıslah için yaptığı 

şeyler ve bugüne etkilerinden bahseder.235 

Üçüncü bölüm Ruhçuların araştırmalarını ve tecrübelerini konu edinir. Bu yolla 

din ve ilim arasındaki uyuşmayı kanıtlayacağına inanır. Zaten kitabı asıl yazma amacı 

budur.236  

Vecdi, kitabın başlangıcında, bu kitapta sezgici felsefeyi ve dini savunduğunu 

ifade eder. Gerekçe olarak da “Çünkü her ikisi de ilerlemenin ve toplumun 

birleşmesinin iki önemli unsurudur,”der.237  

Vecdi, bu kitabı yazdığında henüz 23 yaşındaydı.238 

(g) Kenzu’l-Ulum ve’l-Luga 

Bu kitap, kendi ifadesi ile Fasih Arapça, aklî, naklî ilimler, tarih ve kültür ile 

ilgili terimleri ve ünlülerin otobiyografilerini içeren bir ansiklopedidir. İçerisinde tıp ve 

ilaçlarla ilgili insanların ihtiyaç duyabileceği bilgiler de bulunur.  Vecdi, Büyük 

                                                 
233  Muhammed Taha Hâciri, a.g.e, s. 81. 
234  Hâciri, a.g.e, ss. 83–85. 
235  Hâciri, a.g.e, ss. 85–86. 
236  Hâciri, a.g.e, s. 86. 
237  Enver el-Cündi, a.g.e, s.22. 
238  Abdülhalim Üveys, a.g.e, s. 478. 
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Ansiklopedi, 19. Yüzyıl Ansiklopedisi ve Larousse gibi Avrupa ansiklopedilerini 

incelemiş ve bunlardan derlediklerini kendi kitabına almıştır. Böylece insanoğlunun 

elde ettiği bilgiyi derleyip sınıflandırarak Arap kültürüne meraklı olanların ulaşabileceği 

bir kaynak oluşturmak istemiştir. Arap kültüründeki Butrus Bustani, kardeşi Necip ve 

oğlu Selim’in çıkardığı ansiklopediden farklı bir üslup benimseyen Vecdi, insanın 

günlük yaşamında ihtiyaç duyabileceği bilgileri herkesin kolayca anlayabileceği şekilde 

tek ciltte toplamıştır. Basım tarihinden anladığımız kadarıyla kitabı Kahire’ye 

yerleştikten sonra 1905 yılında yazmaya başlamış 1907 yılında bitirmiştir. Eser, 

araştırmacıların takdirini kazanmış, el-Hilal, el-Muktataf, el-Muktabas gibi gazetelerde 

ondan bahsedilmiştir.239 Ayrıca dönemin eğitim bakanlığı bu kitabın orta öğrenim 

çağındaki çocuklara gerekli olduğuna karar vermişti.240 

Bu kitap, 10 yıl sonra çıkaracağı 20. Yüzyıl ansiklopedisinin temelini teşkil 

etmektedir.241   

(h) Vecdiyyât 
Bu kitap Vecdi’nin kısa hikâyeler şeklinde yazdığı düz yazılardan oluşur. Kitaba 

önce “el-Fennu’l- Cedid” ismiyle başlar. Sonradan adını “Vecdiyyât olarak değiştirir. 

Kitabını Hariri ve Hemezani’nin makamat tarzı eserlerinin üslubuyla kaleme almıştır.242  

(ı) Mecmu’atu Resaili’l-Felsefiyyeti 
Bu eser, bazı felsefi konularda yazılmış risalelerin toplandığı bir kitaptır. 1914 

yılında basılmıştır. 

(i) Dâiretu Me’ârifi’l-Karni’l-‘İşrin 
Bu, Vecdi’nin yazmış olduğu en büyük ve değerli eserlerin başında gelir. Öyle 

ki onu tanıtan bazı yazarlar “Dâiretu Me’ârif müellifi” diye tanıtırlar.243 Arap vatanında 

ortaya çıkan ilk Arapça ansiklopedi, olduğu söylenir.244 10 cilttir. Her cilt 800 sayfadan 

                                                 
239  Enver el-Cündi, a.g.e, s.26. 
240  Abdülhalim Üveys, a.g.e, s. 483.  
241  M. Taha Hâciri, a.g.e, ss. 140–143. 
242  el-Cündi, a.g.e, s.24. 
243  Bkz. Hayreddin Zirikli, a.g.e, C. VII, s. 220; , J. J.G,  Jansen “Muhammad Farid Wadjdi”, The 

Encyclopedia of Islam, (New Edition), C. VII, Leiden, 1993, s. 439. 
244  Abdüssettar er- Ravi, a.g.m., C. I, s. 509. 
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oluşur. Vecdi bu eserine 1910 yılında başlamış 1918’de tamamlamış ve ilk baskısını da 

Dâiretu Me’ârif isimli kendi matbaasında yapmıştır. 1923 yılında bazı ilavelerle yine 10 

cilt olarak ikinci baskısını yapmıştır. Eser, alfabetik sıraya göre yazılmıştır. Muhtevası 

içinde nahiv, sarf, belagat, dini konular, mezhepler tarihi, tefsir, hadis ve usul vardır. 

Ayrıca, genel ve özel tarih, Doğulu ve Batılı meşhurların hal tercemeleri, tâbii ve siyasi 

coğrafya, kimya, astronomi, sosyoloji, ekonomi, psikoloji, tıp, tedavi, sağlık kuralları, 

pratik ev bilgileri, tâbii eczacılık ve özellikleri, istatistik ve insanı ilgilendiren hemen 

bütün konuları içermektedir.245  

Bu eseri hazırlamakla Vecdi, pek çok kişinin bir araya gelerek taşımakta 

zorlanacağı bir yükün altına tek başına girmiştir. Vecdi bu çalışmasını ne maddi bir 

beklentiyle ne de herhangi bir makam umuduyla yapmıştır. O sadece kişisel tatminiyle 

yetinmiştir. Zira O, bu çalışmasıyla modern kültür binasının yapımına ortak olmuş ve 

ümmetin önüne bilgi ve dirayet yolunu açmıştır.246 

(j) Kitabu’l-Muallimin 
Bu eser, Mısır Milli Eğitim Bakanlığının çıkardığı “Eğitim Metodları” isimli 

kitabın ayrıntılı bir şerhi mahiyetindedir. 576 sayfa olan eserin ilk baskısı 1918 yılında 

Mısır’da Dâiretu Me’ârif matbaasında yapılmıştır. 

(k) Alâ İtlâli’l-Mezhebi’l-Maddi 
İlk olarak Mısır’da Dâiretu Me’ârif matbaasında 1921 yılında basılan bu  eserde 

müellif maddeciliğe reddiye yazarak metotlarını çürütmeye çalışmıştır. Er-Ravi, bu 

eserinde ruhçuluk mezhebinin (el-mezhebu’l-ruhiyyu)  propagandasını yaptığını 

söylemektedir.247  

(l) Düsturu’t-Tegazzi 
Vecdi, bu eserinde vejetaryenlikle ilgili görüşlerini ve bu husustaki metodunu 

ortaya koymuştur. Ayrıca et yemeklerinin zararlarını da açıklamış ve tıp bilim 

adamlarının yemek çeşitleri ve besin değerleri hakkında yazdıkları birçok makaleyi de 

aktarmıştır. Ferid Vecdi’nin konuyla ilgili görüşlerinden Muhammed Tevfik Ahmed 
                                                 

245  Muhammed Ferid Vecdi, Dâiretu Me’ârifi’l-Karni’l-‘İşrin, Mısır 1922–1925, I-X.  
246  Muhammed Receb Beyyumi, a.g.e, s. 94. 
247  Abdüssettar Er-Ravi, a.g.m, C. I, s. 509. 
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gibi pek çok talebesi de etkilenmiştir. Bunların dışında Vecdi eserinde zihni işlerle 

uğraşanlar için özel bir beslenme metodu da açıklamıştır. Kitap ilk olarak 1921 yılında 

Mısır’da basılmıştır. 

(m) Nakdu Kitabi’ş-Şi‘ri’l-Cahili 
Taha Hüseyin’in eş-Şi‘ri’l-Cahili isimli kitabına248 reddiye olarak kaleme alınan 

kitap 1926 yılında Dâiretu Me’ârif matbaasında 152 sayfa olarak basılmıştır. Beyyumi, 

Vecdi’yi bu kitabıyla söz konusu tartışmada edebi mirası en güzel şekilde savunduğu 

için övmektedir.249  

(n) el-İslamu Dinu’l-Hidayeti ve’l-Islah 
Vecdi, Amerika Üniversitesinde “Mesailu fi’l İlm” adıyla yayınlanan İslam’a, 

Kur'an’a ve Hz. Peygamber’e saldıran ve şüpheler ortaya atan bir kitaba el-Cihad isimli 

bir gazetede yazdığı makalelerle cevap vermiştir. Daha sonra onları ilk olarak “el-

İslamu Dinun Ammun Halidun” adıyla 190 sayfalık bir kitapta topladı. İlk baskısı 1932 

yılında250 Dâiretu Me’ârif matbaasında basılmıştır. 1962 yılında da Daru’l-Hilal 

matbaasında Tahir et-Tanahi tarafından  “el-İslamu Dinu’l-Hidayeti ve’l-Islah” adıyla 

muhtevasında ve bölümlenmesinde ciddi değişiklikler yapılarak neşredilmiştir. 209 

sayfadan oluşan kitap mukaddime ve altı bölümden oluşmaktadır. Tanahi’nin kitaba 

eklediği bölümler Vecdi’nin “Mühimmetü’d-Dini’l-İslamiyyi fi’l-Âlem” başlığıyla 

Ezher Dergisinde neşrettiği bir kısım makalelerdir.251 

(o) El-İslamu ve’r-Reddu ala Müntekidiyye  
Kitap, Vecdi, Abduh ve Rıza’nın İslam’a eleştiriler yöneltenlere verdiği 

cevaplardan oluşmaktadır.252 

                                                 
248  Söz konusu kitap “Cahiliye Şiiri Üzerine” adıyla Şaban Karataş’ın çevirisiyle Ankara Okulu Yayınları 

arasından çıkmıştır. Kitap Ankara’da 2003 yılında basılmıştır.  
249  Bk. Muhammed Receb Beyyumi, a.g.e, s. 99. 
250  Üveys, kitabın ilk baskısının 1940 yılında yapıldığını yazmaktadır. Bk. Abdülhalim Üveys, a.g.e, s. 

479. 
251  Üyeys, a.g.e, s.  480. 
252  Üveys, a.g.e., s. 485. 
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(ö) Şerhu li-Menahici’l-Medarisi’l-İlzamiyye 
Yaklaşık iki yüz sayfaya ulaşan ve pek çok bölümden oluşan bir kitaptır. Kitapta 

eğitim metotları ele alınmış ve öğretmenler için açıklanmıştır.253 

(3) Makaleleri 

Bizzat M. Ferid Vecdi’nin çıkardığı el-Hayat ve el-Vecdiyyat dergilerinde ve ed-

Düstur adlı haftalık gazetelerde çıkan makalelerinin yanında Mecelletü’l-Ezher, el-

Ehram, el-Hilal, el-Ma’rife, er-Risale ve el-Beridü’l-İslami gibi farklı dergi ve 

gazetelerde de çeşitli makaleleri yayınlanmıştır. 

3. Sosyal ve Siyasî Problemlere Bakışı 

Eserlerinden anlaşıldığı kadarıyla F.Vecdi, devrinin problemlerine bigâne 

kalamamıştır. Bu bölümde, yaşadığı dönemde en çok tartışılan belli başlı konular 

hakkındaki görüşleri ele alınacaktır. 

a. Feminizm 

19. yüzyıldan itibaren İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı pek çok sorun gibi 

feminizm de aydınlanma sonrası sanayi toplumunun ürünü olan modern bir icattır.254 

Modernizmle birlikte kadın, “sorun” olarak algılanmaya başlanmış ve “kadın 

hakları”ndan bahsedilir olmuştur.255  Her ne kadar bu iddiayla ortaya çıkmışsa da 

aslında feminizm, sadece ezilmiş kadınların haklarını savunan masum ve haklı bir 

hareket değildir. Özellikle 20.yüzyılda bundan da öte bir anlam kazanmış olan feminizm 

–modernizm ile ortaya çıkmış tüm fikirler gibi- yaratıcıya başkaldırı, insan doğasını 

yeniden şekillendirme, dönüştürme projesi halini almıştır. Örneğin onlara göre kadın 

bedeni doğası gereği kısıtlayıcıdır. “Kadın anne olarak tıpkı bir hayvan gibi bedenine 

bağlı kalmıştır.”256 Ve kadın ancak bu bedensel zaaflardan kurtularak erkek gibi 

özgürleşebilir, yaratıcı faaliyetlerde bulunabilir.257 

                                                 
253  Üveys, a.g.e., s. 485. 
254  Nazife Şişman, a.g.e, s. 10.  
255  Şişman, a.g.e, ss,  58–59. 
256  Şişman, a.g.e, s. 43. 
257  Feminist düşünceyle ilgili daha detaylı bilgiler Nazife Şişman’ın kitabında bulunabilir.    
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Tüm modernist iddialar gibi feminizm de evrensellik iddiasındadır. Buna göre 

Batı’da kadının geldiği veya gelmesi hedeflenen durumu olması gereken ve olacak 

olandır.258 

İşte İslam dünyasında günümüze kadar gelen kadın meselesinin ele alınışında 

yukarıda saydığımız türden oryantalist söylemlerin hâkim olduğu görülmektedir. Bu 

mesele sonradan modernleşen her toplumda modernleşme söylemlerinin merkezine 

yerleştirilmiş, siyasi ve ekonomik bir şekle bürünmüş olan en zorlu meselelerden 

biridir.259 Kadınla ilgili tartışmalar Batı’dan ödünç alınan kavramlar çerçevesinde 

yapılmaktadır. Batılıların Orta Doğu’daki kadını özgürleştirme istekleri art niyetten ve 

sömürgeleştirme isteğinden uzak değildir. Mısır’da da toplumun geri kalmışlığı kadının 

toplum içindeki konumuna bağlanmıştır. Ancak ne gariptir ki Mısır’daki kadınların 

özgürlüğünü destekleyen Lord Cromer, kendi ülkesindeki kadınların oy hakkına karşı 

çıkmıştır! Bu tavrı iyi niyetle açıklamak mümkün değildir. Kadın özgürlüğünün 

önündeki en önemli engel, peçe ve haremlik selamlık uygulaması olarak 

gösterilmiştir.260  

Dönemin ilerlemeci aydınlarının da bu görüşlerin etkisi altında kaldığı açıkça 

görülmektedir. İslam dünyasında kadına dair yazılan ilk kitap Mısırlı Kasım Emin’e 

aittir. Ona ait olan aşağıdaki satırlar bu etkilenmenin boyutlarını göstermesi açısından 

dikkat çekicidir: 

“Entelektüel mükemmeliyete ulaşmış, buharlı makineyi, elektriği 
icat etmiş.. bilgi ve onur arayışını gündelik zevklerin üstünde tutmuş ve bu 
uğurda hayatını harcamış Avrupalıların… bu kadar saygı duyduğumuz bu 
akıl numunelerinin, kadınların nasıl korunacağı, onların safiyetinin nasıl 
muhafaza edileceği hususunda bilgisiz olmaları mümkün mü? Eğer 
gerçekten bir fayda ve iyilik görmüş olsalar, bu insanlar örtüden 
vazgeçerler miydi?”261 

Kasım Emin bu görüşlerini 1889’da yazdığı Tahrir’ul-Mer’e isimli kitabında 

açıklamış ve kitabı büyük ses getirmiştir.  Bu kitaba daha sonra M. Ferid Vecdi 

                                                 
258  Şişman, a.g.e, s. 92. 
259  Ira M. Lapidus, a.g.e, ss. 385–95. 
260  Nazife Şişman, a.g.e, ss. 105–107.  
261 Şişman, a.g.e, s. 107. 
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tarafından el-Mer’etü’l-Müslime adıyla bir reddiye kaleme alınmıştır. Vecdi’nin 

konuyla ilgili görüşleri de bu kitaptan aktarılacaktır.262  

O dönemde Kasım Emin ve onun gibi Batıyı her şeyiyle taklit etmek gerektiğini 

savunanlar kadının tesettürüne ve ona biçilen geleneksel role itiraz etmektedirler. 

Onlara göre kadın tesettürden vazgeçmeli ve özgürleşmelidir. Zira tesettür kadını hasta 

eder, sinirlerini harap eder. Erkeğin evleneceği kadını görmesini engellediğinden 

boşanmaların artma sebebidir. Ayrıca tesettür kadının eğitimini ve gelişimini engeller. 

Kadın hapsedildiği evden artık çıkmalı ve sosyal hayata erkekler gibi müdahil olmalı, 

siyasetten ekonomiye her alanda kendini göstermelidir. Ayrıca kadının erkeğin 

tahakkümünden kurtulmadığı sürece gerçek anlamda özgürleşmesi mümkün 

olmayacaktır.263 

Vecdi, kitabında bu tür iddialara ve genel olarak da Batı toplumuna ciddi 

eleştiriler yöneltmektedir. İkna edici bir üslup kullanarak, istatistikler, psikoloji, 

sosyoloji, gerekirse tıp ilminden ve bu konularda söz sahibi Batılı ilim adamlarının 

görüşlerinden deliller getirmek suretiyle iddialara karşı durmaktadır.264   

Vecdi’ye göre kadın yalnız insan neslinin devamı için yaratılmıştır. Tabiatı 

itibariyle bu öylesine zor ve mesuliyeti büyük bir iştir ki zaten kadının başka bir şeyle 

uğraşmaya zamanı yoktur. Hamilelikten tutun da çocuğun her aşamadaki gelişimi, 

eğitimi ve ev işleri bile yeterince zahmetli iken kadına bir de sosyal görevler yüklemeye 

kalkmak aslında kadın için “aldatıcı bir hürriyet perdesi altında esarettir.” Kadının bu 

vazifesinin öneminden dolayı da onun başka şeylerle uğraşması tabiatına isyandır. Bir 

kadının falan şeyi icat etmesi, falanca üniversitede ders veriyor olması, asli vazifesine 

ayırması gereken vakti onlara ayırdığı için, bir kemal değil, bir noksandır, yaratılışına 

                                                 
262  Bu kitap Mehmet Akif tarafından tercüme edilerek önce Sırat-ı Müstakim dergisinde bölümler halinde 

tefrika edilmiş, daha sonra da kitap olarak basılmıştır. 1972 yılında Sinan yayınevi tarafından Mahmut 
Çamdibi’nin sadeleştirmesiyle tekrar basılmıştır. Bkz. M. Ferid Vecdi, Müslüman Kadını,  trc. 
Mehmet Akif Ersoy, sad. Mahmut Çamdibi, Sinan Yayınevi, İstanbul, 1972. 

263  Bunlara benzeyen pek çok iddia Vecdi’nin kitabında muhtelif yerlerde bulunmaktadır. Örnek olarak 
bkz. Vecdi, Müslüman Kadını, ss. 151–152. 

264  Örnek olarak bkz. Vecdi, a.g.e, ss. 150–157. 
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isyandır.265 Kötü olan, kadının ilim ile edebiyat ile uğraşması değil onun erkeklerle 

yarış halinde olmasıdır.266 

Vecdi, kadının fiziki açıdan zayıflığını çeşitli ilim adamlarının sözleriyle 

destekleyerek fizik gücün hâkim olduğu bu dünyada kadının mutlaka bir erkeğin 

himayesi altında olması gerektiğini iddia etmektedir.267 İslam’da ailenin geçimi 

tamamen erkeğe ait olduğu için kadına düşen de onun riyasetini kabul etmektir. Bu, 

erkeğin mükellef tutulduğu vazifelerinin bir karşılığı olarak hakkıdır ve fıtridir.268 Bu 

durum asla kadının aşağılanması değildir. Bilakis kadın ve erkek birbirlerini 

tamamlamak üzere yaratılmıştır. Dolayısıyla bunların birbirlerinden tamamen 

ayrılmaları mümkün değildir. Vecdi bu durumu şu benzetmeyle delillendirmektedir: 

“Öyle ya, birleşip tek bir şey teşkil etmek üzere yaratılmış iki şeye 
istiklal vermek nasıl yakışık alır? Bunlardan her biri diğerine muhtaç ve 
cinsi kemali onunla kaim iken aralarında nasıl bir eşitlik tarzı tayin 
edilebilir? Benim anladığımın neticesi şudur ki:  iki cins arasında eşitlik 
ve istiklal tayin etmeye çalışanlar faraza suyu meydana getiren iki unsur 
olan oksijen ile hidrojen arasında istiklal icadına uğraşanların aynıdır. 
Eğer suyu meydana getirmek üzere bu iki unsurdan biri için diğerinden 
müstakil olmak mümkün ise aile teşkil etmeleriyle beraber erkek ile 
kadının da birbirinden istiklali mümkün olabilir.”269 

Vecdi’ye göre kadınların özgürlüğünü savunanlar yine erkeklerdir ve 

konuşurken diğer erkekleri muhatap almaktadırlar, kadınları değil! Zaten onların 

kadınlara verdiklerini iddia ettikleri hürriyet mevhum bir hürriyettir ve doğrudan 

erkeklerin tasarrufundadır.  Kadınlar, erkeklerin izin verdikleri kadar hürdür. Bu durum 

tarihi hakikatlerle sabittir 270 

Tesettür konusuna gelince, ona göre tesettür kadını aşağılamak için değil, onu ve 

iffetini erkeğin saldırılarından korumak içindir. Bu konuda erkeği eğitmek düşüncesi de 

                                                 
265  Bkz.Vecdi, a.g.e, ss. 23–30, 59–60. 
266  Vecdi, a.g.e, s. 62. 
267  Vecdi, a.g.e, ss. 43–46. 
268  Vecdi, a.g.e, ss. 107–108. 
269  Vecdi, Müslüman Kadını, a.g.e., s. 113. 
270  Vecdi, a.g.e, ss. 109–111. 
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vakıaya aykırıdır. Zira tecrübeler, maddi bir engel olmaksızın sırf eğitimin erkeği 

fenalıktan alıkoyamayacağını göstermektedir.271  

Vecdi, kadınların eğitiminin asla Batıdaki gibi olmaması gerektiğine 

inanmaktadır. Çünkü onların tecrübeleri bize bu yolun doğru olmadığını göstermektedir. 

Meşhur Fransız filozof Joul Simon’un şu sözü bunun en büyük delilidir: “Bir zamanlar 

talimde (kadınların eğitimini kastediyor) tefritten müşteki idik; şimdi de ifrattan şikâyet 

ediyoruz.”272 

Vecdi, Müslümanların kadına bakışının yanlış olduğunu ( kadınlar tam bir insan 

değildir, vs…) iddia eden Kasım Emin’e cevaben Batılıların bakışlarındaki çarpıklığı 

yine onların kitaplarından ve filozoflarından yaptığı alıntılarla çürütmektedir.273  

b.  Batıyı Taklit 

Batı kültürünün İslam dünyasını etkisi altına almaya başladığı dönemlerden 

günümüze kadar gelen süreçte Müslümanların en çok tartıştıkları konulardan biri de 

“Batıyı taklit” konusudur. Bu konuda da ifrat ve tefrite varan düşüncelerin olduğu 

söylenebilir. Batıyı tamamen taklit yanlısı olanlardan Batının hiçbir şeyini almamak 

gerektiğini iddia edenlere kadar geniş bir yelpazede fikirler beyan edilmektedir. 

Vecdi’nin bu konuda ikisinin arasında bir yol tuttuğu söylenebilir. Ona göre Batı sosyal 

açıdan hastadır ve hiçbir şekilde taklit edilmemelidir.  Ancak o, sanayi söz konusu 

olduğunda taklidin gerekli olduğunu ve bu konudaki taklidin milletlerin mevcudiyetine 

bir zarar getirmeyeceğini savunmaktadır.274  

Vecdi, milletler birilerini taklit edeceklerse “hayati konularda” kendilerine 

benzeyen milletleri taklit etmeliler, görüşünü savunmaktadır. Oysa bugün 

Müslümanların kendilerine benzemeye çalıştıkları topluluklarla aralarında hiçbir 

münasebetin bulunmadığını belirterek: “…ümmete taklit ile nasihat etmek, çöküşe 

boyun eğmesini tavsiye eylemekten başka bir şey değildir,”275 demektedir. Amerikan 

                                                 
271  Vecdi, a.g.e, ss. 136–139. 
272  Vecdi, a.g.e, s. 186. 
273  Vecdi, a.g.e, s. 56. 
274  Vecdi, Müslüman Kadını, a.g.e, s. 10. 
275  Vecdi, a.g.e, s. 9. 
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yerlilerinin Avrupalılarla karşılaştıktan sonraki hallerini sözlerine delil olarak 

getirmektedir.276    

Vecdi, Müslümanların ve Batının toplumsal hallerinin her açıdan birbirine aykırı 

olduğu ve hiçbir toplumsal meselede birleşmelerinin mümkün olmadığı konusu 

üzerinde ısrarla durur.277 Ona göre bu fark dinlerimizin farklılığından 

kaynaklanmaktadır. Dinimizi terk etmedikçe Avrupalıları taklide, onlarla bir seviyede 

olmaya gücümüz yetmez.278 Her ilacın her bünyeye iyi gelmemesi gibi her millet için de 

içinde bulunduğu sıkıntılar aynı şekilde aşılamaz. Onun için de onlardan bir şey 

alacaksak ciddi tetkiklerden sonra almalı, hastalıklarını değil sağlıklı oldukları konuları 

taklit etmeliyiz.279 

Vecdi’ye göre Batının hastalıkları son derece aşikârdır. Bunun için de o, göz 

göre göre Batıyı taklidi bir türlü anlayamaz ve şöyle isyan eder: “Artık bizim için ümit 

kapıları büsbütün kapandı mı ki kalkmış da öldürücü hastalıklarını bile kabul suretiyle 

Batıyı taklit ediyoruz.”280 

Dönemin hükümeti Mısırlı gençleri Avrupa’ya tahsil maksadıyla 

göndermekteydi. Vecdi bu gençlerin çoğunun hiçbir işe yaramadığı iddiasındadır. Zira 

ona göre bu gençler artık ne tam doğulu ne de tam batılıdır. Bu yüzden de sözleri hiçbir 

yerde muteber değildir.281   

Vecdi, sözlerinin doğruluğuna sık sık Batılı ilim adamlarının ve filozoflarının 

sözlerini delil getirmektedir. Buradan da onun Batıyı bildiği en azından Batılı ilim ve 

fikir adamlarını ve yazdıklarını takip ettiği sonucu çıkarılabilir. 

c. İslamiyet’e Saldırılar 

Vecdi’nin yaşadığı dönemde gelişen oryantalizmin etkisiyle özellikle yurt 

dışında İslamiyet’e saldırılar artmıştı. Maalesef bundan etkilenen Müslümanlar da 

                                                 
276  Vecdi, a.g.e, s. 10. 
277  Vecdi, a.g.e, s. 99 
278  Vecdi, a.g.e, s. 72. 
279  Vecdi, a.g.e, s. 73.  
279  Vecdi, a.g.e, s. 72. 
280  Vecdi, Müslüman Kadını, a.g.e, s. 98. 
281  Vecdi, a.g.e, s. 103. 
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bulunmaktaydı. Elbette Müslüman düşünürler söz konusu saldırılara kayıtsız kalmıyor, 

cevaplar veriyorlardı. İşte, bu konularda kalem oynatanlarda biri de Ferid Vecdi idi.   

Kendi çıkardığı bir dergi olan el-Hayat’da bunun için özel bir bölüm ayırmıştı. 

Bu bölümde, genel olarak dinlere, özel olarak da İslamiyet’e yöneltilen eleştirilere 

cevaplar verirdi.282 Bunlardan birkaçını zikredelim. 

(1) Kimyacı Berytoylu bunlardan biridir. Vecdi, genel olarak dinlere karşı olan 

kimyacının fikirlerini eleştirmiş, delillerle karşı çıkmıştır.283 Aynı düşüncede olanlardan 

biri de Fransız filozof Ceyu’dur. O, “Adem’ut-Tedeyyün fi’l-Müstakbel” adlı kitabında 

dinin zamanının geçtiğini, onun yerini ilmin aldığını iddia etmektedir. Vecdi, bu 

görüşleri de çeşitli delillerle reddetmiştir.284 

(2) Honotox, Fransa’nın önemli tarihçi ve siyasetçilerinden biridir. 1900 yılında 

Fransa’nın dışişleri bakanlığını yapmıştır.285 Fransa’da yayın yapan Journal gazetesinde 

İslam ve İslami problemler hakkında iki makale kaleme almış, el-Müeyyed de bunları 

Arapçaya çevirip neşretmişti. Bunun üzerine Abduh ve birçok edebiyatçı ve âlimin 

katıldığı Honotox’a reddiye hareketi başlatıldı. Ferid Vecdi de bu harekete katılanlar 

arasında idi. “Mösyö Honotox’un Makalesine Bakış” adıyla üç makalesi yayınlandı.286  

(3) Babasının vefatının ardından 1905 yılında Kahire’ye taşınan Vecdi, bu ilim 

ve edebiyat merkezinde kendisine bir yer edinir. O dönemde bazı gazeteler Japonya’da 

çeşitli dinlerin katılacağı bir kongre düzenleneceğinden bahsederler. Mısır’ın da İslam 

Dinini temsilen bu kongreye katılması gerektiğinin konuşulduğu bir dönemde el-Liva, 

Mısır’da bu işi yapabilecek iki kişi olduğunu ifade eden bir yazı yayınlar. Bunlar Ferid 

Vecdi ve Mahmut Salim’dir.287 Vecdi için bu konferans İslam’ı Doğuda ve Batıda 

anlatabileceği çok güzel bir fırsattır. Bu kongreyi önemli kılan sebeplerden biri de 

çeşitli dinlerin temsilcilerinin orada bulunacak olmasıdır. Hemen İslam hakkında bir 

araştırma yapmaya başlar. Her ne kadar temsilci olarak Ferid Vecdi seçilmişse de 

kongre zamanı geldiği halde her hangi bir davet almaz. Ancak İslam Dinini anlatan 
                                                 

282  Muhammed Taha Hâciri, a.g.e, s. 107. 
283  Hâciri, a.g.e, ss. 107–108. 
284  Hâciri, a.g.e, ss.  109–110. 
285  Enver el-Cündi, a.g.e, s. 24. 
286  Hâciri, a.g.e, s. 63. 
287  el-Cündi ikinci ismin Tantavi Cevheri olduğunu aktarır. Bkz. el-Cündi, a.g.e, s. 28. 
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Fransızca bir risale yazmıştır. Kongreye çağrılmayınca risaleyi kongre başkanlığına, 

Tokyo’ya gönderdi. Bunun üzerine kongrenin Vakit gazetesinin yaydığı bir yalan haber 

olduğu ortaya çıktı. Yine de bu risale Vecdi’nin İslam’a vukufiyetini göstermesi 

açısından önemlidir.288 

Vecdi söz konusu çalışmasını “Sefir’ul-İslam” adıyla Arapçaya tercüme eder.289 

Daha sonra da açıklamalar ekleyip genişleterek “el-İslamu Dinun Âmmun Halidun” 

ismiyle yeniden neşreder.290  

(4) Lord Kromer’in 1906 yılında Mısır hakkında yazmış olduğu rapor ülkede 

derin yankılar uyandırmıştı. Ferid Vecdi, siyasetle pek ilgilenmemesine rağmen raporda 

İslam Dini’ne yöneltilen eleştirilere bazı makalelerinde cevaplar vermiştir. Lord Kromer 

İslam’ı kölelik müessesesi, kadın erkek ilişkisi, dini, sosyal ve ceza ile ilgili konuların 

tek bir kitapta toplanması gibi gerekçelerle eleştirmişti. Ayrıca, İslam’ın çağın 

gelişimine ayak uyduramadığını iddia etmişti. Ferid Vecdi, yazdığı makalede kölelik ve 

kadın hakları ile ilgili olarak Kromer’e yazdığı cevapta, İslam’ın her iki konuda da 

sınırlama getirdiğini ifade etmiştir. Vecdi bu durumun Kur'an’ın tedrici üslubunun bir 

yansıması olduğunu belirtir. İslam’ın çok evliliği yasaklamayıp serbest bırakmasının bir 

hikmetinin de zaman içinde toplumda bunun zorunlu olabileceği dönemlerin göz önüne 

alınmasıdır, der.291    

(5) Kasım Emin’in “el-Mer’etü’l-Cedide” isimli kitabına reddiye olarak “el-

Mer’etü’l-Müslime” isimli bir kitap kaleme almıştır. Kitap ve Vecdi’nin konuya ilişkin 

düşünceleri “feminizm” kısmında anlatıldığı için tekrar ele alınmayacaktır. 

(6) Taha Hüseyin’in “Şi’ri’l-Cahili” adlı kitabına da reddiye yazmıştır.  

(7) Müellif, Abduh ve Reşit Rıza ile birlikte el-İslamu ve’r-Reddu ala 

Muntekidiyye adlı kitabında İslam’a yöneltilen eleştirilere cevap vermektedir. Yine o, 

                                                 
288  el-Cündi, a.g.e, s.  28. 
289  Haciri, Muhammed Taha, “Muhammed Ferid Vecdi”, Mecelletu’l-Ma’hadi’l-Buhusi ve’d-

Diraseti’l-Arabiyye, C. 4, s. 417, Kahire, 1973. 
290  Hâciri, a.g.e, ss. 102–105. 
291  Muhammed Taha Hâciri, a.g.e, ss. 144–153. Vecdi’nin kadın konusundaki görüşlerinin detayları 

“feminizm” alt başlığında incelenmiştir. 
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Alâ İtlali’l-Mezhebi’l-Maddi isimli kitabını da materyalistlere reddiye olarak kaleme 

almıştır. 

. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

MUHAMMED FERİD VECDİ’NİN TEFSİRİNİN 

MUKADDİMESİ, TEFSİRİ VE TEFSİR GÖRÜŞLERİ 

I.  M. F. VECDİ’NİN TEFSİRİNİN MUKADDİMESİ VE TEFSİRİ 

A. M. F. VECDİ’NİN TEFSİRİNİN MUKADDİMESİ 

Müellif tefsiri için yaklaşık 180 sayfalık uzunca bir mukaddime kaleme almıştır. 

Muhtevasına baktığımızda son derece zengin olduğu, din, iman, Kur'an konularında 

okuyucu için temel bir altyapı hazırladığı dikkat çekmektedir. Vecdi yine mukaddimede 

bunun sebebini okuyucuyu başka kaynaklara gitmeye muhtaç bırakmamak, olarak 

açıklamaktadır. Zira daha sonra da ifade edileceği gibi, onun tefsir yazmasının asıl 

sebebi insanları kelam-ı ilahi ile buluşturmak ve diğer tefsir kitaplarının insanlarla 

Kur'an arasına koyduğu engeli kaldırmaktır.292 

Aynı amaca matuf olarak Vecdi, diğer tefsir kitaplarında olmayıp kendi 

tefsirinde olan yedi özellikten bahseder. Bunlar;  

1. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi mukaddimede var olan Kur'an 

hakkındaki zengin muhteva, 

2. Kur'an lafızlarının anlamlarının ilave bir açıklamaya ihtiyaç olmaksızın 

ortaya konması, 

3. Nüzul sebeplerine işaret edilmesi,  

4. Nasih ayetlere ve nesih sebebine işaret edilmesi,  

5. Ayetlerde geçen ve her müslümanın mutlaka bilmesi gereken fıkıh 

bilgilerinin bir cetvelinin olması,  

6. Araştırmak isteyenlerin kolaylıkla istifade edebileceği ayetlerin 

konularına göre gösterildiği bir fihrist,  

7. Kıraat ihtilaflarının nakledilmesi. 

                                                 
292  Muhammed Ferid Vecdi, Mukaddimetu Safveti’l-İrfan Fi Tefsiri’l-Kur’an,  Matabiü'ş-Şaab, 

Kahire,  1321, s. 10. 
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Vecdi, bu özelliklerin Kur'an’ı anlamayı kolaylaştırdığını ve diğer tefsir 

kitaplarında olmadığını iddia etmektedir.293 Ancak elimizdeki nüshada bu özellikler 

yani söz konusu cetveller ve fihristler bulunmamaktadır. 

Mukaddimeye Kur'an’ın nazil olduğu toplumun bir tasvirini yaparak başlayan 

Vecdi, o toplumun Kur'an gelmeden önceki durumu ile geldikten sonraki durumunu 

karşılaştırmış, Kur'an’ın İslam ümmeti için ne anlama geldiğini, nasıl bir etki 

bıraktığını, önemini anlatmıştır. Döneminde İslam ümmetinde görülen gerileme ve 

çöküşün en önemli sebebini Kur'an’dan uzak olmaya bağlamış ve bu şekilde de kendi 

Kur'an algısını yaklaşık 11 sayfada ortaya koymuştur.294 2 sayfa kadar da 

mukaddimenin tertibi hakkında bilgi vermiştir. Mukaddimenin asıl muhtevası bundan 

sonra başlamaktadır. Ana başlıklarıyla muhteva hakkında bilgi vermek gerekirse şu 

şekilde sıralanabilir: 

Din Felsefesinin Özeti- Din Nedir?, İnsan ve İman, İnsan İlahi Yaratmanın 

Tamamlanmasıdır, Asırlar Boyunca İman- İlk Devir (Fıtrat Devri), İkinci Devir (Felsefe 

Devri), Üçüncü Devir (İlim Devri), İnsanın Fıtrat Dinine Dönüşü, İslam Fıtrat Dinidir, 

Akaidin Geçirdiği Evrelere Bir Bakış, İslam Nedir? (İlave Açıklama), Evsat (Cahillerle 

Âlimler Arasında Kalan Kesim) ve Din, Âlimler ve Din, Tevhid ve Tenzih Akidesinin 

Müslümana Kazandırdığı Edep, Adı Geçen Şüphelerin Açıklaması, Kâinatın ve İnsanın 

Yasası, Bu Akide Karşısında İnsanlar, Ruhani Âleme İnanan Kişinin Durumu, İnanan 

Kişinin Varlıktaki Etkisi, Ruhani Âleme İnanmayan Kişinin Durumu, Bu Kişinin 

Hayattaki Etkisi, Verasetle (Ebeveyninden Görerek) İnanan Kişi, Fezail ve Rezail, Bu 

İki Esasın Tabiatını Beyan, İslam Medeniyeti ve Modern Medeniyet, Asıl Maksada 

Dönmek, Nebi (as)’ın Bi’setinden Önce Âlem Nasıldı? Makasıdu’l-Kur'an, Kur'anî 

Üslupla İlgili Hakikatleri Nasıl Ararştırırız?  Kur'an Nazarında İlah Meselesi, Kur'an 

Nazarında Peygamberler, Peygamber İnancı, İslam, Kur'an Nazarında Dinler, Kur'an 

Nazarında İnsanlar, Kur'an Nazarında Müslümanlar,  Kur'an Nazarında Kâfirler, Kur'an 

Nazarında İnsanlar, Kur'an Nazarında Varlık, Kur'an Nazarında Dünya, Kur'an 

Nazarında İlerleme, Kur'an Nazarında Şeriat, Kur'an Nazarında Hükümet, Kur'an 

Nazarında Cihat, Kur'an Nazarında İbadetler, Kur'an Nazarında Mucizeler, Kur'an’da 
                                                 

293  Vecdi, Mukaddime, a.g.e, s. 11. 
294  Vecdi, a.g.e, ss. 3–11. 
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Nasih Ve Mensuh, Velayet ve Keramet, Şefaat Ve Tevessül, Kur'an Nazarında Kaza ve 

Kader, Uhrevi Mükâfat ve Ceza ve Kur'an’ın Cem’i. 

Görüldüğü gibi Vecdi’nin kelamcılığı mukaddimenin hemen her yerinde bariz 

bir şekilde kendini göstermektedir. Yaşadığı dönem göz önüne alındığında bunun 

sebebini anlamak zor olmamaktadır. O dönemde genel olarak dine özelde de İslam’a 

yapılan saldırılar Vecdi’yi dinin gerekliliği özellikle de İslam’ın fıtriliği ve büyüklüğü 

üzerinde yazmak zorunda bırakmış olmalıdır. Mukaddimeye din felsefesi konularıyla 

başlamış olması ve devamındaki konular Vecdi’nin bu saldırılardan ne kadar rahatsız 

olduğunun açık göstergesidir. Bu durum aynı zamanda müfessirin, dönemindeki pek 

çok ilim adamında olduğu gibi, nasıl bir savunma psikolojisi içinde ve saldırılara karşı 

gardını almış olarak durduğunu da göstermektedir. 

Vecdi mukaddimede özellikle yabancı ilim adamlarının sözlerinden fazlasıyla 

istişhadda bulunmuştur. Bu duruma muhtemel bir itiraza da cevap vermiştir. Bunun 

sebebinin onları övmek veya dini konularda onlardan bilgi almak olmadığını bilakis 

amacının sözünü daha güçlü ve sağlam bir şekilde delillendirmek olduğunu ifade 

etmiştir. O, düşmandan getirilen delilin kendi görüşünde olan birinden getirilmesinden 

daha inandırıcı olduğu ön kabulüyle hareket etmektedir. Bu davranışına da selefin 

tefsirlerde ve siyer kitaplarında müsteşriklerin ve başka inanç sahiplerinin sözleriyle 

istişhad etmesini dayanak yapar.295     

Elbette Vecdi, sadece yabancı ilim adamlarından değil, Suyuti, İbn Teymiyye, 

Ebu’l Beka gibi selef âlimlerinden de nakillerde bulunmuştur.296 

Vecdi, mukaddimeyi yazarken sorulması muhtemel soruları sormuş veya 

konuyla ilgili yapılan ya da yapılabilecek itirazları dillendirmiş ve cevaplarını da 

vermiştir.297 

                                                 
295  Vecdi, Mukaddime, a.g.e, s. 5, 1 numaralı dipnot. 
296  Örnek olarak bkz. Vecdi, a.g.e, s. 10, 69. 
297  Örnek olarak bkz. Vecdi, a.g.e,  s. 15. 
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B. M. F. VECDİ’NİN TEFSİRİ 

1. Eserin İsmi 

Müellif, tefsir çalışmasını yaparken bir yandan da tefsirin mukaddimesini aylık 

olarak yazıp nüshalar şeklinde yayınlıyordu. Bitirdiğinde mukaddimeyi önce tek başına, 

ardından Safvetü'l-irfan fî tefsiri'l-Kur'ân, adını verdiği tefsiriyle birlikte bastırdı. Daha 

sonra “el-Mushafu’l-Müfesser” adını alan tefsiri de mushafa hamiş şeklinde basıldı.298 

Tefsirin bu hali bugünkü meal-tefsirlere benzemektedir. 

2. Eserin Yazılış Amacı 

Muhammed Ferid Vecdi, eserini yazma amacını mukaddimede uzunca 

anlatmaktadır. Mukaddimenin başlarında ümmetin şu andaki durumundan ve Kur'an’a 

yaklaşımından bahseden Vecdi, bu ümmetin en büyük ihtiyacının Kur'an’ı anlamak 

olduğunu, dönemindeki kötü durumun da Kur'an’dan uzaklaşmaktan kaynaklandığını 

söylemektedir. Müellif tefsirini tam da bunun için yazmak istediğini belirtir. Ancak o, 

tefsiri yeni şeyler söylemek için değil, ilahi manayı dönemin Arapçasının kalıplarına 

dökmek için yazmıştır. Bu şekilde modern dönem insanı onu daha iyi anlayabilecektir. 

Selef-i Sâlihîn Kur'an’ın anlam zevkine ermiş oldukları için onların söylediklerinin 

üstüne bir şey söylemeye ihtiyaç yoktur. Böyle düşünen Vecdi, daha önce söylenenlere 

ilave yapmadan, kendi görüşlerini işin içine katmadan sadece ilahi manayı herkesin 

anlayabileceği bir seviyeye indirgemek gayesiyle tefsirini kaleme almıştır.299 

3. Eserin Yazılış Yeri ve Zamanı 

Eserin ilk baskısı Safvetü'l-irfan fî tefsiri'l-Kur'ân adıyla Kahire’de Matabiü'ş-

Şaab’da 1903 yılında yapıldı.300 Daha sonra eserin muhtelif baskıları yapılmıştır. 

Çalışmada kullanılan nüsha 6.baskı olup Kahire’de Mektebetü'l-Kahire matbaasında 

1953 yılında basılmıştır. 815 sayfadır. Ayrıca çalışmada Mukaddimetu Safveti’l-İrfan fi 

                                                 
298  Muhammed Taha Hâciri, a.g.e, s. 88. 
299  Vecdi, Mukaddime, a.g.e, s. 10. 
300  Enver el el-Cündi ilk baskının 1907 yılında olduğunu ifade etmektedir. Bkz. el el-Cündi, a.g.e, s. 27. 

Ancak İSAM’da eserin 1903 baskılı bir nüshası bulunmaktadır. 
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Tefsiri’l-Kur’an’ın Matbaatu’ş-Şa’b’da 1903 yılında basılan nüshası kullanılmıştır. 

Mukaddime 184 sayfadan ibarettir. 

4. Eser Üzerine Yapılan Çalışmalar 

Ülkemizde, H. Mehmet SOYSALDI, M. Ferid Vecdi ve “el-Mushafu’l-

Müfesser” İsimli Eserinin Tahlili, adıyla bir yüksek lisans çalışması yapmıştır.301 Yine 

aynı müellif, M. Ferid Vecdi, Tefsiri ve Tefsirdeki Metodu, adıyla bir makale 

yayınlamıştır.302 Ayrıca Şahin Güven tarafından Muhammed Ferid Vecdi ve el-

Mushafu’l-Müfesser İsimli Tefsiri isimli bir makale kaleme alınmıştır.303 Bunların 

dışında ülkemizde veya yabancı kaynaklarda Vecdi’nin tefsiriyle ilgili müstakil bir 

çalışmaya rastlanmamıştır.304  

II. M. F. VECDİ’NİN TEFSİR GÖRÜŞLERİ 

A. M. F. VECDİ’NİN TEFSİR ANLAYIŞI VE İLMİ GÖRÜŞLERİ 

Vecdi’nin Kur'an ve Tefsir anlayışını şekillendiren ana unsurların başında içinde 

yaşadığı toplum ve gerek o toplumun gerekse ilim çevrelerinin Kur'an’a bakışındaki 

farklılıklar gelmektedir. Vecdi son derece iyi bir gözlemci ve analizcidir. İnandığı 

doğruları haykırmadaki cesareti de onun, gördüğü yanlışlar karşısında susmasını 

engellemektedir. Özellikle de İslamiyet ve onun temel kaynağı olan Kur'an söz konusu 

olduğunda bu yönü daha da ağır basmaktadır. 

Vecdi, mukaddimenin başlangıcında Hz. Peygamber gelmeden önceki Arap 

toplumunun sosyal, iktisadi, siyasi ve ilmi yönlerini eleştirel bir bakış açısıyla ortaya 

koyarak, asırlarca  adeta âtıl kalmış bir milletin nasıl “aslanın kalkışı gibi 
                                                 

301  H. Mehmet Soysaldı, M. Ferid Vecdi ve “el-Mushafu’l-Müfesser” İsimli Eserinin Tahlili, 
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, 1990. 

302  Soysaldı, a.g.m., ss. 1–30. 
303 Şahin Güven, “Muhammed Ferid Vecdi ve el-Mushafu’l-Müfesser İsimli Tefsiri”, Bilimname, C. 
XIX, S. 2,Kayseri, 2010, ss. 137–152. 
304  Ancak Muhammed Hüseyin kitabında 1947 yılında Princeton Üniversitesinde H. A. R. Gibb’in 

yönetiminde Wilfred C. Smith tarafından hazırlanan bir doktora tezinden bahsetmektedir. Tezin ismi: 
Mecelletu’l-Ezher: Arz ve Nakd-The Azher Journal: Survey and Ciritique. Çalışmada Ezher 
dergisinin iki yazı işleri müdürü olan Muhammed Hıdır Hüseyin ve Muhammed Ferid Vecdi’nin 
yönetimleri karşılaştırılmış. Hüseyin’e göre çalışmanın asıl amacı taklidi temsil eden Muhammed 
Hıdır ile büyük oranda Batılı düşünceye dayanan Muhammed Ferid’i karşılaştırmaktır. Hüseyin 
kitabının bir bölümünü bu çalışmaya ayırır. Bkz. Hüseyin, a.g.e, ss. 127–144. 
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kalktığına” dikkat çekmiştir.305 Vecdi, Kur'an’ın indiği toplumu nereden nereye 

taşıdığına, onların hayatında nasıl da göz kamaştırıcı değişiklikler yaptığına dikkat 

çekerek zamanındaki Müslümanların durumunu ele almaktadır. İslam ümmetinin 

bugünkü durumunu edebi bir dille değerlendiren Vecdi, çözümün Kur'an olduğunu şu 

cümlelerle ifade etmektedir: “Onu okumadan nasıl kalkarsın, onun ruhu olmadan nasıl 

dirilirsin?”306 

Vecdi’ye göre Kur'an yegâne kurtuluş yoludur. Geçmişteki şahlanışın sebebi 

nasıl Kur'an’a tabi olmaksa kendi dönemindeki Müslümanların zilletlerinin sebebi de 

Kur'an’dan uzaklaşmaktır. Bu duruma da “Bugün biz neredeyiz, Kur'an nerede?” 

diyerek esef etmektedir.307 

Vecdi’nin kendi döneminde Kur'an’a yaklaşım konusunda tespit ettiği yanlış 

davranışlar şu şekilde özetlenebilir; Kur'an evlerde teberrüken, cenazelerde rahmet 

dilemek için okunmaktadır. İnsanların dikkatini çeken tek şey, kelimelerin tekrarı, 

namelerin titreşimi… Hafızlar Kur'an’ı tek bir kelime bile atlamadan okuyor ama 

anlamak için hiçbir çaba göstermiyor, bu konuda kendini sorumlu bile hissetmiyor. 

Halkın durumu ise daha da kötü! Okumuyor ve düşünmüyorlar. Namazlarda 

okuyacakları birkaç sûre dışında ezber bilmiyorlar. Adeta sadece harfler ve hareketlerle 

namaz kılıyorlar. Daha üst düzeyde olanlarsa Kur'an’ı okur, anlamaya çalışır, 

bilemediği kelimeler için sözlüğe bakar ancak karineler yardımıyla bir şeyler anlarlar. 

Dili biliyor, anlıyor olması da yetmez. Esbab-ı Nuzül bilmeden anlama ulaşamaz…308 

İşte Vecdi’nin tesbit ettiği bu ve benzeri yaklaşımlar kendisini rahatsız etmiş ve 

tefsiri yazmasının bir ihtiyaç olduğunu kendisine hissettirmiştir.  

Müellifin “Kur'an nedir?” ve “neyi amaçlar?” gibi sorulara verdiği cevap klasik 

Sünni anlayışın çok da dışında değildir. Ona göre Kur'an, Ruhu’l-Emin tarafından 

Muhammed (sas)’ın kalbine âlemler için uyarıcı ve müjdeci olsun diye indirilen ilahi bir 

vahiydir. Onda daha önce gelen semavi kitapların özeti vardır. O, dünyevi ve uhrevi 

hayatın kemali için yüce kurallar getirmiştir. Onun herhangi bir kitap gibi olmadığına 

                                                 
305  Vecdi, Mukaddime a.g.e, ss. 3–6. 
306  Vecdi, a.g.e, s. 7. 
307  Vecdi, a.g.e, s. 7. 
308  Vecdi, a.g.e, ss. 8–9. 
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dikkat çeken Vecdi, onun bıraktığı etkiyi herhangi bir kitabın bırakamayacağını, 

nazmıyla, üslubuyla, tertibiyle yegâne olduğunu söylemektedir.309  

Vecdi, Kur'an’ın hedefleri ve eğitimi amaçlayan düsturları olduğuna da dikkat 

çekmiştir. Kur'an, aklı muhatap alır, vicdanla hesaplaşır, duyu organlarını terbiye eder, 

melekeleri eğitir, akaid kurallarını belirler, batıl inançlıların butlanını gösterir. Herkesi 

gücü ölçüsünde muhatap alır. Bize tabiat kanunlarını, hayatın uymamız gereken 

kurallarını gösterir. İyiyi ve kötüyü (husn ve kubhu) açıklar, şeriatin usulünü gösterir. 

Yönetim şeklini belirler, toplumsal nizamın devamı için gerekenleri açıklar, ibadetleri 

zikreder…310  

Vecdi’ye göre Kur'an, genel hükümler koyar. Zamanla, ihtiyaç ortaya çıktıkça 

hüküm çıkarmada ehil olanlar Allah’ın kitabı ve Rasulü’nün sünnetinden hareketle 

çıkarımlarda bulunurlar. Mesela, Allah bize şeriatı mutlak adalet ve eşitlik ilkeleriyle 

tahsis etmiştir. Şöyle buyurmuştur:  

“Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında 
hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla 
size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla 
görendir.”311  

“Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve 
birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en 
değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah 
hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır.”312 

Bu ayetlere göre Müslümanlara gereken şey her konuda bu iki esasa göre 

davranmaktır. Ehil olanlar için içtihat kapısı kıyamete kadar açıktır.313 Vecdi böylece 

İslam âlimlerini uzun süre meşgul eden içtihat kapısının kapandığıyla ilgili tartışmaya 

da kendi cevabını vermiştir. 

Vecdi’nin yaşadığı dönemde en çok tartışılan konulardan biri de Kur'an’ın başka 

bir dile çevrilip çevrilemeyeceği idi. Söz konusu tartışmanın Mısır’da bayraktarlığını 

                                                 
309  Vecdi, Mukaddime, a.g.e, ss. 125–126. 
310  Vecdi, a.g.e, ss. 126–128. 
311  Nisa 4/58. 
312  Hucurat 49/13. 
313  Vecdi, a.g.e, s. 148. 
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yapan şahıs Muhammed Mustafa el-Meraği idi. 1929 yılında başlayan tartışma uzun 

yıllar devam etmiştir.314  

Söz konusu tartışmada Muhammed Ferid Vecdi, Kur'an’ın tercümesinin 

yapılması yönünde çağrıda bulunmuştur. O, yanlış yapılır, anlam bozulur korkusuyla bu 

işten uzak kalınmasının doğru olmadığı görüşündedir. Kur'an’ın tercüme 

edilemeyeceğini ısrarla savunanların İslamı Arap diline hapsettiklerini, onu dünyadan 

tecrit ettiklerini, fikrî hareketliliğin bu kadar yoğun olduğu bir dünyada İslamı silahsız 

bıraktıklarını iddia etmiştir.315  

Vecdi konuyla ilgili olarak “el-Edilletü’l-İlmiyyetü ‘ala Cevazi Tercemeti’l-

Kur’an” adlı bir eser kaleme almıştır.316 O bu eserinde konuyla ilgili görüşlerini,  

âlimlerden, Müslüman müfekkirlerden deliller getirmek suretiyle ortaya koymuştur. 

Ayrıca Şeyh Muhammed Süleyman ve Şeyh Muhammed Mustafa eş-Şatır gibi 

meseleye karşı çıkanları Ezher dergisi, Ehram gazetesi gibi diğer başka dergi ve 

gazetelerde çıkan makalelerinde delilleriyle susturmuştur.317 

Vecdi kitabında Goethe (v. 1832) ve Bernard Shaw (v. 1950) gibi Kur'an’ın 

tercümesine vakıf olmuş bazı batılı müfekkirlerin görüşlerine de yer vermiştir. Onların 

Kur'an ve islamiyetle ilgili müspet sözlerini delil getirerek bu kanaatlerin Kur'an 

tercümeleri sayesinde oluştuğunun altını çizmiştir. Bunun için de ona göre Kur'an 

tercümesinin önünde duranlar kasıtlı veya kasıtsız olarak Muhammedî risaleti mahallî 

bir hale getirmiş ve onun dünyaya yayılmasını engellemiş olmaktadırlar.318  

Vecdi, gerek kendi zamanında yazılmış olan tefsirleri gerekse önceki dönemde 

yazılan tefsirleri eleştirmektedir. Eleştiri yönü daha çok, teferruata fazlaca dalmaları 

bunun sonucu olarak insanların zihinlerini, okumada asıl amaç olan anlama nüfuz 

etmekten uzaklaştırmalarıdır. Ona göre gerek uzun uzadıya verilen lugavi izahlar, gerek 

tüm detaylarıyla tartışılan fıkhi ayrıntılar gerekse başka ilmi detaylar insanların 

zihinlerini dağıtmaktadır. İnsanların her ilim dalında uzman olması mümkün değildir. 

                                                 
314  Abdülhalim Üveys, a.g.m, s. 468. 
315  Üveys, a.g.m, s. 468. 
316  Muhammed Receb Beyyumi, a.g.e, s. 99.  Vecdi’nin eserinin künyesi bir önceki bölümde verilmişti. 
317  Üveys, a.g.e, s. 469. 
318  Üveys, a.g.e, s. 469. 
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Üstellik günümüzde insanlar fazlaca meşgul olduklarından oturup saatlerce tefsir 

okuyacak vakitleri de yoktur. Bütün bunlar insanları tefsir okumaktan ve Kur'an’ı 

anlamaya çalışmaktan uzaklaştırmaktadır.319 Vecdi, tefsiri yazmaya başlamadan önce 

Kur'an’ı Allah’ın istediği gibi düşünerek ve anlayarak okumaya çalıştığını anlatmakta 

ve şöyle devam etmektedir:  

“Aklıma takılan şeylere kolayca ulaşabileceğim tefsirlere 
ihtiyacım oldu. Uzun olanlar benim gibi vakti dar olanlar için çok 
fazla bilgi içeriyordu. Kısa olanlar ise ilmi meselelere girmeyi tefsir 
olarak kabul ediyorlardı… Kendi tefsirimi mushafa notlar alarak 
oluşturmaya başladım. Bitirmeden önce böyle bir çalışmaya bütün 
Kur'an okuyucularının da ihtiyacı olduğunu düşündüm. Böylece bu 
çalışmayı kitap haline getirip bastırmaya karar verdim ve öyle de 
yaptım.”320    

Yukarıda ifade ettiğimiz mevcut durum Vecdi’yi tefsir yazmaya yöneltmiştir. 

İnsanlar acilen Kur'an’ı anlama ihtiyacı içindedir ve özlü bir tefsire mutlaka ihtiyaç 

vardır. Müfessire göre Kur'an’ı anlamak için uzun açıklamalar yapmaya gerek yoktur. 

İlahi manayı muteber tefsir kitaplarına dayanarak insanların kullandığı dilin kalıplarına 

dökmek, sadece lafzı değil anlamı da ortaya koymak yeterlidir. Bunu yaparken 

müellifin şahsi fikirlerini karıştırmaması gerekmektedir. Ona göre Kur'an ilahi bir 

kitaptır. Dolayısıyla da zaten en güzel, en yüce lafızlara dayanır. Bunun içi de lügavi 

lafızlar çözülürse başka bir şeye ihtiyaç kalmayacaktır. Vecdi de tefsirini bu anlayış 

çerçevesinde kaleme aldığını ifade etmektedir.321 Bu anlayışın bir sonucu olarak açık 

olduğunu düşündüğü ayetler hakkında açıklama yaparken “ayetler açıktır, izaha gerek 

yoktur,” gibi ifadeler kullanarak konuyu detaylandırmaktan kaçınmıştır.322 

Vecdi, önceki tefsirleri lisanı kullanmada yeterince özenli davranmadıkları 

konusunda da eleştirmektedir. Müfessire göre önceki tefsirler Kur'an’ın dilini 

düzenlememişler, sadece ulaşılabilirlikten uzak olan garip lafızları derlemekle 

                                                 
319  Vecdi, Mukaddime, a.g.e, ss. 8–10; Muhammed Receb Beyyumi, a.g.e, s. 95. 
320  M. Taha Haciri, a.g.e, ss. 90–91. 
321  Vecdi, a.g.e, s. 10. 
322  Bk. Vecdi, El-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e., s. 230. 
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yetinmişlerdir. Sonradan bozulmuş olan şeklinden dilin korunması gerekmektedir. 

Kendisi bu konularda titiz davranmış, dili son derece özenli kullanmıştır.323  

Vecdi, mukaddimede tefsirini anlatırken modern medeni ilimlerden 

faydalandığını belirtmiştir. Gerekçesi ise, okuyucu için Kur'an’ın ilmi mucizesini, onun 

“yüce ilimlerin asıllarını” kapsadığını, Kur'an’ın büyük medeni ve felsefi hakikatleri 

belirlediğini ortaya çıkarmaktır.324 Vecdi’nin “modern medeni ilimler” veya “yüce 

ilimler” dediği ilimler sosyoloji, psikoloji gibi ilimler olmalıdır.  

Vecdi’nin yaşadığı dönemde, Beyyumi’nin ifadesiyle, “yeni olan her şeye 

düşünmeksizin alkış tutanlar” vardı.325 Belki Vecdi o gruptan olmadı ama yeni olanın 

cazibesine kapılmadığı da söylenemez. Bugün bile doğrulukları tartışılan yeni ilimleri 

bu derece yüceltmesi de bu durumun göstergesi olarak kabul edilebilir. Bunun bir 

yandan da, modernizme karşı dururken, belki de farkında olmadan, onun dayattığı 

değerleri Kur'an üzerinden meşrulaştırma çabası olarak değerlendirilmesi çok da 

insafsızca olmasa gerek! Vecdi’nin hayatını kaleme alan bir başka yazar da benzer bir 

eleştiride bulunarak “Onun (Vecdi’nin) en büyük hatası ilmi Kur'an’a tabi kılmaya 

çabalamaktan çok Kur'an’ı ilme tabi kılmaya çabalamasıdır” demektedir.326 

Müfessir, ayetleri yorumlarken olabildiğince te’vile başvurmamaktadır. Konuyu 

uhrevi mükâfat ve ceza meselesini ele alışında net bir şekilde görmek mümkündür. 

Vecdi, uhrevi ceza ve mükâfat konusundaki farklı fikirleri ortaya koymaktadır. Burada 

bazı Avrupalı müelliflerin ve onlara meyleden mukallit Müslümanların görüşü olarak 

naklettiği ve kendisinin “sapma” olarak nitelendirdiği bir görüş nakletmektedir. Buna 

göre, mükâfat ve ceza konusuyla ilgili ayetleri Allah, Arapların düşüncelerinin ve 

sevdiği şeylerin etkisiyle göndermiştir. Bunlar sırf ruhanidir. Bunun gibi tekrar diriliş de 

sadece ruhla olacaktır, cesetle değil. Vecdi’ye göre onların bu te’viline sebep olan şey 

doğum olmaksızın cesetle dirilişi imkânsız görmeleridir.327  

                                                 
323  M. Taha Haciri, a.g.e, s. 91.  
324  Vecdi, Mukaddime, a.g.e., s. 11. 
325  Muhammed Receb Beyyumi, a.g.e, s. 94. 
326  Abdülhalim Üveys, a.g.m., s. 453. 
327  Vecdi, a.g.e, s. 176. 
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Vecdi, araştırmalarının sonucu olarak ruh ve cesedin birlikte dirileceği sonucuna 

ulaştığını söylemektedir. Cennet de Allah’ın bize anlattığı gibi içinde ağaçlar, nehirler, 

süt, bal… olan bir yerdir, maddidir. Vecdi, ayetlerde tekrar tekrar belirtildiği halde 

kelam-ı ilahiyi te’vili gerektirecek bir şey olmadığının altını çizmektedir.328   

Vecdi aynı konunun devamı olarak cehennem konusunda da benzer tartışmalara 

değinmektedir. Cumhur, ayetleri zahiri olarak anlamıştır. Ancak sufilerden ve 

mutezileden az bir topluluk bunun manevi bir ateş, ayetlerin hakikat değil, mecaz 

olduğunu belirtmişlerdir. Çağımızda din konusunda görüş bildirenlerden bir kısmı da bu 

fikirdedir. Vecdi, bu görüşleri de uzun uzadıya verdikten sonra bunların zanlardan ibaret 

olduğunu “hakkında bilgin olmayan şeyin peşine düşme”329 ayetinde de buyrulduğu 

gibi zanlardan uzak kalmak gerektiğini vurgulamaktadır.330 

Vecdi’nin bu ve benzeri yorumlarından anlaşılacağı üzere O, ayetleri 

anlamlandırırken mümkün olduğunca zahiri anlama bağlı kalmakta ve te’vil yoluna 

gitmemektedir. Bu yönüyle o, selef alimlerinin yolundan gitmektedir. Ancak,  sonraki 

bölümde de görüleceği gibi Vecdi, özellikle Allah ile ilgili ayetlerin tefsirinde mutlaka 

te’vil etme ihtiyacı duymakta, ayetleri zahiri anlamlarıyla anlamanın küfür olacağının 

altını çizerek kelamiyyenin metodunu takip etmektedir.  

Vecdi’nin Kur'an ve tefsir anlayışını kısaca özetlemek gerekirse O, Kur'an 

okumaktan onu anlamayı ve yaşamayı anlamakta, onun hayat rehberi olduğu üzerinde 

ısrarla durmakta ve onu anlamayı zorlaştıran her şeyi engel olarak görüp ortadan 

kaldırmaya çalışmaktadır. Tefsir anlayışını da bu düşünceleri şekillendirmektedir. 

Tefsirinde asıl anlamdan uzaklaştıracak hiçbir bilgiyi kullanmamış ve doğrudan 

ayetlerin ne dediğine yoğunlaşmıştır. Mümkün olduğunca te’vil yoluna gitmekten 

sakınmış, ayetleri zahiri şekliyle anlamayı tercih etmiştir. Tefsiri bugünkü meal-tefsirler 

şeklinde kaleme almış ve okuyucu için ayetleri takip etmek kolay olsun diye mushafın 

kenarına hamiş şeklinde basılmıştır. 

                                                 
328  Vecdi, Mukaddime, a.g.e, s. 177. 
329  İsra 17/36. 
330  Vecdi, a.g.e, s. 179. 
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Vecdi’nin Kur'an ilimleriyle ilgili görüşlerinin genel olarak ehl-i sünnetten 

ayrılmadığı görülmektedir. Konuyla ilgili görüşlerini görebildiğimiz kadarıyla tefsirinin 

mukaddimesinde ve kendisinin hazırladığı Dâiretu Me’ârifi’l-Karni’r-Râbi’ ‘Aşera ve’l-

‘İşrin Miladi adını verdiği ansiklopedisinde ele almıştır. Kur'an ilimleriyle ilgili belli 

başlı görüşleri şu şekilde açıklanabilir. 

1. Sürelerin Tertibi 

Sürelerin tertibinin nasıl yapıldığı konusu ile ilgili üç farklı görüş bulunmaktadır.  

a. Sürelerin tamamının tertibi tevkifidir yani Hz. Peygamber’in 

talimatına dayanmaktadır. 

b. Bir kısmı Hz. Peygamber’in tayiniyle bir kısmının da sahabenin 

içtihadıyladır. 

c. Tamamı sahabenin içtihadına dayanmaktadır.331 

Muhammed Ferid Vecdi, bu görüşler içinde sonuncusunu yani surelerin 

tertibinin sahabenin içtihadıyla olduğunu kabul etmekte ve bunun müslümanların 

çoğunun görüşü olduğunu ifade etmektedir.332 

2. Esbabu’n-Nüzûl 

Kur'an’ın nüzûl sebepleri bilgisi olmadan anlaşılamayacağını savunanlardan biri 

de Ferid Vecdi’dir. O, ayetlerin çoğunun belli bir sebebe veya olaylara binaen indiğini 

ve anlamın hakikatine ulaşmak için bunları bilmek gerektiğini söylemektedir. Sözlerine 

Suyuti’den ve İbn Teymiyye’den deliller getirmeyi de ihmal etmez. Selefin çoğunun 

ayetlere anlam verirken nüzûl sebepleri üzerinde durduğunu aktardıktan sonra, 

“Peygamber ve vahiy dönemine yakın selefe nispetle durum buysa biz 14. asırdakilere 

de ne oluyor?” diyerek meselenin önemine dikkat çekmiştir.333 

Vecdi tefsirinde sebeb-i nüzûlü rivayet etme nedenini açıklarken, ayetlerin 

sadece kelime bilgisinin yeterli olmayacağının altını çizmektedir. Ona göre Kur'an’ı 
                                                 

331  İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü,  Ankara, 1982, s. 58; Halis Albayrak, Tefsir Usulü, Şule Yayınları, 
İstanbul, 1998, ss. 40–41. 

332  Vecdi, Dairatu Mearif, a.g.e, C. 7, s. 666.   
333  Vecdi, Mukaddime, .a.g.e, ss. 9–10. 
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anlamanın önemli olmasının asıl sebebi Nebi (as) ve mü’minlerin toplumsal nizamı, 

mekarim-i ahlakı ve nefsin temizlenmesini nasıl sağladıkları konusunda yöntem 

öğrenmeye yardımcı olmasıdır. Yani Vecdi, sebeb-i nüzûle dini pratiğe geçirme 

yöntemi bilgisi olarak bakmaktadır.334 

3. Nesih 

Hemen belirtmek gerekir ki Vecdi, bir kısım modernist görüşlerin aksine neshin 

varlığını kabul etmekte ve şiddetle savunmaktadır. 

Müfessir konuyu mukaddimede ayrı bir alt başlıkta ele almıştır. Orada önce 

neshin lügat manasının “izale etmek” olduğunu belirtmiş, Allah’ın bir ayeti başka bir 

ayetle neshetmesinin, önce gelen ayetin hükmünün ikincisiyle kaldırılması demek 

olduğunu ifade ederek ıstılahi açıklamasını da yapmıştır. “Biz herhangi bir âyetin 

hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur (ya da ertelersek), yerine daha 

hayırlısını veya mislini getiririz. Allah’ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez 

misin?”335 ayetini sözlerine delil olarak getirmiştir. 

Vecdi’yi rahatsız eden nokta Kur'an düşmanlarının neshi Kur'an’ın Allah’ın 

değil de Hz. Muhammed’in sözü olduğu iddialarına delil olarak kullanmalarıdır. Söz 

konusu iddiaya göre Kur'an eğer Allah kelamı olsaydı sabit olur, hükümlerinde değişme 

olmazdı. Vecdi bu iddiayı İslam’ın evrenselliği ve bütün zamanlara hitap ediyor 

oluşundan yola çıkarak çürütmektedir. Şöyle ki; Allah bu dini Arap ümmetine onlara 

adap kazandırmak, öğretilerini kalplerine yerleştirmek üzere indirmiştir. İslam amelî, 

canlı bir dindir. Yeryüzünde bu dinden başka insan için bu kadar esnek olan hiçbir 

felsefe ve din yoktur. İnsanın geçmiş tecrübeleri de bunu göstermektedir. Bu din insanın 

zengin-fakir, güçlü-güçsüz vs.. her haline ve fıtratına uygun hükümler içermektedir. 

İslamiyet bütün insanlar için gelmiştir. Onun için de sınırlı hükümler içermesi 

beklenemez. Allah insanın değişken tabiatını gözetmiştir. Onun için de indiği dönemde 

Arapları terbiye etmek için önce ihtiyaçları ölçüsünde hükümler koymuş, sonra bunları 

neshetmiş, durumlarına daha uygun hükümler getirmiştir. 

                                                 
334  Vecdi, Mukaddime, a.g.e,  s. 11. 
335  Kur'an-ı Kerim Bakara 2/106. 
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Aslında nesih cansızlar, bitkiler, hayvanlar âleminde ve insanın kendisinde de 

ortaya çıkan tâbii bir sünnettir. Örneğin hava şimdi sakindir, sonra değişir, rüzgar eser, 

yağmur yağar vs.. bunun gibi nesih olayları canlılar aleminde cansızlar aleminde 

olduğundan daha çok ortaya çıkar. İnsan ise kâinatta en değişken varlıktır. Hal 

böyleyken Allah’ın insanın bu özelliğine göre davranması O’nun hikmetinden olmaz 

mı? 

Vecdi, neshi kabul etmeyen Müslüman araştırmacılara da değinmektedir. 

Onların bir kısmının neshin yokluğunu ispat etmek için aşırı gittiğini, nesih olan 

ayetlerin çoğunu336 tevil ettiklerini söyler. Bu noktada Vecdi, kendi görüşünü عندي 

lafzını kullanarak ifade eder. Ona göre, ayetleri neshin Kur'an’da olmadığını ispat için 

te’vil etmek ayetlerin zahirinin hakkını vermemektir. Sahabe neshin varlığını kabul 

etmiştir. Aynı şekilde tabiun, dört imam ve onlardan sonra gelenler de bu büyük 

topluluğa muhalefet etmemişlerdir, “sınırı metrelerce aşanlar hariç …”337    

Vecdi’nin nesihten bahseden ayetler hakkındaki yorumlarına bakılacak olursa o, 

neshi ahkâm ayetleri için kabul etmekte ve bir tür toplumsal değişime uyum 

mekanizması gibi görmektedir. Örneğin Bakara 2/106.ayetin tefsirinde önce “tefsiru’l 

elfaz” yan başlığıyla bazı lafızların lügat anlamlarını vermiş, ardından tefsiru’l-meani 

yan başlığıyla anlam tefsirini yapmış ve ayetin nüzul sebebini belirtmiştir. Kendi 

yorumuna “نقول” lafzıyla geçen Vecdi şunları söylemiştir:  

“Nesh, milletlerin gelişmesi, yükselmesi yahut düşüşü sebebiyle 
hükümlerde zaruridir. Hiç şüphesiz İslam amelî bir dindir. Onun için de 
insan topluluklarının kemale ulaşıncaya kadar değişikliklere uyum 
sağlamasında nesih kaçınılmazdır. Nesih, ahkâmın tek durumda 
kalması ve bu yüzden de yabancı kanuna mecbur kalmaktan daha iyi 
değil mi?”338 

Yine, “Biz bir âyeti değiştirip yerine başka bir âyet getirdiğimiz zaman -ki 

Allah, neyi indireceğini gayet iyi bilir- onlar Peygamber’e, “Sen ancak uyduruyorsun” 

                                                 
336  Örneğin, Kur'an-ı Kerim Bakara 2/106; Nahl 16/101; Enfal 8/66.  
337  Vecdi, Mukaddime, a.g.e,  ss. 170–172. 
338  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e., s. 22. 
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derler. Hayır, onların çoğu bilmezler.”339 Ayetinin tefsirinde “hükümler zamanın 

değişmesiyle değişir” diyerek neshin hükümlerle ilgili olduğuna vurgu yapmıştır.340  

Aynı şekilde, “Allah, dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana kitap (Levh-i 

Mahfuz) O’nun yanındadır.”341 ayetinin tefsirini yaparken de “Allah, neshini gerekli 

gördüğü hükümleri nesheder, kalması gereken hükümleri de sabit bırakır….”342 

şeklinde yorumlamıştır. 

4. Muhkem ve Müteşabih  

Kur'an ilimleri alanında en tartışmalı konulardan biri de muhkem ve müteşabih 

ayetler konusu olmuştur. Konuyla ilgili en meşhur ayet Al-i İmran 3/ 7.ayettir: 

“O, sana Kitab’ı indirendir. Onun (Kur’an’ın) bazı âyetleri muhkemdir, onlar 

kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne 

çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih âyetlerinin ardına 

düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, 

“Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır” derler. (Bu inceliği) ancak akıl sahipleri 

düşünüp anlar.”  

Vecdi söz konusu ayetin tefsiri sadedinde âdeti üzere önce kelime anlamlarını 

vermiştir. اَٰياٌت ُمْحَكَماٌت, zahirinden başka bir anlamı ve farklı mezheplerin muhtemel 

görüşlerini kabul etmeyen muhkem ibarelerdir. َوُاَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت, mücmel olduğu yahut 

zahirine uygun olmadığı için kastettiği açık olmayan, ancak derin bir düşünceyle 

anlaşılabilen farklı manalara ihtimali olan ayetlerdir.343  

Söz konusu ayette ihtilaf konusu olan bir nokta ِالَّا الّلُٰه  üzerinde mi,  َوالرَّاِسُخوَن ِفى

 üzerinde mi vakfedileceğidir. İlki üzerinde vakfedilirse, müteşabihatı yalnızca Allah اْلِعْلِم

bilir, manası verilir. Yok diğeri üzerinde vakfedilirse o zaman, müteşabihatı ilimde 

derinleşmiş olanlar da bilirler, anlamı çıkar. Örneğin Ebu’l-Hasen el-Eş’ari ikinci 

görüşü savunanlardandır.344 Vecdi’ye baktığımızda ise onun birinci görüşte yani 

                                                 
339  Kur'an-ı Kerim Nahl 16/101. 
340  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e, s.366. 
341  Kur'an-ı Kerim Ra’d 13/39. 
342  Vecdi, , a.g.e, s. 334. 
343  Vecdi,  a.g.e,  s. 67. 
344  Konuyla ilgili tartışmalar için bkz. İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, ss. 128–134.  



 
 

82

müteşabihatın anlamını sadece Allah’ın bilebileceği düşüncesini savunanların yanında 

yer aldığını görmekteyiz.345  

Konuyla ilgili bir diğer ayet Kur'an’ın müteşabih bir kitap olduğunu söyleyen 

Zümer Sûresi 39/23.ayettir: 

“Allah, sözün en güzelini; âyetleri, (güzellikte) birbirine benzeyen ve 

(hükümleri, öğütleri, kıssaları) tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden 

korkanların derileri (vücutları) ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de (vücutları 

da) kalpleri de Allah’ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur’an Allah’ın hidayet 

rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah, kimi saptırırsa artık onun için 

hiçbir yol gösterici yoktur.”  

Vecdi ayette yer alan, ِآَتاًبا ُمَتَشاِبًها ibaresinin, icazı konusunda ayetlerin birbirine 

benzediğini ifade ettiğini, َمَثاِنَى ibaresi için de, onda anlamlar çift çifttir, emir ve nehiy, 

terğib ve terhib (teşvik ve korkutma) gibi, diyerek detaya girmemiştir.346  

Hud Sûresi 11/1.ayet ise ayetlerin muhkem olduğunu ifade eder. 

“Elif Lâm Râ. Bu Kur’an; âyetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her 

şeyden) hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) 

kılınmış, sonra da Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir 

kitaptır.” 

Ayette geçen  ُاْحِكَمْت اَٰياُتُه ibaresini, “sağlam bir şekilde tanzim etmiştir”, şeklinde 

yorumlamıştır.347 

Söz konusu ettiğimiz son iki ayeti Vecdi de cumhurun kanaatine uyarak 

muhkem ve müteşabih ayetler konusuyla ilişkilendirmeyip kelime anlamlarıyla 

yorumlamıştır.348 

                                                 
345  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e, s. 67. 
346  Vecdi, a.g.e,  s. 610. 
347  Vecdi, a.g.e, s. 290. 
348  Bu ayetlerle ilgili yorumlar için bk. İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, a.g.e, s. 129.  
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5. el-Hurufu’l-Mukattaa  

el-Hurufu’l-Mukattaa, müteşabihattan sayılmasının yanında ayrı bir bahis olarak 

da ele alınan bir konudur.349 Kur'an’da 29 sürenin başında yer alan bir veya birden fazla 

harften oluşan kesik harflere “el-hurufu’l-mukattaa” denir. 

Bu harflerin mahiyeti konusunda İslam’ın başlangıcından beri çeşitli görüşler 

ileri sürülmüştür. Bunların Allah ve Rasulü arasında şifre olduğu, sırlı harfler olduğu, 

bunlardan muradın anlaşılamayacağı söylenmiştir. Mütekellim âlimler ise Kur'an’ın 

tedebbürü emreden ayetlerinden yola çıkarak Kur'an’da anlamı olmayan şeylerin 

olamayacağını ileri sürmüşlerdir. Kur'an’ın hidayet rehberi oluşu onda anlaşılmayacak 

şeylerin olmamasına bağlıdır diyen âlimler manası olmayan bir sözün söylenmesi abes 

olur, Allah ise abes iş yapmaktan münezzehtir, derler. Bu harflerin anlamının peşine 

düşmenin vacip olduğu görüşünü savunan mütekellim âlimler ilimde rüsuh sahibi 

olanların bu konuda ehil olduğunu savunmuşlardır.350 

Mukattaa Harflerinin ne anlama gelebileceği hususu üzerinde farklı fikirler ileri 

sürülmüştür. Bu harflerin sürelerin isimleri olduğu, her birinin Allah’ın isimlerinden 

birine delalet ettiği, bunlarla Allah’ın yemin ettiği, müşriklerin dikkatini çekmek için 

kullanıldığı gibi iddialar mevcuttur. Müsteşrikler de bu harflerin anlamları konusunda 

bu harflerin Kur'an’dan olmadığı, bir tür bulmaca sistemi olduğu gibi çeşitli görüşler 

ileri sürmüşlerdir. Harflerin anlamlarıyla ilgili ayet ve hadis olmayınca hiçbir fikir 

tatmin edici olmamaktadır.351 

Ferid Vecdi ise, mukataa harflerini tefsirinde sadece konuyla ilgili görüşleri 

sıralamış, genel olarak aralarında tercih yapmaktan çekinmiştir. “قيل” lafzıyla sıraladığı 

görüşler şunlardır: bu harfler bazı sürelerin başlangıcında bulunur. Şöyle denilir, onlar 

gizli sırlardır, Allah’ın isimleridir, Allah’a imandır, sözün başlangıç ve bitişinin 

işaretidir, Allah’ın yeminleridir, sadece Allah ve Rasulünün idrak edebileceği 

rumuzlardır, ulvi sırlardır.352 

                                                 
349  Bk. İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, a.g.e,  s. 134. 
350 Cerrahoğlu, , a.g.e, ss.134–138. 
351  Cerrahoğlu, a.g.e, ss. 138–148. 
352  Bkz. Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e, s. 3, 66, 326, 335, 272, 309, 402 
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Vecdi, genellikle her seferinde bu rivayetleri sıralar. Ancak birkaç yerde önceki 

sayfalara referansta bulunmuştur.353 

Vecdi, يس ayetini açıklarken şöyle demektedir: يس de الم ve آهيعص gibi 

harflerdendir. Benî Tay lehçesinde “ey insan” anlamına geldiği söylenir. Aslı 

  dir. Kullanım çokluğundan dolayı yarısı kısaltılmıştır.354”ياسينين“

Vecdi bir de طه ayetini355 farklı açıklamıştır. Şöyle demektedir: Benî Î’k 

lehçesinde anlamının “ey adam” olduğu, aslının “طاها” olduğu söylenmiştir. Allah 

Rasulü’ne yere iki ayağıyla basması emredilmiştir. O, teheccüdde tek ayağı üzerinde 

duruyordu.356    

6. Ruhçuluk 

Vecdi’nin genel olarak İslam’ı özelde de Kur'an ve tefsiri yorumlayışında 

ruhçuluğun da rol oynadığı görülmektedir. Şöyle ki: 

Vecdi, hayatını materyalizm ve Darwin nazariyesiyle mücadeleye adamış bir 

şahsiyettir.357 Konuyla ilgili eserler kaleme almış, çıkardığı dergilerde, yazdığı 

gazetelerde bu konuya sıklıkla değinmiştir.358    

Vecdi bunu yaparken Avrupa’da ruhla ilgili yapılan çalışmalardan büyük ölçüde 

istifade etmiştir. Vecdi’nin bu tavrı eleştirilere sebep olmuştur.359 Muhammed Hüseyin 

kitabında onun “kendilerini “ruhçu” kabul eden kimselerin önde gelen 

davetçilerinden” olduğunu söyler.360 Hüseyin, Vecdi’nin Muktataf’ın 120 tarihli 

sayısında çıkan “Psikolojik Araştırmalarda Ruhun İsbatı” adlı makaleler serisindeki bir 

                                                 
353  Bkz. Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e, s. 630, 638, 655, 659, 664. 
354  Vecdi, a.g.e, s. 581. 
355  Kur'an-ı Kerim Taha 20/1. 
356  Vecdi, a.g.e, s. 412. 
357  Muhammed Receb Beyyumi, a.g.e, s. 100. 
358  El-İslam fi Asri’l-İlm ve ‘ala İtlali Mezhebi’l-Maddi gibi sadece bu konuya tahsis ettiği kitaplarının 

yanında kendi çıkardığı el-Hayat dergisinde konuya özel bir köşe ayırarak mücadelesini 
sürdürmüştür. Bunların yanında materyalistlerin iddialarına da cevaplar vermiştir. Örneğin Dr. İsmail 
Ahmed Ethem’in “Niçin Mülhidim”isimli kitabında ileri sürdüğü iddiaları Ezher Dergisinin 
9.sayısında yerle bir ettiğini Beyyumi’nin kitabından öğrenmekteyiz. Bk. Beyyumi, a.g.e, s. 105. 

359  Yusuf Şevki Yavuz, “Ferid Vecdi”, DİA, I-XXXIX (devam ediyor), İstanbul, 1988, C. XII, s. 395; 
Abdüssttar er-Ravi, a.g.m, s. 508. 

360  Muhammed Hüseyin, a.g.e, s. 155. 
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makalesinden alıntı yapar. Bu alıntıda Vecdi, bir ruh çağırma toplantısında topladıkları 

ruhlardan birinin dilinden şu sözleri nakletmektedir: 

“Bizden önce gönderilenler gibi, bizler de Allah tarafından 
gönderilmiş elçileriz. Ancak bizim öğrettiklerimiz onların 
öğrettiklerinden daha üstündür. İnsanlığı seven, insanları sever. Filozof 
da ilmi sever. İşte bu iki tür kimseler Allah’ın sevgili kullarıdır. Birinci 
guruba dâhil kimseler, insanları, ırk, vatan, inanç söz konusu olmadan 
sever. Onları, görüşleri uygun düştüğü için sevmez… Filozof ise olması 
gerekene bakar. Gurupların görüşlerine boyun eğmeden, görüşleri 
taklit etmeden, bir takım kararların esiri olmaktan uzak, ne olursa 
olsun delillere göre davranır. İlahi hikmetin sırrını bulmak, bunun 
sonunda mutlu olmak ister.”361 

Görüldüğü üzere Vecdi, ruh çağırma seanslarına katılmakla kalmamış, gelenin 

ruh olduğuna da gönülden inanmıştır. Ancak makalesinin adından da anlaşılacağı üzere 

onun derdi ruhun varlığının ispatıdır.  Anlaşıldığı kadarıyla materyalizmin zirvede 

olduğu bir yerde ruhun varlığından bahsedilmesi, ruh üzerine araştırmalar yapılması 

Vecdi’yi heyecanlandırmış ve materyalizmle mücadelede kendini daha güçlü 

hissetmesini sağlamıştır. . Zira ömrünü insanları maddecilikten kurtarmaya, dine 

yöneltmeye adamış biri olarak materyalizmin vatanı olan Batıda da ruhla ilgili 

çalışmaları görünce onlardan etkilenmemesi düşünülemezdi. Dolayısıyla o, insanları 

ruhun varlığına, materyalizmin yanlışlığına inandırmanın yolunun bu çalışmalar 

olduğunu düşünmüş olabilir. Daha çok yabancı bilim adamlarının görüşlerini 

kitaplarında delil olarak kullanması da yönünü Batıya dönmüş İslam dünyası için 

etkileyiciliği artırma çabası olarak kabul edilebilir. 

Bütün bunları söylerken Vecdi’nin bugün bizim anladığımız anlamda ruhçuluğu 

savunduğunu söylemek haksızlık olacaktır. Ona göre ruhçular (روحيون), âlemin bir 

görebildiğimiz alan olan maddi tabiatı, bir de göremediğimiz alan olan madde ötesi 

tabiatı olmak üzere iki tabiatı olduğuna inananlardır.362 Vecdi için ruhçuluk, ruhun 

varlığının ispatlanabiliyor olması açısından önemlidir. Mesela o, ruhçuların hararetle 

savunduğu tenasüh anlayışını kabul etmez. O, konuya meşhur ansiklopedisinde genişçe 

                                                 
361  Muhammed Hüseyin, a.g.e, s. 155. 
362  Vecdi, Mukaddime, a.g.e, s. 27, 1 numaralı dipnot.   
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yer vermiştir. Önce kelime anlamını vererek başlamış, tarihiyle ilgili detaylı bilgiler 

vermiştir. Vecdi, tenasüh konusuyla ilgili müspet ve menfi görüşleri sıralamasının 

ardından İslam’da böyle bir şeyin olamayacağını ve Kur'an’ın açıkça buna karşı 

olduğunu savunmaktadır. Delil olarak da kâfirlerin ahrette geri dönüp Salih ameller 

işleme isteklerinin geri çevrilmesi ile ilgili ayeti getirmektedir.363     

Müfessir, imânî hakikatler başta olmak üzere pek çok konuyu söz konusu 

çalışmaları kullanarak açıklama yoluna gitmiştir.364 Tefsirinin mukaddimesinde de 

ruhçuluktan ve ruhla ilgili araştırmaların tarihçesinden bahseden Vecdi, ruhçuların 

çalışmalarını felsefenin geldiği son nokta olarak sunmaktadır.365 Aslında bu 

çalışmaların kadim geleneklerde var olduğunu, onların zamanla bunları terk ettiğini 

şimdi de Avrupalıların söz konusu çalışmalara başladığını ifade etmektedir. 

Avrupalıların bu ruhani araştırmalara yönelmelerinin maddi ilimlerin etkisi altında 

çözülmeye uğrayan uygar toplulukların yıkılmasının önüne geçtiğini iddia etmektedir. 

Bir Fransız filozof olan شارل قوفتر’nın “ruhun varlığı fikri ahlakın membaıdır”, sözünü 

delil olarak kullanmaktadır.366     

Vecdi’nin verdiği bilgilere göre bu ilimle ilgili Avrupa’da yürütülen ilk 

araştırmalar 1775 yılında Alman مسمر in insanda canlı, manyetik bir akıcılık 

keşfetmesiyle başlamıştır. Önceleri kabul görmeyen bu iddia zamanla geliştirilmiş, 

çeşitli ilim adamları konu üzerinde çalışmıştır. Vecdi, bunlarla ilgili ayrıntılara da yer 

vermektedir. Son olarak İngiliz allame  دومرجان  tarafından karısı üzerinde yapılan bir 

deneyden de bahseden Vecdi, bu deneyin ve benzerlerinin ruhun maddeden ayrı bir 

mevcudiyeti olduğunu şüphesiz bir şekilde gösterdiğini ifade eder.367 

İşte Vecdi için önemli olan da ruhun maddeden ayrı bir varlığının olduğunun 

ispatlanmasıdır. Zira o, dinlerin menşei konusunda maddecilere cevap verirken Allah’ın 

ve meleklerin de ruhlar gibi maddeden soyutlanmış olduğunu, ruhun bağımsız varlığının 

                                                 
363  Vecdi, Dairatu Mearif, a.g.e, C.X, ss. 172–182. 
364  Muhammed Receb Beyyumi, a.g.e., ss. 96–97. 
365  Vecdi, a.g.e, C. VII, ss. 404–481. 
366  Vecdi, Mukaddime, ss. 134–135. 
367  Vecdi, a.g.e, ss. 136–137. 
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ruh çağırma ve hipnoz seanslarıyla duyusal olarak da ispatlanabildiğini ileri 

sürmektedir.368 

Vecdi, ruhçuların bulgularını materyalizmi reddetmenin yanında bir kısım dini 

konuları anlatmak için de kullanmıştır. Örneğin o, mucizeler konusunu ele alırken söz 

konusu bilgilere atıfta bulunmuştur. Vecdi’nin yaşadığı dönemde Taha Hüseyin’in de 

aralarında bulunduğu bir gurup tarafından Kur'an kıssalarının ve mucizelerin gerçekliği 

konusu tartışılmıştır. Vecdi, 20.asır âliminin artık madde ötesi âlemi keşfettiğini 

dolayısıyla da mucizeleri inkârın ilimle çelişmek anlamına geleceği için pek de 

mümkün olmayacağını ileri sürmüştür.369 

Tefsirciliğinin yanında kelamcılığıyla da ön plana çıkan müfessir, 

peygamberlere iman konusunu ruhla ilgili yapılan çalışmalarla ilişkilendirmektedir. Ona 

göre peygamberlere iman konusu madde ötesi meselesinin hallini gerektirmektedir. 

Bugün Avrupa’da ortaya çıkan bu ilimlerle ilgili araştırmalar ruhun mevcudiyetini ve 

sonsuzluğunu, melekleri, vahyi ve nübüvveti de delillendirmeye yeter.370 Zira 

peygamber “her iki âlemin arasını birleştiren kimse”dir. Dolayısıyla başka bir âlemin 

varlığını kabul etmek onunla ilgili diğer unsurlara inanmayı da beraberinde getirecektir. 

Vecdi’ye göre yapılan ruhani araştırmalar Avrupa’da peygamberlere iman akidesini geri 

getirmiştir. Bu şekilde peygamberlere inanan insan kitaplara, meleklere, sonsuzluğa 

uhrevi mükâfat ve cezaya da inanacaktır. İşte bu da duyular asrında Allah’ın insanlara 

sunduğu bir delildir. Böylece Allah’ın şu kavlindeki vaadi gerçekleşmiştir:371 

“  Allah, “Şüphesiz ben ve peygamberlerim galip geleceğiz” diye yazmıştır. 

Şüphe yok ki, Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.”372 

Vecdi, ruh çağırma yöntemine inanan Victor Hugo’nun sözlerini iddialarına delil 

olarak sunmaktadır. Yine o, başka ilim adamlarının özellikle İslamiyet’le ilgili sözlerini 

                                                 
368  Vecdi, Mukaddime, a.g.e, s. 5; Dairatu Mearif, C. VII, s. 481. 
369  Vecdi, Dairatu Mearif, a.g.e, C. VII, ss. 169–170; Abdülhalim Üveys, a.g.e, s. 473.  
370  Vecdi, a.g.e, s. 134. 
371  Vecdi, a.g.e, s. 140. 
372  Kur'an-ı Kerim Mücadele 58/21. 
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de aktardıktan sonra Avrupa’daki bu dönüşümün sebebini madde ötesi ile ilgili ruhani 

tecrübeleri görmüş olmalarına bağlamaktadır.373  

Müfessir, prensibi gereği tefsirinde uzun açıklamalara yer vermemiştir. Ancak 

bazı ayetlerde, söz konusu çalışmalara işaret etmiştir. Örneğin, 

“Hani İbrahim, “Rabbim! Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster” 
demişti. (Allah ona) “İnanmıyor musun?” deyince, “Hayır (inandım) 
ancak kalbimin tatmin olması için” demişti. “Öyleyse, dört kuş tut. Onları 
kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın 
üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki, 
şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”374  

ayetini açıklarken şöyle demektedir:  

 Kur'an’ın İbrahim’in mucizesine işaret etmesi, cansız 
varlıklara hayat verme konusunda Allah’ın yardımıyla insanın ilahi bir 
gücünün olduğuna işarettir. Asrımızda canlılıkla ilgili manyetizma 
konusunda yapılan araştırmalar bu mucizenin ilmi açıdan makul 
olduğuna işaret eder.375 

 Konuyla ilgili olarak gösterebileceğimiz bir diğer örnek,  

“Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu 
(Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini 
bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç 
şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir,”376 

ayetidir. Vecdi, bu ayeti açıklarken öncelikle isra olayının nasıl olduğuyla ilgili 

rivayetleri sıralamış ve çoğu âlimin söz konusu olayın yakaza halinde ceseden ve ruhen 

gerçekleştiği görüşünde olduğunu ifade ettikten sonra icaz açısından da böyle olmasının 

imkânsız olmadığını ifade etmiştir. Ona göre Avrupa’da gelişen ruhi ilimler de bu 

durumu akla yaklaştırmaktadır.377  

                                                 
373  Vecdi, a.g.e, s. 137–139. 
374  Kur'an-ı Kerim Bakara 2/260. 
375  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, s. 58. 
376  Kur'an-ı Kerim İsra 17/1. 
377  Vecdi, a.g.e, s. 370. 
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B.  M. F. VECDİ’NİN TEFSİRİNİN İNCELENMESİ 

1. Tefsirin Rivayet Yönü 

a. Kur'an’ın Kur’an İle Sünnet, Sahabe Ve Tabiun Kavliyle Tefsiri 

(1) Kur'an’ın Kur’an ile sünnet, sahabe ve tabiun kavliyle tefsirinin önemi 

Kur'an-ı Kerim’in en sağlam tefsir kaynağı olarak yine Kur'an’ın kendisi 

gösterilmektedir. Özellikle müphem ve mücmel ayetlerin beyanı konusunda en 

güvenilir kaynak Kur'an’dır.  Mesela Bakara Sûresi 187.ayette geçen  ِمَن اْلَفْجِر lafzı 

hemen öncesinde mücmel olan َاْسَوِدَحّتٰى َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُط اْلَاْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط اْل  lafzını 

açıklamaktadır. Bunun gibi pek çok örnek bulunmaktadır.378 

Tefsirde rivayet deyince anlaşılan şey ayetlerin yorumunda Hz. peygamber, 

sahabe veya tabiundan gelen rivayetleri nakletmektir.379 Hz. Peygamber’in Kur'an’ın 

açıklanmasındaki rolü tartışmasız bir şekilde çok önemlidir. Zira O’nun vazifeleri içinde 

tebliğ ve tebyin de bulunmaktadır. Sahabe anlayamadıkları ayetleri O’na sorar, bazen de 

O, kapalı olduğunu düşündüğü ayetleri onlar sormadan açıklardı. Örneğin, “İman edip 

de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya; işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu 

bulmuş olanlar da onlardır,”380 ayeti nazil olduğunda ayet sahabeye ağır gelmiş ve Hz. 

Peygamber’e “Ey Allah’ın Rasulü kim nefsine zulmetmez?” diyerek endişelerini dile 

getirmişlerdi. Hz. Peygamber de buradaki “zulüm” kelimesinin şirk anlamına geldiğini 

Hz. Lokman’ın oğluna söylediği “doğrusu Allah’a eş koşmak büyük bir zulümdür”381 

ayetini delil getirerek izah etmiştir.382  

Hz. Peygamber lâfzî izahların yanında fiili olarak da ayetlerin nasıl anlaşılması 

ve yaşanması gerektiği konusunda her zaman rehberlik etmiştir. Bütün bu sebeplerden 

dolayı tefsir tarihinde Kur'an’dan sonra en önemli kaynak sünnet olarak kabul 

                                                 
378  Daha fazla örnek için bkz. İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, C. I, ss. 40–42.  
379  Muhammed Hüseyin Zehebi, ‘İlmu’t-Tefsir, Daru’l-Mearif, baskı yeri yok, ts., s. 40. 
380  Kur'an-ı Kerim En’am 6/82. 
381  Kur'an-ı Kerim Lokman 31/13. 
382  Cerrahoğlu, a.g.e, C. I, s. 54. 
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edilmektedir. Hatta “Kur'an’ın mı sünnete, sünnetin mi Kur'an’a ihtiyacı vardır?”, 

sorusu tefsir tarihinin tartışmalı konularından biridir.383 

Sünnet Kur'an’ı iki şekilde beyan etmektedir. 1. Namaz vakitleri, zekât miktarı 

gibi mücmel konuları beyan etmek. 2. Kitapta bulunmayan hükme ziyade etmek. 

Mesela, Nisa Sûresi 23.ayette iki kız kardeşi aynı anda nikâhlamak yasaklanmıştır. Hz. 

Peygamber bu hükme kadının teyzesi veya halasıyla da aynı anda nikâhlanamayacağı 

ilavesini de yapmıştır.384 

Bütün önemine rağmen elimizde Hz. Peygamber’in tefsir örneklerini içeren bir 

tefsir kitabı mevcut değildir. O’nun tefsir örnekleri hadis kitaplarında veya eski tefsir 

kitaplarında karşımıza çıkmaktadır.385 

Ayrıca Hz. Peygamber’in Kur'an’ın ne kadarını tefsir ettiği konusu da 

tartışmalıdır. Hz. Peygamber Kur'an’ın bütün anlamlarını ashabına açıklamıştır 

diyenlerin yanında sadece az bir kısmını açıklamıştır diyenler de vardır.386  

Hz. Peygamber’den sonraki en mühim tefsir kaynağı sahabelerdi. Çünkü onlar 

Kur'an’ın inişine şahitlik etmişler, bu süreci Hz. Peygamberle birlikte yaşamışlardı. Her 

ne kadar her biri ilim ve fazilet yönünden birbirinin aynı değil idiyseler de hangi ayetin 

ne zaman, hangi sebeple, nerede indiğini bilmeleri, Hz. Peygamber’in o ayetleri izahını 

işitmeleri ve uygulamaları görmeleri, sarsılmaz imanlarıyla ayetleri anlama ve 

anlatmadaki azimleri onları bu sahada üstün bir seviyeye çıkarmıştır. Hz. Peygamber’in 

irtihalinden sonra sahabe, bir ayetin tefsiri söz konusu olduğunda önce Kitaba bakar, 

orada bulamazsa Hz. Peygamber’in sünnetine müracaat eder, orada da bulamazsa kendi 

görüşü ile içtihat ederdi. Bu konuda en ehil olanlar onlardı.387 Elbette aralarında 

ihtilaflar bulunmaktaydı. Bu durum onların bilgi ve kültür açısından farklı oluşları gibi 

sebeplere bağlanmaktadır. Sahabelerin yaptıkları tefsirler de tedvin edilmiş değildir. 

                                                 
383  Konuyla ilgili tartışmalar için bkz. İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, a.g.e, C. I, s. 43. 
384  Bk. Cerrahoğlu, a.g.e, C. I, s. 44.  
385  Cerrahoğlu, , a.g.e, C. I, s. 45. Yine Hz. Peygamber’den başka tefsir örnekleri için bkz. a.g.e, C. I, ss. 

45–59.  
386  Muhammed Hüseyin Zehebi, a.g.e, s. 15. 
387  Cerrahoğlu, a.g.e, C. I, ss. 67–70. Sahabenin tefsir örnekleri için bkz. a.g.e, C. I, ss.70–80. 
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Sahabe tefsiri deyince bugünkü anlamda Kur'an’ın baştan sona tefsiri anlaşılmamalıdır. 

Genellikle uzun izahlara da girmemişlerdir. 388 

Sahabe devrinde İslam dünyası genişlemeye başlamış, bu durum tâbii olarak 

tefsire de yansımıştır. Sahabeden sonraki devir yani tâbiin devrinde tefsir faaliyetleri 

Araplardan ziyade mevali denen Arap olmayan, İslam’a yeni giren zümredeydi. Bu 

dönemde Araplar ilimle değil yönetim işiyle meşgul idiler. Mevalinin sonradan 

Müslüman oluşu ister istemez Kur'an’ı anlama faaliyetleri esnasında eski din ve 

kültürlerinden etkilenmeleri de beraberinde getirmiştir. Sahabe kendi görüşlerini ortaya 

koymakta çekimser davranırken tâbiiler ayetleri kendi re’yleri ile tefsir etmişlerdir. 

İsrailiyatın ortaya çıkışı da bu döneme denk gelmektedir. Kısaca ifade etmek gerekirse 

tâbiiler devri tefsir tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir.389 

(2) M. F. Vecdi’nin Kur'an’ı Kur’an ile sünnet, sahabe ve tabiun kavliyle tefsiri 

Tefsir tarihinde Kur'an’ın Kur'an’la tefsiri en sağlam tefsir kaynağı olarak 

görülmekteyken Vecdi el-Mushafu’l Müfesser’de sadece bir yerde bu yönteme 

başvurmuştur. Bu da onun tefsirinin eksik yönü olarak kabul edilmektedir.390 

 Andolsun, onların çoğu üzerine o söz (azap)“  َلَقْد َحقَّ اْلَقْوُل َعلٰى َاْآَثِرِهْم َفُهْم َلا ُيْؤِمُنوَن

hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler,”391 ayetinde geçen اْلَقْوُل kelimesini  َوَلْو ِشْئَنا َلاَٰتْيَنا

يَنٖ◌ى َلَاْمَلَپنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس َاْجَمعٖ◌ُآلَّ َنْفٍس ُهدٰيَها َوَلِكْن َحقَّ اْلَقْوُل ِمّن  “Eğer dileseydik, 

herkese hidayetini verirdik.  Fakat benim, “Andolsun, cehennemi hem cinlerden hem de 

insanlardan dolduracağım” sözüm gerçekleşecektir,”392 ayetiyle tefsir etmiştir.393 

Müfessir bazen bir ayeti açıklarken başka bir ayetle desteklemiştir. En’am Sûresi 

115.ayette geçen َكِلَماِتهَلا ُمَبدَِّل ِل◌ٖ  ayetini açıklarken ayetin “Onun kelimeleri tahrif olmaz” 

anlamına geldiğini ifade ettikten sonra, “bu Kur'an’ın tahrif edilemeyeceğine dair 

                                                 
388  İsmail Cerrahoğlu, a.g.e, C. I, ss. 80–83. 
389  Cerrahoğlu, a.g.e, C. I, ss. 103–109.  
390  H. Mehmet Soysaldı, a.g.tz., s. 75. 
391  Kur'an-ı Kerim Yasin 36/7. 
392  Kur'an-ı Kerim Secde 32/13. 
393  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e, s. 582. 
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Allah’ın bir başka vaadidir,” demiş ve “Şüphesiz o Zikr’i (Kur’an’ı) biz indirdik biz! 

Onun koruyucusu da elbette biziz,”394 ayetini zikretmiştir.395 

Ferid Vecdi, Kur'an’ı tefsirde mezhebi ve sufi yorumların yanında, yukarıda 

sıraladığımız tüm önemine rağmen, sahabe ve tabiun kavline de pek yer vermemiştir. 

Tefsirinde sebeb-i nuzülle ilgili olanlar dışında rivayet yer almamaktadır. Bunun sebebi 

de onun tefsirini yazmaktaki amacına bağlanmalıdır. Zira O, tefsirini rivayetlere 

boğmadan, herkesin kolaylıkla anlayabileceği şekilde, kısa ve özlü olarak yazma 

amacındadır. Rivayetlere girmesi, aralarında tercih beyan etmesi ve konuyla ilgili 

tartışmalara dalması onu bu amacından uzaklaştıracağı için bu tür rivayetlere tefsirinde 

yer vermemiş olmalıdır.396  

Vecdi’nin bazen sözlerini hadislerle desteklediğini görmekteyiz. Ancak onun 

hadislere yaklaşımı, dönemindeki düşünce kalıplarının da etkisiyle, fazlaca ihtiyatlıdır. 

Pek çok muhaddise göre mütevatir hadislerin toplamı yaklaşık olarak 17’dir, der. 

Buhari’nin de rivayelerin pek çoğunu elediğine, tarih boyunca hadisler konusunda titiz 

davranıldığına, ravilerle ilgili olarak yazılan biyografi kitaplarının da bu titizliğin bir 

yansıması olduğuna değinir. Hadisler konusunda bu kadar titiz davranan Müslümanların 

Rablerinin kitabı konusunda geniş davranıp zayıf rivayetleri gözü kapalı kabul 

etmelerinin düşünülemeyeceğinin altını çizer.397 Fakat tüm bu hassasiyetine rağmen 

Hâciri’den öğrendiğimiz kadarıyla Vecdi, hadis ilimleri ve rivayet yöntemleri 

konusunda bilgi sahibi değildir, Gazali’nin İhyası, Suyuti’nin Camiu’s-Sağir’i gibi 

kitaplarla yetinmektedir.398 

Tefsirinde hadisi kullanmasına mülâene ayeti399 örnek verilebilir. Vecdi, söz 

konusu ayeti açıklarken şu ifadeleri kullanır: “Lanetleşenler ebediyen bir araya 

gelemezler”, hadisi gereğince hâkim lanetleşen eşlerin ayrılıklarına hükmeder.400 

                                                 
394  Kur'an-ı Kerim Hicr 15/9.  
395  Vecdi,  el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e, s. 188. 
396  Bk. H. Mehmet Soysaldı, a.g.tz., ss. 35–37. 
397  Vecdi, Dairatu Mearif, a.g.e, C. VII, ss. 668–669.  
398  Muhammed Taha Haciri, a.g.e, s. 45. 
399  Kur'an-ı Kerim Nur 24/6–9. 
400  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e, s. 463. 
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Görüldüğü üzere Vecdi burada sadece hadisi zikretmiş, hadisin isnadına, konuyla ilgili 

tartışmalara girmemiştir. 

b. Nüzul Sebepleri İle Tefsiri   

(1) Nüzul sebepleri bilgisinin önemi 

Kur'an-ı Kerim’deki bütün ayetlerin inzalini bir sebebe bağlayamayız. Ancak 

bazı ayetler veya sureler Hz. Peygambere sorulan bir soru veya meydana gelen bir olay 

dolayısıyla nazil olmuştur. İşte bu sebebe “nüzul sebebi” denmektedir. Tefsir tarihinde 

“bidayetteki tefsir ilmi sebeb-i nüzulü bilmekten ibarettir”, şeklinde bir söz olması, bu 

konuya verilen önemi göstermektedir. Söz konusu ilim, tarihi bilgi vermesinden ziyade 

ayetlerdeki anlamın daha net ortaya çıkması, ayetlerdeki hikmetin anlaşılabilmesi, 

hüküm koymada isabet edebilme, hükmün tahsisi veya takyidini anlayabilmede kolaylık 

sağlama gibi sebeplerle son derece önemlidir.401 Hatta fırkaların ortaya çıkış 

sebeplerinden biri de nüzul sebepleridir, denmektedir. Zira ayetlerin iniş sebeplerine 

vakıf olamama veya kasıtlı olarak tahrif edilmeleri yanlış hükümlerin verilmesine sebep 

olmuştur.402 

(2) M. F. Vecdi’nin Kur'an’ı nüzul sebepleri ile tefsiri   

Vecdi, nüzul sebepleri ile ilgili rivayetleri aktarırken403نزلت هذه االية ,روي , نزلت, 

 gibi bir kısım kalıp ifadeler kullanmıştır. Aşağıda Vecdi’nin aktardığı  ,آان سبب نزوله

sebeb-i nüzul rivayetlerinden örnekler bulunmaktadır. Örnekler sıralanırken önce ayet 

verilecek ardından müfessirin yorumu aktarılacaktır. 

(a) Bir olay üzerine nazil olan ayetleri belirtmesi 

“Allah’ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması 

için çalışandan kim daha zalimdir. Böyleleri oralara (eğer girerlerse) ancak korka 

                                                 
401  Detaylı bilgi için bkz. Muhammed b. Abdullah ez-Zerkeşi, el-Burhan Fi Ulumi’l-Kur'an, tahkik. 

Muhammed Ebu’l-Fazl İbrahim, Mektebetü Daru’t-Turas, Kahire, ts. ss. 22–34; Menna’ el-Kattan, 
Mebahis fi Ulumi’l-Kur'an, 11. Baskı, Mektebetü Vehbe, Kahire, 2000, ss. 74–81. 

402  İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, a.g.e, ss. 115–120.   
403  Cerrahoğlu bu ibarenin ayetin nüzul sebebi olduğunu kesin olarak beyan edemeyeceğini, başka bir 

şeye de delalet edebileceğini ifade etmiştir. Bkz. Cerrahoğlu, a.g.e, s. 118. 
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korka girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik, ahrette de büyük bir azap 

vardır.”404 

Ayet, Allah Rasulü umre kasdıyla Mekke’ye girmek istediğinde O’na engel olan 

Kureyş hakkında nazil olmuştur.405 

“Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden 

cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber mü’minler, “Allah’ın 

yardımı ne zaman?” diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi 

bilin ki, Allah’ın yardımı pek yakındır.”406  

Bu ayet Ahzab günü nazil olmuştur. O gün müşrikler bir araya gelmiş, 

Müslümanları ortadan kaldırmak için ittifak yapmışlardı. Rasulullah ve ashabı şiddetli 

sıkıntılar çekmişlerdi. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu.407 

“Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da”408 

Hz. Peygamber’e vahiy birkaç gün gelmeyince müşrikler, Muhammed’i Rabbi 

terk etti, ona darıldı, dediler. Ayet bu sözü reddetmek için nazil olmuştur.409  

“Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa 

zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.”410 

Hz. Peygamber Mustalikoğullarına durumlarını öğrenmek için bir kişi 

göndermişti. O adamla Müstalikoğulları arasında düşmanlık vardı. Yolda onlardan bir 

gurubun kendisine doğru geldiğini gören adam kendisini öldüreceklerini sanarak geri 

döndü ve Müstalikoğullarının dinden döndüğünü söyledi. Bu haber üzerine Hz. 

Peygamber üzerlerine Halid b. Velid’i gönderdi. Oraya gide n Halid onların Müslüman 

olduklarını gördü.411 

Müfessir Tebbet süresinin sebeb-i nuzülünü şöyle açıklamıştır: 

                                                 
404  Kur'an-ı Kerim Bakara 2/114. 
405  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e, s. 24. 
406  Kur'an-ı Kerim Bakara 2/214. 
407  Vecdi, a.g.e, s. 44. 
408  Kur'an-ı Kerim Duha 93/3. 
409  Vecdi, a.g.e, s. 802. 
410  Kur'an-ı Kerim Hucurat 49/6. 
411  Vecdi, a.g.e, s. 683. 
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“Önce en yakın akrabanı uyar,”412ayeti nazil olduğunda Rasulullah akrabalarını 

topladı ve onları uyardı. Amcası Ebu Leheb “kahrol! (تبا لك  ) bizi bunun için mi 

çağırdın?”dedi ve O’na atmak için eline taş aldı. Karısı da düşmanlığı konusunda onu 

teşvik ediyor ve aralarındaki husumet ateşini körüklüyordu.413  

“(Durum böyle iken) onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman 

hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki: “Allah’ın yanında bulunan, 

eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.”414 

Rasulullah Cuma namazı için minberde hutbe veriyordu. Bu esnada oraya 

yiyecek taşıyan bir kervan uğradı. İnsanlar kervanı karşılamak için hazırlanan eğlence 

ve davul sesini duyunca mescidden çıktılar, Peygamber’i ayakta bıraktılar. Mescide 12 

kişiden fazla kimse kalmadı. Ayet bu olay üzerine nazil oldu.415 

(b) Hz. Peygamber’e sorulan bir soru üzerine nazil olan ayetleri belirtmesi 

“... Allah, imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz Allah, insanlara çok 

şefkatli ve çok merhametlidir.”416  

Kıble Beyt-i Makdis’ten Mekke’ye çevrilince insanlar, “Ya Rasulallah, kıble 

çevrilmeden önce ölen kardeşlerimizin durumu ne olacak?” diye sordular. Bu soru 

üzerine onları tatmin eden bu ayet nazil oldu.417 

“Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde, sizi üzecek olan şeylere dair soru 

sormayın. Eğer Kur’an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. 

(Hâlbuki) Allah onları bağışlamıştır. Allah, çok bağışlayandır, halîmdir (hemen 

cezalandırmaz, mühlet verir.)”418 

Allah Rasulüne hac ibadeti ile ilgili ayet nazil olduğunda Süraka b. Malik “her 

sene mi Ya Rasulullah?” diye sordu. Nebi (as) ona cevap vermedi. Süraka sorusunu üç 

kere tekrarladı. Bunun üzerine O, “Hayır! Eğer “evet” deseydim üzerinize vacip 

                                                 
412  Kur'an-ı Kerim Şuara 26/214. 
413  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e, s. 814. 
414  Kur'an-ı Kerim Cuma 62/11. 
415  Vecdi, a.g.e, s. 736. 
416  Kur'an-ı Kerim Bakara 2/143. 
417  Vecdi, a.g.e, s. 29. 
418  Kur'an-ı Kerim Maide 5/101. 
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olurdu. Vacip olsaydı, güç yetiremezdiniz. Sizi serbest bıraktığım şeyde siz de beni 

serbest bırakın!”dedi. Ayet, bu olay üzerine nazil oldu.419  

“Senden fetva istiyorlar. De ki: “Allah, size “kelâle” (babasız ve çocuksuz 

kimse)nin mirası hakkında hükmünü açıklıyor…”420  

Cabir b. Abdullah hastaydı. Rasulullah onu ziyarete gitti. Cabir, “Ya Rasulullah, 

ben kelaleyim, malımı ne yapayım?”diye sordu. Ayet, bu soru üzerine nazil oldu.421 

(c) Bazı zayıf sebeb-i nüzul rivayetlerini tenkitsiz olarak aktarması 

 “Allah ve Resûlü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir 
mü’min erkek ve hiçbir mü’min kadın için kendi işleri konusunda tercih 
kullanma hakları yoktur. Kim Allah’a ve Resûlüne karşı gelirse, şüphesiz 
ki o apaçık bir şekilde sapmıştır. Hani sen Allah’ın kendisine nimet 
verdiği, senin de (azat etmek suretiyle) iyilikte bulunduğun kimseye, 
“Eşini nikâhında tut (onu boşama) ve Allah’tan sakın” diyordun. İçinde, 
Allah’ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. 
Oysa kendisinden çekinmene Allah daha lâyıktı. Zeyd, eşinden yana 
isteğini yerine getirince (eşini boşayınca), onu seninle evlendirdik ki, 
eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde (onları boşadıklarında), 
evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda mü’minlere bir zorluk 
olmasın. Allah’ın emri mutlaka yerine getirilmiştir.”422  

Burada dikkat çeken husus, söz konusu rivayet zayıf kabul edildiği, müsteşrikler 

tarafından Hz. Peygamber’e iftira için kullanıldığı halde bunu Vecdi’nin tenkitsiz olarak 

aktarmasıdır. Rivayet şöyle; Hz. Peygamber, evlatlığı ve azatlı kölesi Zeyd b. Harise ile 

halasının kızı Zeyneb’i evlendirmeye karar verdiğinde Zeynep ve erkek kardeşi 

isteksizliklerini belli edince 36.ayet nazil oldu. Sonra Nebi (as) Zeyneb’i gördü, 

güzelliği dikkatini çekti ve “kalpleri evirip çeviren Allahım seni tesbih ederim” dedi. 

Zeynep bu durumu eşi Zeyd’e aktardı. Bunun üzerine Zeyd Peygamber’e Zeyneb’in 

şeref ve nesebi ile kendisine karşı kibirlendiğini öne sürerek Zeyneb’i boşamak 

istediğini söyledi. Hz. Peygamber onu boşamasını engelledi. 37.ayet bu olay üzerine 

nazil oldu.423 

                                                 
419  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e, s. 163. 
420  Kur'an-ı Kerim Nisa 4/176. 
421  Vecdi, a.g.e, s. 139. 
422  Kur'an-ı Kerim Ahzab 33/36–37. 
423  Vecdi, a.g.e, s. 558. 
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Elmalılı, tefsirinde bu rivayeti aktardıktan sonra bu rivayetin sahih hadis 

kitaplarında sahih bir senet ile rivayet edilmemiş olduğunu söyler ve şunları ilave eder: 

“…Sonra dirayet yani hadisin manası açısından, Zeyneb’in 
güzelliğini Rasulullah’ın henüz yeni görüp anlamış olması aklen kabul 
edilemez. Zira Zeynep Rasulullah’ın yakın akrabalarından olmakla, ta 
çocukluğundan beri görüp bildiği ve özellikle tesettür edilmemiş 
bulunduğu için vücut güzelliğini yakından tanıya geldiği bir kadın iken 
bunu ilk defa görülmüş, beğenilivermiş, diye anlatmak kendi kendini 
yalanlayan bir hikâyedir...”424      

Benzer bir tavır, Felak ve Nas Sürelerinin tefsirinde de göze çarpmaktadır. Vecdi 

yine tartışmalı ve müsteşriklerin kullandığı bir rivayeti tenkitsiz bir şekilde 

aktarmaktadır.  Rivayet edilir ki, Allah Rasulüne sihir yapılmıştır. O da bu sihrin 

etkisiyle yaptığı bir şeyi yapmadığını zannediyordu. Bunun üzerine Allah muavezeteyni 

inzal buyurdu. Hz. Peygamber bunları okuduğunda bu hal ondan uzaklaştı.425  

(d) Şahıslar hakkında nazil olan ayetleri aktarması 

“İnsanlardan öylesi de vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna 

gider. Bir de kalbindekine (Sözünün özüne uyduğuna) Allah’ı şahit tutar. Hâlbuki o, 

düşmanlıkta en amansız olandır. O, (senin yanından) ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk 

yapmağa, ekin ve nesli yok etmeğe çalışır. Allah ise bozgunculuğu sevmez.”426 

Ayet Ahnes b. Şerik hakkında nazil olmuştur. Bu kişi Nebi (as)’a gidip 

müslüman olmak istediğini söyledi. Sonra gidip ekinleri yaktı, hayvanları kesti. Allah 

da onun durumunu bu ayetle anlattı.427 

 “Âyetlerimizi inkâr edip “Bana elbette mal ve evlat verilecek!” 
diyen kimseyi gördün mü? Gaybı mı görüp bilmiş, yoksa Rahmân’dan bir 
söz mü almış? Hayır! (İş onun dediği gibi değil). Biz, onun söylediklerini 
yazacağız ve azabını arttırdıkça arttıracağız! Onun (ahirette sahip 

                                                 
424  Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, sad. İsmail Karaçam- Emin Işık-Nusrettin Bolelli- 

Abdullah Yücel-Mahmut Özakkaş-İbrahim Tüfekçi, Azim Dağıtım, İstanbul, ts., C. VI, ss. 317–318. 
425  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e,  s. 815. 
426  Kur'an-ı Kerim Bakara 2/204–205. 
427  Vecdi, a.g.e, s. 42. 
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olacağını) söylediği şeylere biz varis olacağız ve o bize tek başına 
gelecek.”428 

Ayetin nüzul sebebi şudur: As b. Vail’in Habbab’dan alacağı vardı ve onu istedi. 

Habbab ona “Muhammed’i inkâr etmedikçe vermem” dedi. O da cevaben, “Allah’a 

yemin ederim Muhammed’i diriyken de, ölürken de, tekrar dirildiğimde de inkâr 

etmem,” dedi. Bunun üzerine Habbab, “öyleyse tekrar dirildiğinde bana gel. O zaman 

benim malım ve çocuklarım olacak. Ben de sana veririm,” dedi. İşte bu ayetler 

Habbab’ın bu sözlerini tekdir kastıyla gelmiştir.429 

“Aralarında hüküm vermesi için Allah’a (Kur’an’a) ve peygambere 

çağırıldıkları zaman, bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirmektedir.”430  

Ayet Muğire b. Vail hakkında nazil olmuştur. Muğire ve Hz. Ali bir arazi 

konusunda davalaştılar. Muğire’nin davayı Hz. Peygamber’e götürme konusundaki 

çekingenliği üzerine bu ayet nazil olmuştur.431 

“Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı iyi ve temiz nimetleri (kendinize) 

haram etmeyin ve (Allah’ın koyduğu) sınırları aşmayın. Çünkü Allah, haddi aşanları 

sevmez.”432  

Ayet sahabeden bir topluluk hakkında nazil olmuştur. Bunlar dünyayala 

alakalarını keserek mutlak bir zühd hayatı yaşamaya niyetlendiler. Bu ayetle Allah 

onları isteklerinden men etti. Çünkü böyle yapan kişi sınırı aşmış olur.433 

c. Kur'an’ın Nasih-Mensuh İle Tefsiri  

(1) Nesih konusunun önemi 

Istılahta “bir ayetin hükmünün başka bir ayetle kaldırılması”434şeklinde 

tanımlanan nesih tefsir usulünün hakkında en çok ihtilaf bulunan, en zor konularından 

                                                 
428  Kur'an-ı Kerim Meryem 19/77–80. 
429  Vecdi,  el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e, s. 411. 
430  Kur'an-ı Kerim Nur 24/48. 
431  Vecdi, a.g.e, s. 471. 
432  Kur'an-ı Kerim Maide 5/87. 
433  Vecdi, a.g.e, s. 160. 
434  Remzi Kaya, Kur'an’da Nesih, Bursa, 2001, s. 25. Neshin farklı lafızlarla yapılan diğer tanımları için 

de bkz. a.g.e, s. 25; İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, s. 122. 
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biridir. Âlimler, nesih konusunu bilmeyenlerin Kur'an’ı tefsir edemeyeceklerini 

söylemektedirler.435 İslam âlimleri neshin varlığını kabul konusunda kabul edenler ve 

etmeyenler olarak ikiye ayrılmış, kabul edenler de kendi içlerinde Kur'an’da 

bulunduğunu kabul edenler ve Kur'an’da olduğunu kabul etmeyip önceki şeriatlar için 

vaki olduğunu iddia edenler olarak ikiye ayrılmıştır. Kur'an’da nesh olduğunu kabul 

edenler de hangi ayetlerde nesih olduğu konusunda ihtilaf etmektedirler. Ayrıca bu 

konu müsteşrikler ve İslam düşmanları tarafından saldırı amaçlı olarak kullanılmıştır.436 

Neshin varlığını kabul edenler bu durumu eğitim amaçlı oluşu ve İslam’ın 

evrenselliği ile açıklarlar. Kabul etmeyenler ise böyle bir uygulamanın İslam'ın ruhuna 

aykırı olduğunu ancak önceki şeriatlar için vaki olduğunu savunmaktadırlar. Elbette 

konuyla ilgili tarafların serdettikleri pek çok delil vardır. Ancak meselenin ana 

hatlarıyla ortaya konulması konumuz açısından yeterli olacaktır.437 

(2) M. F. Vecdi’nin Kur'an’ı nasih mensuh ile tefsiri 

Vecdi’nin konu ile ilgili görüşleri bir önceki bölümde zikredildiğinden bu 

bölümde müfessirin nasih ve mensuh ayetleri nasıl açıkladığı ile ilgili örneklere yer 

verilecektir. 

“Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer geride bir hayır (mal) 

bırakmışsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması -

Allah’a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir hak olarak- size farz kılındı.”438  

Ayette kendisine ölüm yaklaşan kişinin vasiyet bırakması gerektiğinden 

bahsedilmektedir. Vecdi, bu hükmün İslam’dan önce de olduğunu söylemekte ve 

mirasçıları belirleyen ayetler439 geldikten sonra söz konusu ayetin neshedildiğini 

belirtmektedir.440  

                                                 
435  ez-Zerkeşi, a.g.e, C. II, s. 29. 
436  İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, a.g.e, ss. 122–126. 
437  Detaylar için bkz. Cerrahoğlu, a.g.e, ss. 122–128. Ayrıca Remzi Kaya’nın daha önce künyesini 

verdiğimiz“Kur'an’da Nesih” isimli eserine müracaat edilebilir. 
438  Kur'an-ı Kerim Bakara 2/180. 
439  Kur'an-ı Kerim Nisa 4/11. 
440  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e, s. 37. 
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“Allah’ın kitabınca, kan akrabaları birbirlerine (varis olmaya) daha lâyıktırlar. 

Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”441  

Müfessir, bu ayetin inzaliyle birlikte hicretle söz konusu olan mirasçı olmanın 

neshedildiğini, mirasın akrabalara hasredildiğini belirtmiştir.442   

d. Kur'an’ın Kıssalar Ve İsrailiyyat İle Tefsiri 

(1) Kıssalar ve israiliyyat konularının önemi 

“İsrailiyyat” İsrailiyye kelimesinin çoğuludur.  İsraili bir kaynaktan atarılan 

kıssa veya hadise manasındadır. Kelime anlamı itibariyle her ne kadar Yahudi 

kültüründen tefsire girmiş rivayetleri ifade ediyorsa da istılahi olarak İslam’a yabancı 

olan, İslam’dan olmayan her rivayeti kapsamaktadır.443 

Medine’ye hicreti müteakiben Yahudiler başta olmak üzere farklı din 

mensuplarıyla Müslümanlar ilişki içine girmeye başladılar. Ehl-i Kitaptan mühtedi 

olanlar veya münafıkça davrananlar aracılığıyla İsraili haberler Müslümanlar içinde 

yaygınlaştı. Kur'an’da kapalı görünen bir kısım hususlar söz konusu rivayetlerle 

tamamlanmaya başlandı. Tedvin dönemine kadar senetli olarak rivayet edilen bu 

haberler daha sonra senetleri güvenilir şahıslara dayandırılarak veya atlanarak anlatıldı. 

Pek çok müfessir de bu rivayetleri eserlerine almakta bir sakınca görmedi.444 İsrailiyyatı 

çeşitli kısımlara ayırıp değerlendirmek mümkünse de konumuz açısından bu kadar bilgi 

yeterli olacaktır. 445   

Kur'an’da geçmiş ümmetlerin kıssaları da anlatılır. Bu anlatım esnasında zaman, 

yer, şahıs gibi ayrıntılara pek yer verilmemiştir. Olaylar kısa ve özlü bir şeklide 

anlatılmıştır. Geçmiş ümmetlerin kıssalarının Kur'an’da anlatılma amacı genellikle 

insanların onlardan bir takım dersler çıkarmalarını sağlamaktır. Zamanla tefsir 

kitaplarına kıssalarla ilgili ayrıntılar, uydurma bir takım rivayetler, israiliyyatla birlikte 

girmiştir. Bu da kıssanın anlatılma amacından uzaklaşıp gereksiz ayrıntılarda 

                                                 
441  Kur'an-ı Kerim Enfal 8/ 75. 
442  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e, s. 246. 
443  Abdullah Aydemir, Tefsirde İsrailiyyat, Beyan Yay., İstanbul, ts., s. 29. 
444  Aydemir, a.g.e, ss. 16–18. 
445  Ayrıntılı bilgi için bk. Aydemir, a.g.e. b.a 
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boğulmasına sebep olmuştur. Onun için de bu konuda takınılması gereken tavır 

ayrıntılara girmeyip Kur'an’da anlatılan ve Hz. Peygamber’den sahih olarak 

nakledilenlerle yetinmektir.446   

(2) M. F. Vecdi’nin Kur'an’ı kıssalar ve israiliyyat ile tefsiri 

Vecdi, kıssalarla ilgili ayetleri aktarırken âdeti üzere uzun yorumlardan, 

rivayetlere dalmaktan uzak durmuştur. Bazen sadece kelime anlamlarını verip sonunda 

çıkarılması gereken dersi vermekle yetinmiş, bazen konuyla ilgili meşhur veya farklı 

olan rivayeti de vererek tercihte bulunmuştur. Aşağıda bazı örneklerle müfessirin tavrı 

ortaya konacaktır. 

Müfessir, bakara kıssasını açıklarken detaylara girmeyip Kur'an’ın verdiği 

bilgiyle yetinmiş, sonunda da “bu kıssa zorluk çıkaranlara bir ibrettir,”447 deyip 

kıssadan çıkarılması gereken dersi belirtmiştir. 

“Süleyman’ın hükümranlığı hakkında şeytanların (ve şeytan 
tıynetli insanların) uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa 
Süleyman (büyü yaparak) küfre girmedi. Fakat şeytanlar, insanlara sihri 
ve (özellikle de) Babil’deki Hârût ve Mârût adlı iki meleğe ilham edilen 
(sihr)i öğretmek suretiyle küfre girdiler. Hâlbuki o iki melek, “Biz ancak 
imtihan için gönderilmiş birer meleğiz. (Sihri caiz görüp de) sakın küfre 
girme” demedikçe, kimseye (sihir) öğretmiyorlardı. Böylece (insanlar) 
onlardan kişi ile karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı. 
Hâlbuki onlar, Allah’ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar 
veremezlerdi. (Onlar böyle yaparak) kendilerine zarar veren, fayda 
getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun, onu satın alanın ahirette bir 
nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne 
kötüdür! Keşke bilselerdi!”448  

ayetinde geçen Harut ve Marut kıssasını anlatırken “Babil”in Irak’ta eski bir 

yerleşim yeri olduğunu söylemiş ardından Harut ve Marut’un kim olduğuyla ilgili 

rivayeti şu şekilde aktarmıştır. Buna göre Harut ve Marut gökyüzünden yeryüzüne 

Allah’tan bir deneme olarak ve sihirle mucize arasını da ayırt etmek, insanlara sihir 

öğretmek için gönderilen iki meleğin ismidir. Vecdi bu rivayeti “akla uzak” bulur. 

                                                 
446  Abdullah Aydemir, a.g.e, ss. 102–103. 
447  Vecdi, el-Mushafu’l-Müffesser, a.g.e, s. 15.  
448  Kur'an-ı Kerim Bakara 2/102. 
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Onun kabul ettiği rivayet, bunların iyiliklerinden dolayı kendilerine “melek” denilen iki 

iyi adam olduğuyla ilgili rivayettir.449  

 hendek kazıp (içinde) alevli ateş (mü’minleri yakmak için)“– ُقِتَل َاْصَحاُب اْلُاْخُدوِد

yakanlar lânetlenmiştir,”450 ayetinde geçen  َاْصَحاُب اْلُاْخُدوِد un kimler olduğu konusunda 

farklı rivayetler vardır. Aydemir, bu rivayetlerin ondan fazla olduğunu belirtir.451 Vecdi 

de söz konusu ayeti açıklarken bunlardan birini seçmiş olmalıdır. O, “يروى” diyerek tek 

bir rivayet aktarmıştır. Rivayet şudur: Yahudiler, savaşta kendilerini yendikleri Necran 

Hıristiyanlarından dinlerinden dönmeyenleri ateş dolu çukurlarda yakmışlardı.  ُاْخُدوِد 

yeryüzündeki çatlak, çukur anlamındadır. Onun için de bu kimselere “uhdud ashabı” 

denmiştir.452 

Görüldüğü üzere Vecdi burada tek bir rivayet vermekle yetinmiş ve yorum 

yapmamıştır. 

 Kârûn, “Bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden- َقاَل ِانََّما ُاوتيُتُه َعلٰى ِعْلٍم ِعْندى…

dolayı verilmiştir” dedi…”453 ayette Karun’un kendisinde olduğunu söylediği “علم”in ne 

olduğu açık değildir. Müfessir, bu ayeti açıklarken, “قيل”lafzını kullanarak, bu ilmin 

“kimya, ticaret veya bu ikisi dışında bir ilim olduğu söylenir”, demiştir.454 Aslında 

Vecdi, tefsirinde gereksiz detaylara girmekten kaçınırken kısaca da olsa konuyla ilgili 

faklı görüşleri vermekten geri durmamıştır. 

                                                 
449  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e, s. 21. 
450  Kur'an-ı Kerim Buruc 85/4.  
451  Abdullah Aydemir, a.g.e, s. 292. 
452  Vecdi, a.g.e, s. 792. 
453  Kur'an-ı Kerim Kasas 28/78. 
454  Vecdi, a.g.e, s. 522. 
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2. Tefsirin Dirayet Yönü 

a. Kur'an’ın Dilbilimleriyle Tefsiri 

(1) Sarf bilimiyle tefsiri 

(a) Kelimelere lügavi izahlar getirmesi 
Vecdi’nin tefsirindeki genel metodu, önce “tefsiru’l-elfaz” başlığı altında gerekli 

gördüğü kelimelerin kısaca anlamlarına, kelimeyle ilgili kısa dilbilimsel tahlillere 

değinmesi, sonra da “tefsiru’l-meani” başlığı ile anlam açıklaması yapmasıdır. Bazen 

“tefsiru’l-âyât” başlığını da kullanmaktadır.455 

Örneğin, Fatiha sûresinin başında besmeleyi açıklarken; “Bismillah yani 

Allah’ın ismiyle okurum, demektir” açıklamasını yapmış, ardından da Rahman ve 

Rahim kelimeleri arasındaki farklılıklara değinmiştir. Fatiha sûresinin tamamını lafızları 

izah ederek açıklamayı tercih etmiş, anlam tefsirine girmemiştir.456      

 lafzını açıklarken kelimenin ُهوًدا 457Ayetinde geçenَوَقاُلوا ُآوُنوا ُهوًدا َاْو َنَصارٰى َتْهَتُدوا

“Yahudiler” anlamına geldiğini söyledikten sonra bu kelimenin “هائد” kelimesinin 

çoğulu olduğunu onun da “تائب” (tövbe eden) anlamında olduğunu belirtmiştir. 

Ardından Yahudilere bu ismin verilme sebebini şu şekilde açıklamıştır: “Yahudilere bu 

ismin verilmesi Musa (as)’ın şu sözü sebebiyledir: Rabbimiz bizi sana hidayet eyle yani 

tevbe edenlerden ve sana dönenlerden eyle.” Vecdi yine aynı ayette geçen َحنيًفا ibaresini 

de “batıldan hakka meyleden” şeklinde açıklamıştır.458  

Vecdi, Bakara 124.ayette geçen اْبَتلٰى kelimesini açıklarken şu ifadeleri 

kullanmıştır: “kelimenin aslı “zor bir şeyi teklif etmek” demektir. Ancak kelime 

sonradan “imtihan” manasında kullanılır olmuştur.” Vecdi bu açıklamasıyla kelimeyi 

kısa bir semantik tahlile tabi tutmuştur.459  

                                                 
455  Vecdi, , el-Mushafu’l-Müffesser, a.g.e, s. 3. 
456  Vecdi, a.g.e, s. 2. 
457  Kur'an-ı Kerim Bakara 2/135. 
458  Vecdi, a.g.e, s. 28. 
459  Kur'an-ı Kerim Bakara 2/25. 
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Bakara 177.ayette geçen اْبَن السَّبيِل kelimesinin “yolcu” anlamına geldiğine 

değinen Vecdi, kelimenin bu şekilde kullanılma sebebinin yolcunun yol ile olan 

ayrılmazlığı olduğu bilgisini vermektedir.460 

Vecdi’de dikkat çeken bir başka husus kelimelerin izahlarını yaparken herhangi 

bir delil getirmemesi ve genellikle lügat konularındaki ihtilaflara girmemesidir. Bu da 

tefsirini yazma amacına bağlanmalıdır. 

(b) Ayetlerde geçen bazı lafızlarla ne kastedildiğini açıklaması 
Vecdi, genellikle “tefsiru’l elfaz” bölümünde ayette ne kastedildiği açıkça 

söylenmeyen bazı lafızların ne anlama geldiğini açıklamaktadır. Mesela, Bakara sûresi 

2. Ayette yer alan  اْلِكَتاُب ibaresinin bu ayette “Kur'an” anlamına geldiğini ifade 

etmektedir.461 Yine Bakara sûresi 11. Ayette münafıkların kalbinde “maraz” 

olduğundan bahsedilmektedir. Vecdi bu marazı “şüphe, inat ve haset” olarak tefsir 

etmiştir.462 Aynı sûrenin 14. Ayetinde geçen   َشَياطيِنِهْم ibaresinin bu ayette “onların 

küfürde arkadaşları” anlamına geldiğini beyan etmiştir.463 Bakara sûresi 25. ayette 

cennetliklere müjdelenen “tertemiz eşler”den kasıt, “dünyada bir arada oldukları 

eşlerdir,”demiştir.464 

Vecdi, Bakara sûresi 158.ayette geçen َشَعاِئِر الّلِٰه lafzından muradın namaz ve hac 

gibi dinin alametleri olduğunu beyan etmiştir.465 

Bakara 125.ayette geçen ىَواتَِّخُذوا ِمْنَمَقاِم ِاْبرٰهيَم ُمَصل  “İbrahim’in makamı”nın 

neresi olduğunu, insanların hac için geldiği ve dua ettiği hacer-i evsedin olduğu 

yerdir,466 ifadesiyle açıklayarak anlamdaki kapalılığı gidermiştir. 

Nisa sûresi 31.ayette geçen ُمْدَخًلا َآريًما – “güzel bir yer” ibaresinin “müttakilere 

vaat edilen cennet” anlamına geldiğini belirtmiştir.467 

                                                 
460  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e, s. 36. 
461  Vecdi, a.g.e, s. 3. 
462  Vecdi, a.g.e, s. 4. 
463  Vecdi, a.g.e, s. 5. 
464  Vecdi, a.g.e, s. 6. 
465  Vecdi, a.g.e, s. 32. 
466  Vecdi, a.g.e, s. 26. 
467  Vecdi, a.g.e, s. 109. 
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(c) Bazı kelimelerin çoğulunu/tekilini açıklaması  
Müellif bazı kelimelerin çoğullarını açıklamıştır. Bazı örnekleri sıralamak 

gerekirse; Bakara sûresi 18. Ayette geçen ٌُّصم kelimesinin “اصم” kelimesinin çoğulu 

olduğunu ve “işitme duyusunu kaybetme” anlamına geldiğini; yine aynı sürede yer alan 

 kelimesinin çoğulu olduğunu ifade ”ابكم“ kelimesinin de “sağır olan” anlamında ُبْكٌم

etmiştir.468 Ayrıca aynı sürede 120.ayette geçen ٍَّوِلى ibaresinin çoğulunun  َاْوِلَياَء 

olduğunu belirtmiştir.469  

Müfessir, Nisa sûresi 25.ayette geçen ُسَنَن kelimesinin سنة kelimesinin çoğulu 

olduğunu,470 Tevbe sûresi 5.ayette geçen  ُحُرُم kelimesinin حرام kelimesinin çoğulu 

olduğunu belirtmiştir.471 Vecdi, Enfa sûresi 72.ayette geçen ميَثاٌق kelimesinin çoğulu 

 olarak geldiğini ifade etmiştir.472 مياثيق و مياثق

(d) Harf-i cer değişikliğiyle anlamı değişen fiillere işaret etmesi 
 fiilinin “bir şeyden َيْرَغُب َعْن ayetinde geçen ”َوَمْن َيْرَغُب َعْن ِملَِّة ِاْبرٰهيَم ِالَّا َمْن َسِفَه َنْفَسُه“

yüz çevirmek,” aynı fiil  ِفى harf-i ceriyle geldiğinde ise “hırsla istemek” anlamına 

geldiğine işaret etmektedir.473    

(e) Bazı kelimeleri zıddıyla açıklaması  
Bakara sûresi 121.ayette geçen  اْلَخاِسُروَن kelimesini açıklarken mastarı olan 

  olduğunu söylemiştir.474 (kar, kazanç) ”ربح“ un zıddının’(zarar, ziyan) ”خسارة“

(f) Bazı kelimelerin müzekker ve müennes olarak kullanılabileceğini açıklaması 
Bakara 2/164.ayette geçen اْلُفْلِك kelimesinin “gemi” anlamına geldiğini 

söyledikten sonra kelimenin bu vezindeyken müzekker ve müennes için de 

kullanılabileceğini ayrıca müfret ve cemi olarak da anlamlandırılabileceğini 

söylemiştir.475 

                                                 
468  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e, s. 5. 
469  Vecdi, a.g.e, s. 25. 
470  Vecdi, a.g.e, s. 109. 
471  Vecdi, a.g.e, s. 247. 
472  Vecdi, a.g.e, s. 246. 
473  Vecdi, a.g.e, s. 27. 
474  Vecdi, a.g.e, s. 25. 
475  Vecdi, a.g.e, s. 33. 



 
 

106

(g) Bazı kelimelerin lugat anlamlarının yanında ıstılah anlamlarını da açıklaması 
Vecdi, Bakara 153.ayette geçen الصَّلٰوِة kelimesini açıklarken önce, salât lugatta 

dua, din, rahmet ve istiğfar anlamına gelir, diyerek kelime anlamlarını vermiş ardından 

da, ıstılahta ise, rükû, secde ve Müslümanların bildiği hareketlerden oluşan bir ibadettir, 

diyerek ıstılahi anlamını vermiştir.476 

Bakara 35.ayette geçen “cennet” kelimesinin önce kelime anlamının “bahçe” 

olduğunu söyledikten sonra dini ıstılahta ise “ahret âleminde Salihler için hazırlanmış 

olan yurt” anlamına geldiğini belirtmiştir.477 

(h) Fiillerin mazi, muzari, mastarlarını vererek anlamını açıklaması 
Müfessir, bazı fiilleri açıklarken mazi, muzari ve mastarlarını göstererek 

anlamını eşanlamlı bir kelimeyle vermiştir. 

478َتبَّْت َيَدا َابى َلَهٍب َوَتبَّ  ayetindeki َتبَّْت fiilinin mazi, muzari ve mastarının, تبَّ يِتّب تبّا 

şeklinde olduğunu anlamının da “helak oldu” olduğunu belirtmektedir.479 

480ذِٰلَك ِبَانَُّهْم َشاقُّوا الّلَٰه َوَرُسوَلُه  ayetinde yer alan شاق fiilinin mazi muzari ve 

mastarının شاقه يشاقه شاقة olduğunu anlamının da “karşı gelmek”olduğunu 

belirtmiştir.481 

 fiilini açıklarken, heva, nefislerin َاْهَواَءُهْم 482ayetinde geçen…َوَلِئِن اتََّبْعَت َاْهَواَءُهْم…

meyli, demektir. Heva, istenen, övülen yahut yerilen bir şey de olabilir,” diyerek önce 

anlamını açıklamış ardından da mazi, muzari ve mastarının هوي يهوي هوى olduğunu 

göstermiştir.483 

بغي يبغي ُبغيا  fiiliَ ْبغيُكْم ayetinde484 yer alan َقاَل َاَغْيَر الّلِٰه َاْبغيُكْم ِالٰـًها َوُهَو َفضََّلُكْم َعَلى اْلَعاَلميَن

  istemek” anlamındadır.485-طلب“ şeklinde gelir  و َبغية

                                                 
476  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e, s. 31. 
477  Vecdi, a.g.e, s. 9. 
478  Kur'an-ı Kerim Tebbet 111/1. 
479  Vecdi, a.g.e., s. 814. 
480  Kur'an-ı Kerim Enfal 8/13. 
481  Vecdi, a.g.e., s. 248. 
482  Kur'an-ı Kerim Bakara 2/120. 
483  Vecdi, a.g.e, s. 25. 
484  Kur'an-ı Kerim A’raf 7/140. 
485  Vecdi, a.g.e, s. 221. 
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ْن ِدَراَسِتِهْم َلَغاِفليَنَوِاْن ُآنَّا َع …486 ayetinde geçen َعْن ِدَراَسِتِهم ifadesinin mazi, muzari ve 

mastarının درس الكتاب يدُرسه درسا  şeklinde geldiğini ve anlamının okumayı devam 

ettirmek, anlamına geldiğini açıklamaktadır.487 

(2) Nahiv Bilimiyle Tefsiri 

(a) İsim fiilleri belirtmesi 
Fatiha sûresinin sonunda söylenen “âmin” kelimesinin “kabul buyur” manasına 

isim fiil olduğunu belirtmiş ve Kur'an’dan olmasa da sûrenin sonunda söylemenin adet 

haline geldiğini de ilave etmiştir.488 Yine Yusuf sûresi 23. Ayette yer alan َهْيَت َلَك 

ibaresinin “yaklaş” ve “acele et” anlamında isim fiil olduğunu vurgulamıştır.489  

(b) Bazı harflerin işlevlerine işaret etmesi   
Bakara Sûresi 26.ayette geçen  َما َبُعوَضًة ibaresindeki  َما nın belirsizlik lafzı 

olduğunu nekranın belirsizliği artırdığını ve bu durumun da kelimeyi takyitten men 

ettiğini belirtmektedir.490 Yine Bakara 170.ayette geçen َاَو َلْو ibaresindeki hemzenin red 

ve taaccüb için kullanıldığını söylemiştir.491 Aynı şekilde Bakara Sûresi 210.ayette 

bulunan  َهْل in nef’i manasına istifham olduğunu492 ve Bakara 214’deki َاْم in munkatıa 

olduğunu, buradaki hemzenin de inkâr için olduğunu ifade etmiştir.493 

Vecdi, ِامَّا َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر ayetini494 açıklarken buradaki  ِامَّا‘yı şu şekilde 

açıklamıştır: ِامَّا burada şart edatı olan “enne”ye te’kid َما’sının ilave edilmesiyle 

oluşmuştur. Bunun için de fiilli te’kid eden nunun gelmesi uygun olmuştur.495 

496ى ُقُلوِبُكْمٖ◌يَماُن فٖ◌َقاَلِت اْلَاْعَراُب اَٰمنَّا ُقْل َلْم ُتْؤِمُنوا َولٰـِكْن ُقوُلوا َاْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخِل اْلا  ayetini 

açıklarken ayette geçen َوَلمَّا ifadesini açıklarken Vecdi bunun ولم إال anlamında olduğunu, 

                                                 
486  Kur'an-ı Kerim A’raf 6/156. 
487  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser a.g.e, s. 197. 
488  Vecdi, a.g.e, s. 2. 
489  Vecdi, a.g.e, s. 312. 
490  Vecdi, a.g.e, s. 7. 
491  Vecdi, a.g.e, s. 34. 
492  Vecdi, a.g.e, s. 43. 
493  Vecdi, a.g.e, s. 44. 
494  Kur'an-ı Kerim İsra 17/23. 
495  Vecdi, a.g.e., s. 373. 
496  Kur'an-ı Kerim Hucurat 49/14. 
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bu durumda (yani imanın kalplerine girmiş olması durumunda) olmanın kolaylığını 

nefyetmek için geldiğini belirtmiştir.497 

(c) Bazı ibarelerin irabını yapması 
Bakara 184.ayette geçen َايَّاًما َمْعُدوَداٍت ifadesini açıklarken  َايَّاًما kelimesinin gizli 

bir fiil ile nasbedildiğini takdirinin de “صومو” “oruç tutunuz” olduğunu 

söylemektedir.498 

Yunus Sûresi 10/105.ayette geçen َوَاْن َاِقْم َوْجَهَك ifadesinin bir önceki ayette geçen 

 ibaresine atıf olduğunu aynı zamanda da emir sigasına benzeyen sıla َاْن َاُآوَن ِمَن اْلُمْؤِمنيَن

cümlesi olduğunu belirtmiştir.499 

يَنٖ◌اَسِتِهْم َلَغاِفلَاْن َتُقوُلوا ِانََّما ُاْنِزَل اْلِكَتاُب َعلٰى َطاِئَفَتْيِن ِمْن َقْبِلَنا َوِاْن ُآنَّا َعْن ِدَر  ayetinde500 

geçen َوِاْن ُآنَّا nın i’rabını yapan Vecdi, ََّان’nin hazfedilmiş ismi olduğunu takdirinin de 

 olduğunu söylemiştir.501 وِانَُّه ُآنَّا

 َقريًبا kelimesinin önceki ayette geçen َيْوَم ayetinde502 geçen َيْوَم َتُكوُن السََّماُء َآاْلُمْهِل

kelimesinin zarfı olduğuna işaret etmiştir.503 

(d) Haziflere işaret etmesi  
 edatının cevabının َلْو ayetinde504geçen َاَو َلْو َآاَن اَٰباُؤُهْم َلا َيْعِقُلوَن َشْيًپا َوَلا َيْهَتُدوَن

mahzuf olduğunu söylemiştir. Takdiri şudur, “atalarınız düşünmeyen cahiller olsaydı 

onlara tabi olmazdınız.” Aynı sürenin 171.ayetinde yer alan َوَمَثُل الَّذيَن َآَفُروا ibaresinde 

muzafın hazfedilmiş olduğuna işaret etmiştir. Takdiri şöyledir, “kâfirlere seslenen 

kimsenin misali, sesten başka bir şey işitmeyen lakin manasını anlamayan sağır, kör, 

akletmeyen hayvanlara seslenen kişinin misali gibidir.”505 

                                                 
497  Vecdi, , el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e, s. 685. 
498  Vecdi, a.g.e, s. 37. 
499  Vecdi, a.g.e, s. 289. 
500  Kur'an-ı Kerim En’am 6/156. 
501  Vecdi,  a.g.e, s. 197. 
502  Kur'an-ı Kerim Mearic 70/8. 
503  Vecdi, a.g.e, s. 758. 
504  Kur'an-ı Kerim Bakara 2/170. 
505  Vecdi, a.g.e, s. 34. 
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 ibaresinin mahzuf bir ِذْآُر َرْحَمِت َربَِّك ayetinde506 geçen ِذْآُر َرْحَمِت َربَِّك َعْبَدُه َزَآِريَّا

müptedanın haberi, olduğuna işaret ettikten sonra takdirini zikretmektedir. Takdiri 

şudur: “bu okunan Rabbinin kulu Zekeriyya’ya rahmetinin zikridir,” demektedir.507 

 ibaresinin mahzuf ِاْن ُآْنَت َتِقيا ayetinde508 geçen َقاَلْت ِاّنى َاُعوُذ ِبالرَّْحمِٰن ِمْنَك ِاْن ُآْنَت َتِقيا

bir şartın cevabı olduğuna işaret etmiştir. Takdiri şöyle olur, “eğer (Allah’tan) 

korkuyorsan bana kötü bir şey yapmaya kalkma.”509  

 ibaresi mahzuf َقْوَل اْلَحقِّ ayetinde510 geçen ذِٰلَك عيَسى اْبُن َمْرَيَم َقْوَل اْلَحقِّ الَّذى فيِه َيْمَتُروَن

bir müptedanın haberidir. Takdiri ُهَو  اْلَحقَِّقْوَل olur.511 

Nahl sûresi 90.ayette geçen َتَذآَُّروَن fiilini açıklarken aslının تتذآرون olduğunu iki تا 

dan birinin tahfif için hazfedildiğini söylemektedir.512 

(e) Bedelleri zikretmesi 
Bakara 166’da geçen  ِاْذ َتَبرََّا الَّذيَن اتُِّبُعوا ibaresinin önceki ayette geçen ِاْذ َيَرْوَن اْلَعَذاَب 

ibaresinden bedel olduğunu zikretmektedir. Bu durumda anlam şöyle olmaktadır, 

“zulmedenler azabı gördüklerinde, bu azapla karşılaşan tabi olanlar tabi olduklarından 

uzaklaştıklarında ve bütün gücün Allah’ın olduğu düşüncesinden alakalarını 

kestiklerinde O’na şirk koştukları için pişman olsalardı da onlara bir faydası 

olmazdı.”513 

(3) Belagat Bilimiyle Tefsiri 

Vecdi’nin tefsirinde belagatla ilgili derin tahlillere girmediği ancak bazen 

ayetleri açıklarken bir kısım mevzulara değindiği görülmektedir.  

“Biz, Allah’ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah’ınkinden daha güzel olan 

kimdir? Biz ona ibadet edenleriz” (deyin)”,514 ayetinde geçen ِصْبَغَة الّلِٰه (Allah’ın boyası) 

                                                 
506  Kur'an-ı Kerim Meryem 19/2. 
507  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser a.g.e,  s. 402. 
508  Kur'an-ı Kerim Meryem 19/18. 
509  Vecdi, a.g.e, s. 404. 
510  Kur'an-ı Kerim Meryem 19/34. 
511  Vecdi, a.g.e, s. 405.  
512  Vecdi, a.g.e, s. 364. 
513  Vecdi, a.g.e, s. 34. 
514  Kur'an-ı Kerim Bakara 2/138. 
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ibaresini “Allah’ın fıtratı” olarak tefsir ettikten sonra benzeme yönünü şu şekilde 

açıklamaktadır, “boya nasıl boyanan şeyin süsüyse fıtrat da insanın süsüdür.”515 

 …Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz… ُهنَّ ِلَباٌس َلُكْم َوَاْنُتْم ِلَباٌس َلُهنَّ

ayetini516açıklarken şöyle demiştir: “Zevc ve zevce elbiseye benzetilir. Çünkü her biri 

diğerini örter ve zinadan men eder.”517 

“… sonra da Arş’a kurulup işleri yerli yerince düzene koyan Allah’tır.”518 

Ayette geçen “اْسَتوٰى” kelimesi “oturdu” anlamındadır. Bu ise Allah için 

muhaldir. Çünkü O, cisim değildir. Bu ifade her şeyi kontrolü altında tutan sultanın 

hâkim olması ve elde etmesinden kinayedir.519 Yine içinde “istiva” kelimesinin geçtiği 

bir diğer ayeti de520 şu şekilde tefsir etmiştir: 

Arş, Melikin döşeğidir. İstiva, ele geçirme anlamındadır. Meleküt üzerindeki 

hâkimiyeti ve hikmetinin gereği olarak onda tasarrufundan kinayedir.521  

Görüldüğü gibi Vecdi, Allah ile ilgili ayetleri tefsir ederken selefin yolundan 

ayrılmış, kelamiyenin yaptığı gibi nasları te’vil yoluna gitmiştir. 

“ ًتا َحَسًناَوَاْنَبَتَها َنَبا ”522 ayetini açıklarken Hz. Meryem’in yetişmesi ve büyümesinde 

tohuma benzetildiğini bu sözün O’nun terbiyesiyle ilgili bir mecaz olduğunu 

belirtmektedir.523 

 lafzının açıklamasında şöyle َاَبابيَل ayetinde geçen 524”َوَاْرَسَل َعَلْيِهْم َطْيًرا َاَبابيَل“

demektedir: 

Bu kelime “ِابَّاَلة” kelimesinin çoğuludur. ِابَّاَلة, büyük demet, balya anlamlarına 

gelmektedir. Bu kelime kuşlardan bir gruba teşbih edilmiştir. Tek bir grup olmadığı da 

                                                 
515  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e, s. 28. 
516  Kur'an-ı Kerim Bakara 2/187. 
517  Vecdi, a.g.e,  s. 37. 
518  Kur'an-ı Kerim Yunus 10/ 3. 
519  Vecdi, a.g.e, s. 272. 
520  Kur'an-ı Kerim Taha 20/5. 
521  Vecdi, a.g.e, s. 412. 
522  Kur'an-ı Kerim Al-i İmran 3/ 37. 
523  Vecdi, a.g.e, s. 73. 
524  Kur'an-ı Kerim Fil 105/3 
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söylenmiştir. Bu son görüşü “قيل” lafzıyla vermesine bakılırsa benimsemediği 

söylenebilir.525 

“Sûra üfürüleceği gün…”526 Vecdi, ayette geçen “Sûr”kelimesiyle ilgili iki 

rivayet naklettikten sonra kendi görüşüne نقول lafzyla geçmiştir. Ona göre sura üflemek 

kıyamet gününün geldiğini ilan etmekten kinayedir. Arapça bu tür kinayelerle 

doludur.527 

b. Kur'an’ın İslam Bilimleriyle Tefsiri 

(1) Kıraat Bilimiyle Tefsiri  

Istılahi anlamında kıraat, Kur'an kelimeleri üzerinde med, kasır, hareke, sükûn, 

nokta ve irab bakımından olan değişikliklere denmektedir.528 Kıraatler de tefsir 

usulünün en karmaşık konularından biridir denilebilir.529  

Vecdi, bir kısım modernist âlimlerin yaptıkları gibi kıraatleri inkâr yoluna 

gitmemiştir. Ancak, eseri yazma amacına uygun olarak, kıraatlerle ilgili detaylara da 

girmemiştir. Yalnızca ayetteki farklı kıraat vecihlerini belirtmiş ancak, hangi imamın o 

şekilde okuduğunu zikretmemiştir. Bazen de farklı kıraat vecihleri anlam değişmesine 

sebep oluyorsa onu belirtmiş, ayeti bu değişikliğe göre tefsir etmiştir. Tespit 

edebildiğimiz kadarıyla Vecdi genellikle İbn Ömer, Yakup, Hamza, Kisai, Hafs ve ebu 

Cağfer gibi alimlerin kıraat vecihlerine değinmiştir.530 Şimdi konuyla ilgili birkaç örnek 

verelim: 

 َمْجرٰيَها َوُمْرسٰيَها ayetini tefsirinde 531”ِبْسِم الّلِٰه َمْجرٰيَها َوُمْرسٰيَها ِانَّ َرّبى َلَغُفوٌر َرحيٌم“

kelimelerinin مجريها و مرسيها şeklinde de okunduğunu belirtmektedir.532 

                                                 
525  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser a.g.e, s. 811. 
526  Kur'an-ı Kerim Taha 20/102. 
527  Vecdi, a.g.e, s. 422. 
528  İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, a.g.e.,s. 102. 
529  Kıraatler ve tefsire etkisi hakkında daha detaylı bilgi için bkz. Abdurrahman Çetin, Kıraatların 

Tefsire Etkisi, Marifet yay., İstanbul, 2001; Abdülhamit Birışık, Kıraat İlmi ve Tarihi, Emin 
Yayınları, Bursa, 2004. 

530  İbnu’l- Cezeri, Takribu’n-Neşr fi’l-Kıraati’l-Aşr, thk. ve takdim İbrahim Atve İvaz, Şeriketü                               
Mektebe ve Matbaatu Mustafa, Kahire, 1961, s. 127, 132, 133, 137. 
531  Kur'an-ı Kerim Hud 11/41. 
532  Vecdi, a.g.e, s. 297. 
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 şeklinde okunduğuna işaret etmektedir.534 بغير ُعُمد ayetinin 533”ِبَغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنَها“

 si’ت fiilinin muhatapيَروayetinde bulunan 535”َاَلْم َيَرْوا ِاَلى الطَّْيِر ُمَسخََّراٍت فى َجوِّ السََّماِء“

ile yani تروا şeklinde okunabileceğini belirtmiştir.536  

Maide sûresi 95.ayette geçen َذَوا َعْدٍل  ifadesinde geçen َعْدل kelimesinin ayn 

harfinin esresiyle عدل ِşeklinde de okunabileceğini belirtmiştir. 

Yusuf sûresi 64.ayette geçen ٌر َحاِفًظاَفالّلُٰه َخْي  ibaresindeki َحاِفًظا kelimesinin  ،حفظ

 şeklinde üç farklı vecihte okunabileceğini belirtmiştir.537 حافظ، حفظين

Görüldüğü gibi bu örneklerde Vecdi, sadece kıraate işaret etmekle yetinmiş, 

ayrıntılı bilgi vermemiştir. Aşağıya alınacak örneklerde ise kıraati belirtmiş ve ayetin 

anlamına da işaret etmiştir. 

 yani “sizin en şerefliniz” şeklinde ِمْن َاْنَفَسُكْم ayetinin َلَقْد َجاَءُآْم َرُسوٌل ِمْن َاْنُفِسُكْم َعزيٌز

de okunabileceğini belirtmektedir.538 

نمن الجاهلي ayetinin 539”َوَاَنا ِمَن الضَّاّليَن“  şeklinde okunabileceğini anlamının da “onu 

yaptığım zaman cahillerdendim” şeklinde olduğunu ifade etmiştir.540 

 harfinin و şeklinde الِوالية  kelimesini اْلَوَلاَيُة  ayetinde geçen 541”ُهَناِلَك اْلَوَلاَيُة ِلّلِٰه اْلَحقِّ“

esresiyle okumuştur. O zaman anlam, sultan ve mülk, olur.542 

543َوَتْحِمُل َاْثَقاَلُكْم ِالٰى َبَلٍد َلْم َتُكوُنوا َباِلغيِه ِالَّا ِبِشقِّ اْلَاْنُفِس ِانَّ َربَُّكْم َلَرُؤٌف َرحيٌم  ayetinde geçen  ِِّبِشق

 بَشق االنفس  ifadesi iki farklı şekilde okunabilir. Birincisi şın harfinin fethasıyla اْلَاْنُفِس

şekinde, ikincisi de şın harfinin kesrasıyla ِبِشقِّ اْلَاْنُفِس şeklindedir. Birinci okuyuşta َشق 

kelimesi “zor olmak” anlamına gelir. Kelime ِِِشق  olarak okunduğunda ise “yarım” 

                                                 
533  Kur'an-ı Kerim Ra’d 13/2. 
534  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e, s. 326. 
535  Kur'an-ı Kerim Nahl 16/79. 
536  Vecdi, a.g.e, s. 362. 
537  Vecdi, a.g.e, s. 318. 
538  Kur'an-ı Kerim Tevbe 9/128. 
539  Kur'an-ı Kerim Şuara 26/20. 
540  Vecdi, a.g.e, s. 486. 
541  Kur'an-ı Kerim Kehf 18/44. 
542  Vecdi, a.g.e., s. 393. 
543  Kur'an-ı Kerim Nahl 16/7. 
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anlamına gelir. O zaman anlam, “yorgunluktan canlarınızın gücünün yarısını 

tüketmeden ulaşamazsınız,” olur.544 

(2) Fıkıh Bilimiyle Tefsiri 

Vecdi, fıkıhla ilgili ayetleri tefsir ederken fıkhi münakaşalara girmekten 

kaçınmış, bazı görüşleri “قيل” lafzıyla vermiş, bazen “usülcüler” diyerek genel ifadeleri 

kullanmış, bazen de “deriz ki” diyerek doğrudan görüşünü beyan etmiştir. Her fıkhi 

konuyla ilgili açıklama yapmayan müfessir, özellikle zina, zina iftirası ve adam öldürme 

konuları üzerinde nispeten geniş açıklamalar yapmasıyla dikkat çekmektedir.   

Konuyla ilgili olarak aşağıdaki ayetlere getirdiği açıklamalar örnek olarak 

verilebilir. 

“Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek 
vurun. Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dini(nin koymuş 
olduğu hükmü uygulama) konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. 
Mü’minlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun.”545  

Müfessir, ayetin kelime anlamını verdikten sonra “deriz ki…” diyerek ayeti 

tefsir başlamıştır. “Bu ayetin muhsen olmayanlara has olduğu söylenir,” diyen Vecdi 

burada “قيل” lafzını kullanmıştır ancak devamındaki ifadelerden anlaşıldığı kadarıyla bu 

görüşü de reddetmemektedir. Bazı ilim adamlarının yaptığı gibi recmi dışlamayan yazar 

recm cezası verilebilmesi için gerekli olan şartları sıralar ve şu açıklamayı yapar:  

“Recm ancak, zanilerden her birini fiil anında görmüş olan dört 
şahidin şehadetiyle mümkün olur. İttifak etmezlerse recm olmaz. Her 
ikisinin de ikrarı gerekli olacağı için itham edilenlerden birinin inkârı 
halinde de recm olmaz. Açıktır ki bu şartların bir araya gelmesi uzaktır. 
Böylece de bu cezanın tatbiki doğal olarak nadir olur.”546 

“Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, 

köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi 

(öldürülenin vârisi, velisi) tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol 

                                                 
544  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e., s. 352. 
545  Kur'an-ı Kerim Nur 24/2. 
546  Vecdi, a.g.e, s. 462. 
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izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. 

Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır.”547  

Kısasla ilgili olan bu ayeti açıklarken Vecdi önce kısasın ne anlama geldiğini 

“kısas, mağdura yaptığının benzerini suçu işleyene yapmaktır,” diyerek açıklamıştır. 

Konuyla ilgili fıkhi açıklamalara “usulcüler şöyle diyorlar…” diyerek başlayan Vecdi 

şu açıklamalarda bulunmuştur:  

“Ayette yer alan “hüre hür, köleye köle, kadına kadın…” sözü, 
hüre köle, adama kadın, mü’mine kâfirin kısas edilmesinin 
engellendiğine delalet etmez. Ayet şunun için inmiştir; Araplardan 
aralarında kavga olan iki kişi Hz. Peygamber’e başvurdu. O ikisinden 
biri her köle için hür, her kadın için erkek öldürmeye yemin etti. 
Ardından onlara hüre hür, köleye köle, kadına kadın kısas etmeyi 
emreden ayet nazil oldu.” 548 

Bir sonraki ayet olan “Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur 
ki (bu hükme uyarak) korunursunuz,”549 ayetini açıklarken Vecdi, kısasta hayat 
olmasını “çünkü kısas suçun sıradanlaşmasını engeller, böylece de öldürme, insanlar 
içinde yaygınlaşmaz,”550demek suretiyle ayette belirtilen hükmün hikmetini de beyan 
etmiştir. 

Riba konusuyla ilgili olarak Bakara Sûresi 275.ayetin açıklanması sadedinde 
Vecdi, “âlimlerin çoğu ribanın alan için de veren için de günah olduğu 
görüşündedirler. Bazıları da günahı sadece alanadır, demişlerdir,” şeklinde özet bir 
açıklamayla yetinmiştir.551 

Vecdi’nin hırsızlık cezası hakkında ilgili ayeti552 açıklarken yaptığı açıklama da 
şu şekildedir:  

Hırsız erkek ve kadının her birinin sağ ellerini bilekten kesin. 
Kesmenin en az miktarı saklı bir yerden çalınan dörtte bir dinar ve 
fazlasıdır. Bu o ikisine işledikleri suçtan dolayı diğerlerine ibret olması 
için verilen bir cezadır. Eğer hırsızlık yapan kişi tevbe eder, bir daha 
                                                 

547  Kur'an-ı Kerim Bakara 2/178. 
548  Vecdi, el-Mushafu’l-Müffesser, a.g.e, s.  36. 
549  Kur'an-ı Kerim Bakara 2/179.  
550  Vecdi, a.g.e, s. 36. 
551  Vecdi, a.g.e, s. 62.  
552  Kur'an-ı Kerim Maide 5/38–39. 
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geri dönmeme azmi ile durumunu düzeltirse, Allah ahrette tövbesini 
kabul eder. Ancak bu onu dünyada elinin kesilmesinden kurtarmaz. 
Bazıları da eğer tövbe eder, durumunu düzeltirse el kesme ile 
cezalandırılmaz, demişlerdir.553 

Burada da yine Vecdi’nin detaylara girmeden konu hakkında özet bir açıklama 
yaptığını görmekteyiz. Görüldüğü üzere konuyla ilgili tartışmaların detaylarına 
girmeden, görüş sahiplerini zikretmeden kısaca farklılığa değinmiş ve kendi görüşünü 
beyan etmemiştir. 

(3) Kelam Bilimiyle Tefsiri   

Bakara sûresi 25.ayetinde geçen َلا َيْسَتْحيى ibaresinin anlamını açıkladıktan sonra 

bu mananın Allah için kullanılamayacağını çünkü Allah’ın çeşitli heyecanlanmalardan, 

etkilenmelerden münezzeh olduğunu vurgulamıştır. O halde ayetin manası “Allah 

imtina etmez/çekinmez” şeklinde olmalıdır.554 

“Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Bütün tuzaklar Allah’a 

aittir,”555ayetini açıklarken Vecdi, ayetteki  اْلَمْكُر kelimesinin Allah için kullanılmasının 

mümkün olmadığını, bu kelimeden maksadın bu ayette “tedbir” anlamına geldiğini 

ifade etmektedir.556 

“Hani, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. 

Onlar, “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz 

sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.” demişler. Allah da, “Ben sizin 

bilmediğinizi bilirim” demişti.”557 

Vecdi, burada meleklerin sözlerinin itiraz olmadığını, kendileri O’nu tesbih edip 

dururken kan dökecek birine hilafet verilmesinin hikmetini öğrenmek için sormuş 

olduklarını söyleyerek ayeti te’vil yoluna gitmiştir. Ayetin meleklerin Allah’la 

mücadelesi olarak anlatıldığını belirten Vecdi, bunun olamayacağını ayeti te’vil etmenin 

vacip olduğunu beyan etmektedir.558  

                                                 
553  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e, ss. 148–149. 
554 Vecdi, a.g.e., s. 7.  
555  Kur'an-ı Kerim Ra’d 13/42. 
556  Vecdi, a.g.e, s. 334. 
557  Kur'an-ı Kerim Bakara 2/30. 
558  Vecdi, a.g.e, s. 8. 
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Genellikle ayetler hakkında açıklama yapmaksızın ayetleri mealen vermekle 

yetinen Vecdi, Hucurat sûresi 14–18.ayetleri559 de mealen verdikten sonra şu 

açıklamayı yapmayı gerekli görmüştür: “Bu ayetler imanın dil ile değil, kalp ile olan 

çok önemli bir iş olduğuna işaret eder. İman, islamdan sonra gelir. Her mü’min 

müslimdir ancak her Müslim mü’min değildir. Bundan dolayı iman ile İslam'ın aynı şey 

olduğunu zanneden yanılmıştır.”560  

 Rabbi, dağa tecelli edince…561 Müfessir, ayette …-…َفَلمَّا َتَجّلٰى َربُُّه ِلْلَجَبِل …

kastedilenin Allah’ın dağda görünmesi değil, nurunun bir kısmının dağa yansıması 

olduğunu söyleyerek ayeti te’vil etmiştir.562   

(Ey Muhammed!) Onlar (iman etmek için) ancak kendilerine meleklerin 

gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı âyetlerinin gelmesini mi 

gözlüyorlar? Rabbinin âyetlerinden bazısı geldiği gün, daha önce iman etmemiş veya 

imanında bir hayır kazanmamış olan bir kimseye (o günkü) imanı fayda vermez. De ki: 

“Siz bekleyin. Şüphesiz biz de bekliyoruz.”563  

Vecdi ayeti şu şekilde te’vil etmiştir: ölüm meleğinin yahut Rabbinin azap 

emrinin yahut Rabbinin bazı ayetlerinin yani dumanın ortaya çıkması, dabbetu’l-arzın 

zuhuru, doğunun, batının ve Arap ülkelerinin batması, güneşin batıdan doğması, ye’cüc 

ve me’cüc, İsa (as)’ın inişi, Aden tarafından bir ateşin ortaya çıkması gibi kıyamet 

alametlerinin gelmesini mi gözlüyorlar?564  

Görüldüğü gibi Vecdi, ayette Allah’ın gelmesini, “Allah’ın azap emrinin 

gelmesi”, rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini “kıyamet alametleri” olarak te’vil etmiştir. 

                                                 
559  “ Bedevîler “İman ettik” dediler. De ki: “İman etmediniz. (Öyle ise, “iman ettik” demeyin.) “Fakat 

boyun eğdik” deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah’a ve Peygamberine itaat ederseniz, 
yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” İman 
edenler ancak, Allah’a ve Peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla 
ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. (Ey Muhammed!) De ki: 
“Siz Allah’a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah, göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah, her 
şeyi hakkıyla bilendir.” Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki: 
“Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine eğer doğru kimselerseniz 
sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor.” Şüphesiz Allah, göklerin ve 
yerin gaybını bilir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir.”  

560  Vecdi, el-Mushafu’l-Müffesser, a.g.e, s. 685. 
561  Kur'an-ı Kerim A’raf 7/143. 
562  Vecdi, a.g.e, s. 221. 
563  Kur'an-ı Kerim En’am 6/158. 
564  Vecdi, a.g.e, s. 197. 
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Burada saydığı alametleri, özellikle de İsa (as)’ın inişini zikretmesi onun söz konusu 

rivayetleri doğru kabul ettiğini göstermektedir. 

c. Pozitif Bilimlerle Tefsiri 

Vecdi’nin içinde yaşadığı dönem, pozitivizmin zirve yaptığı, pozitif bilimlerin 

adeta din gibi algılandığı bir dönem idi. Bu dönemde bazı İslam âlimleri İslamiyeti 

savunmak adına İslam’ın pozitif bilimlere olan yakınlığından dem vurmaya başladılar. 

Aslında hayatını pozitivizmle mücadeleye adayan Vecdi de ayetleri yorumlarken bu 

akımın cazibesine kapılmaktan kendisini alamamıştır. Tefsirinde, te’vilden olabildiğince 

kaçınmaya özen gösteren Vecdi’nin bu tavrı kendi içinde çelişkiye düştüğünü 

göstermektedir.  

Vecdi’nin pozitif bilimleri kullanarak yaptığı yorumlara birkaç örnek verelim: 

“…Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek üç (kat) 

karanlık içinde oluşturuyor…565  

Müfessir, ayette geçen “bir yaratılıştan öbürüne” ibaresini; modern tıbbın 

verilerini kullanrak,  nutfeden alakaya, mudgaya, kemiğe ve giydirilmiş kemiğe olarak, 

“üç karanlık” ibaresini de  “karın, rahim ve plasenta” olarak açıklamıştır.566 

 ifadesini açıklarken şöyle ”َاَبابيَل“ ayetinde geçen 567”َوَاْرَسَل َعَلْيِهْم َطْيًرا َاَبابيَل“

demektedir: buradaki “kuşlar” kelimesinin “taun mikropları” olması çok da uzak bir 

ihtimal değildir. Çünkü kelimenin “طيور” olarak isimlendirilmesinde bir engel yoktur.568 

Bu ayet Vecdi’nin Muhammed Abduh’dan etkilendiğinin açık bir göstergesidir. 

Abduh da tefsiru cüz’i amme isimli kitabında bu ayetle ilgili benzer açıklamalar 

yapmıştır.569 

“Hem binesiniz diye, hem de süs olarak atları, katırları ve merkepleri de yarattı. 

Bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri de yaratır.”570 

                                                 
565  Kur'an-ı Kerim Zümer 39/6. 
566  Vecdi, el-Mushafu’l-Müffesser, a.g.e, s. 607. 
567  Kur'an-ı Kerim Fil 105/3. 
568  Vecdi, a.g.e, s. 811.  
569  Bkz. İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, a.g.e, C. II, s. 422. 
570  Kur'an-ı Kerim Nahl 16/8. 
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Ayetin sonunda geçen “…Bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri de yaratır” 

cümlesini yorumlarken, “sizin için istifade edebileceğiniz buhar, elektirik ve başka 

güçlerden bilmediğiniz neler yaratmıştır,”demiş ve bu ayetin 19 ve 20.yüzyılda ortaya 

çıkacak olan icatları açıkça haber veren bir mucize olduğunu söylemiştir.571

                                                 
571  Vecdi, a.g.e, s. 352. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

XX. ASIRDA KUR’AN YORUMUNDA MEYDANA GELEN 

DEĞİŞİMLER VE M. FERİD VECDİ’NİN TEFSİRİNİN ASRIMIZA 

YANSIMALARI 

I.  XX. ASIRDA KUR’AN YORUMUNDA MEYDANA GELEN 

DEĞİŞİMLER 

1.  Değişen Tefsir Algısı ve Modernist Tefsir Ekolü  

19. yüzyılda din ile ilgili yapılan tartışmaların odağında dinin bilimsel bilgiye 

uygun olup olmadığı yatmaktadır. Tarih boyunca İslam filozofları da din-akıl ilişkisi 

üzerinde durmuş, Kur'an’ın akla yaklaşımı ile ilgili çeşitli fikirler ileri sürmüşlerdir. 

Bilindiği gibi Mutezile akılcı yaklaşımıyla öne çıkan bir mezheptir. Ancak 19. yüzyıla 

kadar bu konudaki tartışmalar dinin bir iç sorunu olarak kalmıştır. Bu dönemden sonra 

ise mesele dinin mahiyetini sorgulayıcı bir şekle bürünmüş dolayısıyla Kur'an’a 

yaklaşım da bu anlayışa göre olmuştur.572  

Modernizmin etkisi ve yönlendirmesiyle tefsir algısı dolayısıyla da tefsirden 

beklenenler ve tefsirlerin muhtevalarında değişimler kendini gösterir. Bu dönemde 

Müslümanların geri kalmaları ve Batı’nın yıkıcı etkilerinin öncelikle müslümanların 

Kur'an’dan uzaklaşmaları, ilme gereken önemin verilmemiş olması, içtihat kapısının 

kapanmış olması gibi sebeplerden kaynaklandığı ileri sürülür. Kur'an’a dönüş fikrinin 

sıkça dillendirildiği bu dönemde ilmi tefsir hareketi hız kazanır. Başlangıcı Gazali’ye 

kadar götürülen bu hareketin en kapsamlı eseri bu dönemde yazılmıştır.573 Aynı 

                                                 
572  Şehmus Demir, a.g.e.,s. 45.  
573  İlmi tefsir hareketinin modern dönemdeki en önemli temsilcisi Tantavi el-Cevheri (v. 1940)’dir. Onun 

“el-Cevahir fi Tefsiri’l-Kur'an” adında 25 ciltlik bir tefsiri bulunmaktadır. Bkz. İsmail Cerrahoğlu, 
Tefsir Tarihi, a.g.e, C. II, s. 379. 
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dönemde Abduh’un başını çektiği “Modernist Tefsir Ekolü”574 ortaya çıkar.575 Renan 

gibi oryantalistlerin etkisiyle Batı’da yaygın hale gelen kanaate göre İslam 

toplumlarında görülen geri kalmışlığın temel sebebinin İslam’ın bizzat kendisi olduğu 

iddia edilir. İslam’a yapılan bu saldırılara ilk karşı duranlar klasik İslam modernistleri 

olur. Onlar içinde de Abduh ve Seyyid Ahmet Han’ın başı çektiği söylenebilir. Her ikisi 

de vahyin akıl ve bilimle çatışmayacağı konusunda birleşmişlerdir. Bununla birlikte 

farklı bölgelerde yaşamış olmaları ve bu bölgelerin Batıyla ilişkilerindeki farklılıklar 

onları da büyük ölçüde etkilemiş ve farklılaştırmıştır denilebilir.576 

Her ikisini kısaca karşılaştırmak gerekirse şunlar söylenebilir. Müslümanların 

içinde bulundukları durumdan kurtulmalarının gerekliliği, Kur'an yorumunda özden 

uzaklaşıldığı, Kur'an’ın ruhundan uzak yorumlarla asıl anlamın kapatıldığı, geleneğin 

sorgulanması ve Batı’yla ilişki kurmanın kaçınılmazlığı gibi konularda 

birleşmektedirler. 

Ancak Ahmed Han Batı’ya yaklaşım konusunda Abduh’dan daha teslimiyetçi 

bir tavır içine girmiştir. O, aklı vahyi anlamada temel ölçüt kabul ederek her ikisinin 

kesinlikle çelişmeyeceğini söylemiş, ayetleri tamamen Batılı akla uygun bir tarzda 

yorumlamış ve bu bağlamda da mucizeyi tamamen reddetmiştir. Çünkü ona göre 

tabiatta sıkı bir sebep sonuç ilişkisi vardır ve bu durumu ortadan kaldıracak bir şeyin 

olması mümkün değildir. Ahmed Han hadis konusunda başlangıçta Abduh gibi sadece 

ittifak edilen hadislerin alınabileceğini diğerlerinin reddedilebileceğini savunmuşsa da 

daha sonra hadisi tamamen inkâr yoluna gitmiş ve Kur'an’ın esas alınması gerektiğini 

savunmuştur.  

Abduh ise Batı’ya yaklaşım konusunda daha sorgulayıcı davranmıştır. Vahiy-

akıl, din-bilim ilişkisi hakkında Abduh vahiy ve aklın birbirleriyle çelişmeyeceklerini ve 

her ikisinin faaliyet alanlarının farklı olduğunu ileri sürmüştür. Mucize konusunda 

                                                 
574 İsimlendirme, Goldziher’e aittir. Goldziher kitabında Abduh ve ekolünü “Modernist Tefsir Ekolü” 

altbaşlığıyla incelemektedir. Bkz. Ignaz Goldziher, İslam Tefsir Ekolleri, trc. Mustafa İslamoğlu, 
Denge Yayınları, İstanbul, 1997, s. 339 vd. Cerrahoğlu bu akıma “İctimai Tefsir Ekolü” adını 
vermektedir. Bkz. İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, a.g.e., C. I, s. 407.  Bu akım “Kur'an’ın Rehber 
Kitap Oluşunu Ön Plana Çıkaran Tefsir” akımı olarak da adlandırılmaktadır. Bkz. Halis Albayrak, 
a.g.e, s.110.  

575  Halis Albayrak, a.g.e., s. 110. 
576  Şehmus Demir, a.g.e., ss. 45–46. 
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çelişkili bir görüntü arz eden Abduh, bir yandan mucizeyi tamamen reddetmezken bir 

yandan da ileri sürdüğü delillerle mucizenin olamayacağını ispatlamaya çalışmıştır. 

Hadis konusunda Ahmed Han’dan daha insaflı davranarak ittifak edilen hadislerin 

alınabileceğini ancak şüpheli olanların da reddedilebileceğini iddia etmiştir. 

Her iki bakış açısında Batı’daki Kutsal Kitab’a bakışın izlerini görmek 

mümkünse de özellikle Ahmed Han’da bunun daha bariz bir şekilde ortaya çıktığı 

söylenebilir.577 

Özellikle Mısır’da etkili olması bakımından Abduh’un görüşleri biraz daha 

detaylandırılacak olursa şunlar söylenebilir. Abduh, her ne kadar Batı’ya eleştirel ve 

mesafeli davranılması gerektiğini ifade etmişse de yorumlarında Batı’nın etkisi altında 

kalmadığını söylemek mümkün değildir. O, tefsiri İsrailiyyat gibi Kur'an’ın asıl 

gayesinden uzaklaştıracak şeylerin etkisinden kurtarmak gerektiğini, Kur'an’ın asıl 

gayesinin insanlara doğru yolu göstermek olduğunu, oysa tefsirlerde uzun uzun yer alan 

dilbilgisi tahlillerinin, ahad haberlerin, hüküm ifade eden ayetlerin azlığına rağmen 

uzun fıkhî açıklamaların insanları asıl gayeden uzaklaştırdığını iddia etmektedir. Abduh, 

toplumsal hastalıklarımıza Kur'an’ın şifa olabileceğini, onu daha önceki yorumların 

etkisi altında kalmadan anlamak gerektiğini iddia etmektedir. Ancak Kur'an’ı 

mezheplerin etkileriyle yorumladıkları gerekçesiyle tefsirleri eleştiren Abduh’un 

tefsirine baktığımızda kendisinin de modern argümanlardan etkilendiğini görmekteyiz. 

Örneğin o, Darvin’in görüşlerinin tefsire uygulanabileceğini iddia etmektedir.578 

Tefsirlerdeki aşırı açıklamaları eleştirirken Fil Süresindeki ashab-ı fili öldüren şeyin 

çiçek ve veba mikrobu olduğunu ifade ederek gereksiz tafsilata girmiş, cinleri 

“mikroplar” olarak yorumlayarak lâfzî anlamları bir hayli zorlamıştır.579 Aklî yorumda 

çok eleştirilen Mutezile’yi bile geride bıraktığı söylenebilir.580  

Modernist ekolün en önemli temsilcisi Fazlurrahman’dır. Fazlurrahman’a göre 

Kur'an hiçbir zaman nihâî hükümler vermemiştir. Ona göre Kur'an bize temel değerleri 

                                                 
577  Görüşlerin daha detaylı değerlendirmeleri için bkz. Şehmus Demir, a.g.e, ss. 47–77. 
578  Bkz. Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, a.g.e., C. I, s. 424.  
579  Yasin Aktay bu yorumları “…modernleşmenin ilk travmatik etkisinin henüz atlatılmamış olmasına” 

bağlamaktadır. Bkz. Yasin Aktay, “Kur'an Yorumlarının Hermenotik Bağlamı”, s. 15. 
www.angelfire.com.  

580  Bkz. İsmail Cerrahoğlu, a.g.e., C. I, ss. 422–424. 
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ve gözetilmesi gereken ilkeleri verir. Aktay, bu bakış açısını, “her şeyi insanın 

hizmetine sunan teknolojik çıkara fıkhın teslim edilmesidir” diyerek eleştirmektedir. 

Ona göre bu yorumla Kur'an eşya gibi insanın hizmetine sunulmuştur, ayrıca ciddi bir 

siyasal söylem içermemesi ve söylediklerinin siyasal bir pratiğinin olmaması da 

evrensellik iddiaları taşıyan bir kitap söz konusu olduğunda son derece manidardır. 

Aktay, bunların yanında, Fazlurrahman’ın Kur'an yorumunda bütünlüğe yaptığı 

vurguyu da eleştirerek şöyle söylemektedir: “Gerçek şu ki, bütünlük isteği Kur'an'ın 

anlam içeriğini tüketip kapatmaya çalışan, teknolojik çıkarla aynı paralelde bir 

istektir.”581 Modernizmin en keskin ve yıkıcı etkilerinin tasavvurlar üzerinde 

meydana geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Kur'an söz konusu olduğunda, 

öncelikle insanların zihinlerindeki Kur'an ve tefsir tasavvuru değiştirilmiş –diğer 

alanlarda olduğu gibi- geçmiş tasavvurlar ve onların üretimleri negatif yorumlara tabi 

tutulmuş ve oryantalizmin582 dayattığı yeni düşünce biçimleri yegâne doğrular olarak 

sunularak adeta kutsanmıştır. Bu da ister istemez dini algılama şekli üzerinde bir baskı 

meydana getirmiştir.583 

2.  Kur'an-ı Kerim ve Kutsal Kitap İlişkisi 

Modern dönemde Kur'an algısının nasıl değiştiğini görmek için öncelikle 

Batı’da Kutsal Kitap algısının nasıl değiştiğini görmemiz gerekmektedir. Zira bu 

dönemde Kur'an’a bakış Batı’nın Kutsal Kitap’a bakışıyla paralellik arz etmektedir.584  

Reformasyon ile birlikte Batı’da Katolik gelenek ve Kilise Kurumu bir kenara 

bırakılarak Kutsal Kitap tek kaynak olarak kabul edilmeye başlandı. İncil yazarlarının 

ölmesiyle birlikte tek otorite olarak Kutsal Kitap kabul edildi. Ne de olsa o, kurtuluş ve 

iman için bütün bilgileri içeriyor ve herkes tarafından da yeterince anlaşılıyordu. Bunun 

                                                 
581  Eleştirilerle ilgili detaylı bilgiler için bkz. Aktay, “Modernist Yorumun Teknolojik Çıkarları”, b.a 
582  Paçacı oryantalizm için şunları söylemektedir: “Oryantalizm, siyasi ve akademik bir kurum olarak, 

temelde Reform sonrası Batı Hıristiyanlığında meydana gelen kırılma sonucunda ortaya çıkan ve 
Aydınlanmanın birçok temel özelliğini dinin içine alarak gelişen Protestanlığın sağladığı içerikle 
İslam’da aynı kırılmanın gerçekleşmesine yönelik bir baskı olarak görülebilir.” Bkz. Mehmet Paçacı, 
“Din Bilimleri ve Çağdaş Sorunları Üzerine”, Çağdaş Dönemde Kur'an’a ve Tefsire Ne Oldu?, s. 
14. 

583  Paçacı, a.g.m., s. 15. 
584  Paçacı, “Çağdaş Dönemde Kur'an’a ve Tefsire Ne Oldu?”,  Çağdaş Dönemde Kur'an’a ve Tefsire 

Ne Oldu?, s. 59. 
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için de ilave kaynaklara ve din bilginlerinin yorumlarına gerek yoktu. Gerek olmanın 

ötesinde bu yorumlar kesinlikle yanlıştı. Kutsal Kitap her şeyiyle yeterli, mükemmel ve 

her türlü yorumdan müstağni idi.585 

Rasyonelleşme süreci Batı’yı zamanla sekülerleştirmiş ve aklın egemenliği 

altına sokmuştur. Protestanlık böyle bir anlayışın ürünüdür. Protestanlık dinde kutsal 

alanı sınırlandırmış, dini ritüelleri en aza indirmiş, mucizeyi dinden uzaklaştırmıştır. 

Hatta bu rasyonelleştirme süreci Tanrı’ya kadar uzanmış, Tanrı anlayışı da akıl dışı ilan 

edilerek “Tanrısı olmayan din” veya “tabiat dini” anlayışı Kilise mensupları da dâhil 

olmak üzere pek çok kişi tarafından savunulmuştur. Kitab-ı Mukaddes’in bu kadar 

dünyevileşmesinde yapısının da etkisi vardır. Zira Kitab-ı Mukaddes doğrudan doğruya 

ilahi kelam değildir, gelişinden çok sonra farklı kalemler tarafından yazıya geçirilmiştir. 

Dolayısıyla içinde anlaşılmaz, çelişkili, tuhaf pasajların bulunması ve bunların 

ayıklanma isteği doğal karşılanmalıdır. Bu sebeplerden dolayı yorumunda rahat 

davranmak da zor olmamıştır. Aydınlanma ile modern hayat Hıristiyanlığın temel 

değerlerine rağmen kurulmuştu. İşte bu dönemde ortaya çıkan yeni Kutsal Kitap 

yorumu Hıristiyanlığın modern değerlere aykırı olmadığını ispat kaygısı 

taşımaktaydı.586  

Kutsal Kitap’ın kısaca özetlediğimiz süreci ile Kur'an karşılaştırıldığında 

birbirlerinden yapı itibariyle farklı oldukları ortaya çıkmaktadır. Hem Kur'an’ın 

doğrudan vahiy mahsulü olması hem de Batı’da meydana gelen değişmelerin İslam 

kültürüne yabancı olması dolayısıyla Kutsal Kitap’a uygulanan yorum şeklinin Kur'an’a 

da uygulanması pek çok sakıncayı da beraberinde getirmiştir. İthal edilen yöntemler 

mevcut bünyede hazımsızlık meydana getirmiş, bozulma ve yozlaşmalar ortaya 

çıkmıştır. Batı’dan alınan değerlerin etkisiyle değişmenin her durumda “iyi” olduğu 

vehmi içinde değişim talepleri yenilenmiş, değişime yol açabilmek için gelenek 

dışlanmış ve Kur'an’ın tekrar değişik bir bakış açısıyla okunması bir “gereklilik” olarak 

dayatılmıştır. Ancak geleneği sürekli yargılayan bu modern anlayışla İslam adeta sürekli 

değişen beşeri sistemlerle yarıştırılmaya çalışılmıştır. Oysa dinin ayağını bastığı sabit 

                                                 
585  Mehmet Paçacı, “Çağdaş Dönemde Kur'an’a ve Tefsire Ne Oldu?”, a.g.m. Çağdaş Dönemde 

Kur'an’a ve Tefsire Ne Oldu?, ss. 58–59. 
586  Şehmus Demir, a.g.m, ss. 221–222. 
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bir zemin olmak zorundadır. Zaman içerisinde gerçekleşmesi gereken değişim bu sabit 

zemin üzerinden sağlanamazsa din/Kur'an herkesin her istediğini söylediği bir alan 

haline gelip asıl işlevini yerine getiremez bir duruma düşecek bu da dünyevileşmeyi 

beraberinde getirecektir.587 

Geleneksel yapı dediğimizde elbette değişmeyen/sabit bir yapıdan bahsetmiş 

olmuyoruz. Değişim her toplum ve yapı için kaçınılamaz bir durumdur. Ancak gelenek 

içinde daha önce meydana gelen değişimler kendi içinden gelen bir ihtiyaç sonucu 

gerçekleşmişti ve meseleler kendi iç dinamikleriyle çözüme kavuşturuldu. Oysa 

modernist dönemde meydana gelen değişimlerin ve üretilen çözümlerin taşıma ve 

dayatmacı bir karakteri vardır. 588 

3.  Geleneğimizde Kur'an Algısı 

Bir karşılaştırma yapabilmek için geleneğimizde Kur'an ve tefsir algısının nasıl 

olduğu üzerinde kısaca durmak gerekmektedir. Klasik anlayışta Kur'an tek başına 

değildi. O, geleneği oluşturan diğer kaynaklarla birlikte değerlendiriliyor ve bu bağlam 

içinde okunup anlaşılıyordu.589 Özellikle sünnet bu konuda vazgeçilmez bir öneme 

sahipti. Zira Kur'an muhatap kitlesine ilk önce bir söz olarak ve bir olaylar dizisi içinde 

ulaştı. Kayda geçirildiğinde ise sadece sözün alfabetik kodları, kelime ve cümleleri 

yazıya geçirilmiştir. Dolayısıyla hitap anında meydana gelen olaylar dizisi, o anda 

oluşan jest ve mimikler, gerek muhatabın gerekse hitap edenin duyguları vs.. yazıya 

geçirilemeden kalmaktadır. Bunun yanında bir hitap yazıya geçirilince zaman, mekân, 

özne ve muhatap gibi unsurlardan bağımsızlaşmaktadır. Böylece metin haline gelen 

hitap genelleşir ve söylendiği andaki kastından uzaklaşır. Önemli olan bir nokta da 

söylendiği anda sözün konuşan ve muhatapla birlikte bir duruma atıfta bulunmasıdır.  

Söz, yazıya geçirildiğinde bu durumundan da kurtulur. İşte Kur'an da yazıya geçirildiği 

andan itibaren ona ancak yorum yoluyla ulaşmak mümkün olmaktadır. İslam geleneği 

                                                 
587  Şehmus Demir, a.g.m, ss. 223–225. 
588  Mehmet Paçacı, “Din Bilimleri ve Çağdaş Sorunları Üzerine”, Çağdaş Dönemde Kur'an’a ve 

Tefsire Ne Oldu?, s. 15. 
589  Paçacı, “Çağdaş Dönemde Kur'an’a ve Tefsire Ne Oldu?” Çağdaş Dönemde Kur'an’a ve Tefsire 

Ne Oldu?, ss. 60–61. 
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içinde gelişen Kelam, Tefsir ve Fıkıh gibi disiplinler Kur'an’ı farklı şekillerde 

yorumlayarak sonraki nesillere aktarma işlevi görmüşlerdir.  

Sünnetin önemi işte bu noktada kendini göstermektedir. Zira bu ilimlerin yorum 

faaliyetlerini olabildiğince isabetli yapabilmeleri için sünnete ihtiyaçları bulunmaktadır. 

Ayetlerin iniş ortamları ile ilgili bilgileri alabileceğimiz tek kaynak Rasûlullah’tan ve 

ashaptan gelen rivayetlerdir. Çünkü o olayları onlardan başkası yaşamamıştır. Kur'an 

bile bize bu ilk nesil aracılığıyla ulaşmıştır. Dolayısıyla ayetlerin indikleri anda 

kastettiği anlamlara ulaşabilmenin başka bir yolu yoktur. Bunun için de tefsir usulünde 

sebeb-i nuzül rivayetleri son derece önemlidir. Konuyla ilgili eserlere bakıldığında bir 

ayetin inişi hakkında birden fazla rivayet olduğu görülebilir. Bu durum modernistlerin 

eleştirilerine sebep olur.  Ancak bu rivayetler kurucu dönemin olaylara bakışını ve 

anlayışını yansıtması sebebiyle son derece önemli kabul edilmiştir. Bu bakımdan 

Kur'an’ın anlaşılmasında Peygamber ve ilk neslin Kur'an algısı belirleyici olmuştur. Bu 

da sünnet olmaksızın Kur'an’ın dolayısıyla da İslam’ın doğru anlaşılmasının mümkün 

olmadığını göstermektedir. Bu sebeple geleneğimizde İslam’ın kaynakları sıralanırken 

Kur'an’dan sonra Sünnet sayılmakta, -modernist anlayışın aksine- Kur'an tek otorite 

olarak görülmemektedir.590   

4. Değerlendirme 

Kısaca özetlemek gerekirse modernist düşünürlere göre geleneksel düşünce 

Kur'an’ı bir bütün halinde anlayamamıştır. Uzun uzun yapılan dilbilimsel tahliller, 

birbirlerini tekrar eden rivayetler, hadisler ve sahabe kavilleri, gereksizce nakledilen 

İsrailî rivayetler Kur'an’ı anlamanın önündeki en önemli engellerdir. İlk üç yüzyıldan 

sonra yeni bir şey üretilmemiştir. Yapılan şey şerh ve haşiyelerle yetinmekten ibarettir. 

Klasik tefsirler ayetlerden Allah’ın muradını anlamaya çalışmak yerine ayetleri kendi 

mezheplerini meşrulaştırma aracı olarak kullanmışlardır.591 

                                                 
590  Mehmet Paçacı, “Kur'an’ın Neliğine Dair”, Çağdaş Dönemde Kur'an’a ve Tefsire Ne Oldu?,  

ss.156–160. 
591  Benzer düşünceler için bkz. Orhan Atalay, 20.Yüzyıl Tefsir Akımı (İctimai Tefsir), Beyan 

Yayınları, İstanbul, 2004, s. 44; M. Hayri Kırbaşoğlu- Ömer Özsoy, “İslam’ın İkinci Bağımsızlık 
Hareketine Doğru- Hasan Hanefi İle Söyleşi”, trc. M. Hayri Kırbaşoğlu,  İslamiyat Bülteni II, Nisan-
Haziran, Ankara, 2004, s.24; Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, trc. Alparslan Genç, M. Hayri 
Kırbaşoğlu, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 1998, s. 31. 
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Geleneksel düşünceyi savunan düşünürler ise bu eleştirilerin temelinde 

modernizm süreciyle Müslümanların zihinlerinde değişen Kur'an ve tefsir algısının 

yattığını ileri sürmektedirler. Onlara göre modernizm tefsirin asıl işlevini değiştirmiş, 

Batı’da Kutsal Kitaba uygulanan değişimler Kur'an’a da uygulanmaya çalışılmıştır. 

Aslında fıkhın işlevi olan ayetlerden hüküm çıkarma ve kelamın işlevi olan ayetlerden 

bir dünya görüşü oluşturma görevleri de tefsire yüklenmiş, bu şekilde Kur'an 

yalnızlaştırılarak tek otorite kabul edilmiştir. İşte, modernistlerin klasik tefsirleri 

eleştirmelerinin arka planında bu algı değişmesi bulunmaktadır.592 

Aslında gerek 18.y.y’dan itibaren İslam dünyasında görülen yenileşme 

hareketlerinde gerekse tefsirde Abduh ve arkadaşlarının başlattığı harekette amaç, işgal 

güçlerinin egemenliğine karşı durmaktı. Ancak sonuç onlara tam anlamıyla tabi olmak, 

hayatı ve olayları hatta kendi dinimizi onların gözüyle okumak oldu. Batı’ya karşı 

durmak adına başlatılan sürecin bizzat kendisi “Batılılaşma” sürecinin başlatılması 

haline gelmiştir.593 Bu süreç bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde Batının bizde sorun olarak 

gördüklerini bizim de sorun olarak algılamamıza sebep oldu. Kur'an’ı anlama büyük 

oranda kadının şahitliği, kölelik, çok eşlilik, özgürlük, eşitlik, faiz, hadler, şura gibi 

konulardan ibaret görüldü. Ve bunlar da Batılı kavramların referansıyla çözüme 

kavuşturulmaya çalışıldı.  

Bugün gelinen noktada her iki bakış açısının da Müslümanların sorunlarına 

kalıcı çözümler getirebildiklerini söylemek zor görünmektedir. Zira Müslümanlar hâlâ 

aynı sorunlarla boğuşmaktadırlar. Geleneği tamamen dışlayıp modernizmi kucaklamak 

da modernizmi yok saymak da son derece zordur. Bugünün müslümanı hâlâ “modern 

dünyada nasıl Müslüman kalınır?” sorusunun cevabını sağlıklı bir şekilde verebilmiş 

değildir.  
                                                 

592  Geleneksel anlayışın modernistlere verdiği cevaplar ve eleştirilerinin detayları  için şu kaynaklara 
bakılabilir: Mehmet Paçacı’nın Çağdaş Dönemde Kur'an’a ve Tefsire Ne Oldu?, isimli eseri 
tamamen bu konuya ayrılmıştır. Ayrıca bkz. Dücane Cündioğlu, “Çağdaş Tefsir Tarihi Tasavvurunun 
Kayıp Halkası”, İslamiyat II, S. 4, Ankara, 1999; İsmail Çalışkan,“Tefsir Tarihi Tasavvurunun 
Yeniden İnşa Edilmesinin Gerekliliği Üzerine”, İslamiyat, C. 8, S.1, Ankara, 2005, ss. 11–24; 
Dücane Cündioğlu, Anlamın Tarihi, Tibyan Yayınları, İstanbul, 1997; Şevket Kotan, “İslam 
Geleneğinin Dönüşümü ve Tarihselcilik Sorunu”, Bilimname, S. VI, 2004/3, s. 126; Erdal Baykan, 
“Kur'an Vahyi ve Tarih”, İslamiyat bülteni II, 2004, s. 26–28. Bunların yanında İsmail Kara’nın Din 
İle Modernleşme Arasında isimli kitabında da konuyla ilgili eleştiriler mevcuttur. 

593  Paçacı, “Oryantalizm ve Çağdaş İslamcı Söylem”, Çağdaş Dönemde Kur'an’a ve Tefsire Ne Oldu? 
s. 22. 
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II. M. F. VECDİ’NİN TEFSİR GÖRÜŞLERİNİN YAŞADIĞI DÖNEM 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  

1.   Ferid Vecdi Döneminin Analizi  

Bir önceki bölümde Muhammed Ferid Vecdi’nin yaşadığı dönemin kısa bir 

panoraması verilmeye çalışıldı. Peki, bu ortam Vecdi’nin tefsirini nasıl etkiledi? 

Öncelikle her müfessirin tefsirine yaşadığı çağı yansıtacağı gerçeği hatırlanmalıdır. 

Vecdi’nin tefsiri ve tefsirle ilgili görüşleri de bir anlamda yaşadığı çağda Kur'an’a ve 

tefsire bakışın bir aynası durumundadır. Özellikle tefsirinin öncesinde kaleme aldığı 

mukaddime dönemin tartışmalarını ve sorunlarını gözler önüne sermektedir.  

Bu bölümde Muhammed Ferid Vecdi’nin tefsir görüşlerini yaşadığı dönem 

açısından değerlendirmek derken kastedilen Mısır özelinde yapılacak bir 

değerlendirmedir. Zira XX. asır her alanda olduğu gibi tefsir açısından da değişim ve 

buna bağlı olarak da çeşitliliğin arttığı bir asır olmuştur. Kısa bir özeti bir önceki 

bölümde sunulmuştur. Burada çalışmanın sınırlarını aşmamak adına Vecdi’nin tefsir 

görüşleri daha çok Mısır’daki değişimler dikkate alınarak yapılacaktır. Mısır bu 

anlamda öncü bir yerdir. Müslüman dünya ilk kez Batı’yla Napolyon’un Mısır’ı 

işgaliyle karşılaşmış pek çok alanda olduğu gibi tefsir alanında da değişimler orada 

ortaya çıkmıştır.  

“Değimeyen tek şey değişimdir” sloganının adeta nas gibi kabul edildiği bir 

dönemde Kur'an’a ve tefsire yaklaşım da eski anlayış çerçevesinde kalmamıştır. Modern 

zamanlarda tefsirden beklenenler ve tefsirin işlevi değişmiş görünmektedir. Bu 

değişimin bir sonucu olarak özellikle de son yüzyılda tefsirin işlevi, bugün nasıl bir 

şekil alması gerektiği sorgulanmaya başlamıştır ve bu sorgulama halen devam 

etmektedir.594  

Kur'an tefsiri her dönemde o dönemin ihtiyaçlarını karşılama görevi görmüştür, 

denilebilir. Hz. Peygamber döneminde yapılan tefsirle sonraki dönemlerde yapılan 

                                                 
594  Örnek olarak bu çalışmada künyeleri verilen Mustafa Öztürk’ün Kur'an ve Tefsir Kültürümüz, 

Fazlurrahman’ın İslam ve Çağdaşlık, Şehmus Demir’in Kur'an’ın Yeniden Yorumlanması, 
Mehmet Paçacı’nın Çağdaş Dönemde Kur'an’a ve Tefsire Ne Oldu?,isimli çalışmalarına; ayrıca 
Şehmus Demir’in “Değişim Süreci Açısından Kur'an Yorumu Üzerine”, isimli makalesine bakılabilir. 
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tefsirlerin muhtevaları dikkate alındığında bu farklılık ortaya çıkmaktadır. Özellikle 

Raşit Halifeler dönemiyle başlayan genişleme ve farklı kültürlerle karşılama pek çok 

problemi de beraberinde getirmiştir. Bunun tabii bir sonucu olarak Müslümanlar 

problemlerinin çarelerini öncelikle Kur'an’da aramışlar bu da tefsirlerde görünür 

olmuştur. Örneğin Razi’nin tefsirinde ortaçağ Helen kültürüyle karşılaşmanın izlerinin 

görüldüğü söylenmiştir.595 Hemen bütün araştırmacılar söz konusu karşılaşmaların en 

sarsıcı olanının 18.yüzyıldan itibaren Müslüman toplumların etkisi altına girdiği modern 

batı medeniyetiyle karşılaşması olduğu konusunda ittifak etmişlerdir.596 

Özellikle modern Mısır’da Kur'an genel olarak üç bakış açısıyla yorumlanmıştır: 

filoloji, doğa bilgisi, Müslümanların nasıl yaşaması gerektiği.597 Vecdi’nin tefsirinde de 

bu üç noktanın önemli olduğu görülmektedir. O, mukaddimede dili doğru ve güzel 

kullanmanın önemli olduğuna, kendisinin de amacının dönemin dil özelliklerini 

kullanarak insanlara Kur'an’ın mesajını ulaştırmak olduğuna vurgu yapar. Ancak 

Vecdi’de uzun dilbilgisi tahlilleri, kelime analizleri aramamak gerekir. Zira onun amacı 

Arapça konusundaki maharetini ortaya koymak değil, mesajı insanlara ulaştırmak 

olunca gramere ihtiyaç duyduğu kadar yer vermiştir. 

2. Vecdi ve Bilimsel Tefsir 

Jansen, Vecdi’nin tefsiri için, “içinde çağdaş bilimsel yorumun bütünleştirildiği 

ilk genel Kur'an tefsiridir” dese de tefsirin sadece bu konuya tahsis edilmediğini ayrıca 

belirtmektedir.598 Her ne kadar Vecdi’nin tefsiri modern bilimleri içeriyor olsa da bu 

sadece bazı ayetlerde yeni bulgulara değinme şeklindedir. Yoksa Vecdi, Tantavi 

Cevheri’nin (v. 1940) veya el- İskenderani’nin (v. 1889) yaptığı gibi ayetleri modern 

teorilerle uzun uzun açıklıyor değildir. Buna Enbiya Sûresi 30.ayete599 parantez içinde 

getirdiği açıklama örnek olarak gösterilebilir. Vecdi, söz konusu ayetleri mealen 

verdikten sonra “Bu, Kur'an’ın en ilginç mucizelerindendir. Çünkü modern astronomi 

                                                 
595  J.M.S Baljon, Kur'an Yorumunda Çağdaş Yönelimler, trc. Şaban Ali Düzgün, Fecir Yay., Ankara, 

1999, ss. 13–14. 
596  Baljon, a.g.e, s. 14. 
597  J.J.G Jansen, Kur'an’a Yaklaşımlar, trc. Halil Rahman Açar, Fecr Yay., Ankara, 1993, ss. 35–36. 
598  Jansen, a.g.e, ss. 100–102. 
599  “İnkâr edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana 

getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı?”  
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ilmi bu ayetleri harfiyen tekrarlar” demektedir.600 Görüldüğü gibi Vecdi burada sadece 

ayetin modern ilmin verileriyle örtüştüğüne değinmiş, detaylı bilgi vermekten 

kaçınmıştır. 

İlmi tefsir taraftarları genellikle En’am Sûresi 59.ayette601 geçen “ ين ُمبِآَتاب ”i 

elimizdeki Mushaf olarak yorumlarlar ve buradan yola çıkarak da Kur'an’da her şeyin 

bulunduğunu iddia eder, yorumlarına bu ayeti dayanak yaparlar.602 Vecdi’nin bu konuda 

onlardan ayrıldığı dikkati çekmektedir. O, Abduh gibi603, ayette yer alan “ ين ُمبِآَتاب ”i 

“Allah’ın ilmi” olarak yorumlar ve ayrıntıya girmez.604 

3.  Vecdi’nin Tefsir Anlayışı 

Klasik İslam modernizminde tefsir, “ilk asırlardaki Müslümanlar saf İslam’ı 

yaşadıkları için gelişmişlerdi. Bugünkü geri kalmışlığımızın sebebi onlar gibi 

yaşayamayışımızdır. Bu durumdan kurtulmak için Kur'an’ı onların anladıkları gibi 

anlamalıyız”, iddiasını temellendirmek için kullanılmıştır.605 Abduh başta olmak üzere 

klasik İslam modernistleri bu iddiayı delillendirmiş ve tefsiri bu amaç için 

kullanmışlardır. Vecdi de bu görüşü hararetle savunmuştur. O, mukaddimenin başında 

Kur'an’ın nazil olduğu toplumun bir tasvirini yaparak başlamış, o toplumun Kur'an 

gelmeden önceki durumu ile geldikten sonraki durumunu karşılaştırmış, Kur'an’ın İslam 

ümmeti için ne anlama geldiğini, nasıl bir etki bıraktığını, önemini anlatmıştır. 

Döneminde İslam ümmetinde görülen gerileme ve çöküşün en önemli sebebini 

Kur'an’dan uzak olmaya bağlamış ve kendi Kur'an algısını bu anlayış çerçevesinde 

ortaya koymuştur.606 

Aslında Vecdi’nin tefsir anlayışını, eserinin kapak sayfasında, eser isminin 

hemen altına yazdığı şu cümle özetlemektedir: “Bu tefsir, ilmi ıstılahlardan arınmış 

olarak, bu asrın insanının ihtiyaçlarını karşılama amacıyla sadece ehl-i sünnet 
                                                 

600  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e, s. 429. 
601  “Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da 

bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir 
kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın.”  

602  Mustafa Öztürk, Kur'an ve Tefsir Kültürümüz, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2008, s. 156. 
603  Reşit Rıza, a.g.e., C. VII, s. 457. 
604  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e, s. 178. 
605  Öztürk, a.g.e, s. 187. 
606  Vecdi, Mukaddime, ss. 3–11. 
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imamlarının ve müfessirlerin önderlerinin  ( اقطاب)  görüşlerine dayanarak kaleme 

alınmıştır.” 

Bu cümle o dönemin öne çıkan değerlerini barındırması, bu özellikleri taşımıyor 

oluşlarına işaretle kendisinden önce yazılan tefsirlere bir eleştiri mahiyetinde olması 

açısından önem arz etmektedir. Tefsirin “ehl-i sünnet imamlarının ve müfessirlerin 

önderlerinin  ( اقطاب)  görüşlerine dayanarak kaleme alınmış” olması gereksiz 

rivayetlerin tefsirde bulunmadığını, “ilmi ıstılahlardan arınmış” olması halkın Kur'an’ı 

anlamasının önünde engel olarak gördüğü bilgilerden tefsirini uzak tuttuğunu 

vurgulamaktadır. Aynı zamanda da daha tefsirin başında onu okumaya yönelecek 

insanlara “korkmayın, içinde anlamayacağınız bir şey yok” rahatlığını vermek amacında 

olmalıdır. “Bu asrın insanının ihtiyaçlarını karşılama” vaadi de dönemindeki tefsirlerin 

böyle bir özelliğinin olmadığına yapılan bir göndermedir. Zaten mukaddimede böyle bir 

ihtiyacın olduğunu da uzun uzun anlatır. Yaşadığı çağın ihtiyaçlarına cevap verme 

vaadinin Menar tefsirinde de vurgulandığı dikkati çekmektedir.607 

Tefsirin “sadece (ِاّياه) ehl-i sünnet imamlarının ve müfessirlerin önderlerinin 

görüşlerine” dayanıyor oluşu, o dönemde ortaya çıkan sapkın görüşleri ihtiva 

etmediğini göstermek ve tefsirin güvenirliğini artırma çabası olarak da okunabilir.  

Tefsir tarihiyle ilgili yapılan araştırmalarda eski tefsirler, ilmi ıstılahları 

barındırdığı dolayısıyla belli bir elit zümreye hitap ettiği, bunun için de halkın Kur'an’ın 

hitabıyla doğrudan muhatap olamadığı iddialarıyla eleştirilmektedir.608 Tefsirin halka 

hitap etmesinin Muhammed Abduh’la başladığı söylenir.609 Bu ihtiyaç Vecdi’nin 

tefsirinde de kendini göstermektedir. Aslında Vecdi tefsirine aldığı modern ilimlerle 

ilgili ayet yorumlarını da bu ihtiyacın bir yansıması olarak kabul ediyor olmalıdır. Zira 

müfessirin yaşadığı dönem modern ilimlerin kutsandığı ve bu ilimlere sahip milletlerin 

üstün kabul edildiği bir dönemdi. Kur'an’ın bu ilimleri kapsıyor en azından onlara işaret 

ediyor olması da söz konusu dönemin insanlarının içinde bulunduğu aşağılık 

kompleksini tamir etme işlevi görüyor olmalıdır. Aynı zamanda tefsirinde te’vilden 

                                                 
607  Reşit Rıza,  a.g.e., C.I, s. 10. 
608  Mustafa Öztürk, a.g.e, ss. 176–177. 
609  Öztürk, a.g.e, ss. 177–179. 
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kaçınma iddiasında olan birinin tefsirinde ayetleri pozitif bilimin verileriyle açıklama 

girişiminde bulunması yaşadığı dönemin ona dayatması olarak da yorumlanabilir.      

Vecdi tefsirinin özlü bir şekilde kaleme almayı amaçladığı için ayetlerde uzun 

açıklamalara, derin tahlillere rastlanmaz. O, Kur'an ve tefsirle ilgili görüşlerini veya 

herhangi bir ayetle ilgili uzun açıklamalarını mukaddimede veya diğer kitaplarında 

yapmıştır. O yüzden tefsirinde kısa göndermeler yapmakla yetinmektedir. 

4. Vecdi-Abduh İlişkisi 

Muhammed Ferid Vecdi, Abduh ekolünden kabul edilir. Vecdi’nin pek çok 

konuda ondan etkilendiği açıktır. Bunun en bariz örneği de Fil sürsesindeki ebabil 

kuşlarının attığı taşlarla ilgili olan yorumu Vecdi’nin de benimseyip tefsirine 

almasıdır.610 

Vecdi her ne kadar Abduh ekolüne mensup bir müfessir olarak kabul ediliyor 

olsa da her konuda ona tabi değildir. Örneğin Menar’da Kur'an’ın en iyi tefsirinin yine 

Kur'an vasıtasıyla gerçekleştirilebileceği savunulmuştur. Oysa –daha önce de ifade 

edildiği gibi-Vecdi’nin tefsirinde bu şekilde tefsir edilen sadece bir ayet bulunmaktadır. 

Yine Menar’da sebeb-i nuzül rivayetleriyle tefsirin eleştirildiği görülmektedir. Buna 

göre sebeb-i nuzül rivayetleri ayetlerdeki genel anlamın tarihe hapsedilmesine ve ortaya 

çıkmamasına sebep olmaktadır.611 Vecdi ise söz konusu rivayetleri önemsemekte, nüzul 

sebepleri bilinmeden anlamın ortaya çıkamayacağını belirtmektedir. Vecdi Abduh’a 

göre daha selefi bir çizgide yer almıştır. 

Tefsir görüşleri açısından ele alındığında Vecdi modernist olarak 

konumlandırılabilir. Ancak –daha önce de belirtildiği üzere- bütün modernist 

düşünürleri de aynı katogoride ele almamak gerekmektedir. O, genel olarak 

değerlendirdiğimizde, pozitivist bir modernist değildir. Bu Kur'an’da yer alan cennet ve 

cehennem tasvirleriyle ilgili düşüncelerinde kendini göstermektedir.612 Oysa bir kısım 

                                                 
610  Daha önce de değinildiği gibi Abduh, ebabil kuşlarını “mikroplar” olarak yorumlamıştı. Bkz. 

Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, C. II, s. 422. Vecdi de “ebabil” kelimesinin “taun mikropları olabileceğini” 
söylemiştir. Bkz. Vecdi, a.g.e, s. 811. 

611  Reşit Rıza- Muhammed Abduh, Tefsiru Kur'an’il-Hakim,  C. I,  4. Baskı, Daru’l-Menar, Kahire, 
1954, s. 10. 

612  Bkz. Çalışmamızda, ss. 75–76. 
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düşünürler arasında bu tasvirlerin gerçek olmadığı, Arap zevkinin ürünü oldukları, 

cennetin aslında dünya hâkimiyeti ideali olduğu gibi yorumlarda bulunmuş olanlar 

vardır.613 Söz konusu ayetleri değerlendirme şekli itibariyle Vecdi selefi bir çizgidedir. 

Ancak o, kelami meselerde kelamiyenin metodunu kullanıp ayetleri te’vil yoluna 

gitmektedir.614 Bazı ayetleri ise modern ilmin verilerini esas alarak açıklayan Vecdi bu 

yönüyle de ilmi tefsir taraftarı olarak kabul edilir. Bu durum onun ayetleri yorumlarken 

belli bir ekole bağlı kalmadığını göstermektedir. 

5.  Ferid Vecdi’ye Yöneltilen Eleştiriler 

Vecdi’nin mucizeler konusuna bakışı biraz daha farklıdır. Onun bu konuya 

yaklaşımı modernizmin Vecdi’nin zihninde meydana getirdiği kırılmayı göstermesi 

açısından önemli bir örnek olarak kabul edilebilir. Gerçi o, mucizeleri inkâr etmese de –

ki mucizeleri inkâr etmekle de itham edilmiştir- tam da selef âlimlerinin gösterdiği 

teslimiyeti göstermez. Vecdi, mukaddimede bu konuyu ele alırken peygamberlerin 

mucizeleri ve Salih kimselerin kerametlerinden bahsedildiğini belirterek ateşin İbrahim 

(as)’ı yakmaması, Musa (as)’ın asasının yılana dönüşmesi, İsa (as)’ın ölüleri diriltmesi, 

Ashab-ı Kehf’in durumu, Hızır kıssası gibi ayetlerde yer alan mucizeleri örnek olarak 

gösterir. Hatta o, Peygamberimizin parmaklarından suların fışkırmasını da örnek olarak 

verir. Bütün bunları inkâr etmemekle birlikte pozitivst bir temele oturttuğu dikkati 

çekmektedir. Vecdi bu tür olayları şöyle açıklar, nasıl ki insan akli gücünü geliştirip 

maddeye hükmedebiliyor, önceden olmayan bir şeyi icad edbiliyorsa bunun gibi nefsini 

bayağı şeylerden uzaklaştırıp kalbini Allah’ın gayrından saflaştırabilirse bazı dereceler 

elde edebilir. Allah kendisine kâinat üzerinde tasarruf gücü verir. Bunun için insan ruhi 

olgunluğunu ehl-i kurb ve marifet seviyesine getirmeli, ruhani güçlerini bu kesif cesedin 

ilgilerinden kurtarmalıdır. Vecdi bunların yanında ilmin ve aklın da dışlanmaması 

gerekliliğine vurgu yapmayı gerekli görür ve sözü Avrupa’da yapılan maddeötesi ile 

ilgili çalışmalara getirir. Orada insanın ruhani güçlerini keşif çalışmaları yaptığı 

bilgisini verir. Son olarak da tevatüren ve sahih rivayetle gelen peygamber 

                                                 
613  J. M. S, Baljon, a.g.e, s. 126.  
614  Selefiye ve kelamiyenin görüşleri için şu eserlere müracaat edilebilir;  Süleyman Uludağ, İslam 

Düşüncesinin Yapısı, 3. Baskı, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1994, b.a; A. Saim Kılavuz, İslam 
Akaidi ve Kelam’a Giriş, 4. Baskı, Ensar Neşriyat, İstanbul, 1998, b.a. 
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mucizelerinin ve evliya kerametlerinin sahih olduğunu söyler.615 Görülebileceği gibi 

Vecdi, sahih rivayetleri dışlamamakla beraber nisbeten pozitivist bir açıklamayla 

konuyu “ilmi” bir şekilde ele almaktadır. Daha önce de vurgulandığı gibi düşünür, 

kendi döneminin insanlarına İslami konuları anlatırken modern ilmin verilerinden 

istifade etmenin daha ikna edici olacağını düşünmüş ve maddeci zihniyetle mücadele 

edeyim derken dini maddeci bakış açılarıyla açıklama yoluna gitmiştir. 

Vecdi’ye yöneltilen eleştiri noktalarından biri de yaşadığı çağın değerlerini 

İslam üzerinden meşrulaştırma gayreti içinde olmasıdır.616 Aslında bu çok da haksız bir 

eleştiri sayılmaz. Şefaat konusuna yaklaşımı bu duruma örnek olarak gösterilebilir. 

Vecdi bu konuyu yaşadığı çağın yükselen değerlerinden olan “hürriyet” meselesiyle 

bağlantılı olarak ele alır. Ona göre diğer dinlerde insanların kurtuluşları az bir 

topluluğun veya bir kişinin şefaatine bağlıdır. Onlar Allah’ı yeryüzünün sultanları gibi 

tasavvur etmekte ona yaklaşımın ancak ona yakın olanların veya ileri gelenlerden 

birinin vesilesiyle olacağını düşünmekteydiler. Oysa Müslüman Halıkı mahlûka 

benzetmekten münezzehtir. O Erhamurrahimindir. Onunla kulları arasında perde yoktur. 

O, dualara icabet eder.617 Mü’minin Allah’a ulaşmak için ihtiyacı olan şey salih ameldir.    

Başkasına ihtiyacı yoktur. Şefaatin olması ancak Allah’ın izniyle sınırlı ve bağışlanmayı 

hak eden bazı kişilere nisbetledir.618 Vecdi’nin Hz. Peygamber’in günahkârlara şefaat 

edeceğiyle ilgili hadisi doğru kabul ettiğini de burada belirtmiş olalım.619 

Vecdi’ye göre Avrupa’nın dinden uzaklaşmasının en önemli sebebi şefaat ve 

vasıtalardır. Bu son asrın insanı hürriyet ve eşitlik duygularıyla gönderilmiştir. Bu 

tasavvur da sadece İslam’da vardır. İslam insanla Allah arasındaki perdeleri 

                                                 
615  Vecdi, Mukaddime, ss. 169–170. 
616  Abdülhalim Üveys, a.g.m, s. 453. 
617  Bkz. Kur'an-ı Kerim Kaf 50/16. 
618  Kur'an-ı Kerim Bakara 2/255; Necm 53/26. 
619  Vecdi, Mukaddime, a.g.e, s. 174. 
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kaldırmıştır.620 Vecdi sözlerine (son iki dipnotta işaret ettiklerimize ilaveten) En’am 

Sûresi 161–164.ayetleri delil getirmiştir.621 

Görüldüğü üzere Vecdi şefaati dönemindeki benzer görüşler gibi en genel 

anlamıyla reddetmiştir. Onu diğerlerinden ayıran husus Vecdi’nin bu reddedişi çağının 

yükselen değerleri olan hürriyet ve eşitliğe aykırı olması ile temellendiriyor oluşudur.  

Aslında nüzul sebepleri dışında rivayetler aktarmaktan kaçınan Vecdi’nin bazen 

ayetin anlaşılması açısından çok da önemli olmayacak rivayetler aktardığı dikkat 

çekmektedir. Örneğin Bakara sûresi 55–59.ayetlerde622 Musa (as)’ın kavmiyle ilgili 

kıssanın tefsirinde ilginç ayrıntılara yer verir.  

Örneğin Hz. Musa’ya Allah’ı görmek istediğini söyleyen kişilerin 

İsrailoğullarından 70 kişi olduğunu, 58.ayette geçen َيَةهٰـِذِه اْلَقْر  nin Beyt-i Makdis veya 

Eriha şehri olduğunu, Allah’ın zalimler üzerine gökten indirdiğini söylediği ِرْجًزاin taun 

olduğunu onların çoğunu helak ettiğini aktarmıştır.623 Bu rivayetlerin hepsini قيل lafzıyla 

da vermiş olsa gereksiz ayrıntıdan kaçındığını söyleyen birinin böyle ayrıntıları 

nakletmesi bir anlamda kendi iç tutarlılığını koruyamama olarak kabul edilebilir. 

Müfessirin sebeb-i nüzul rivayetlerini çok önemsemesine rağmen bu rivayetleri 

aktarırken pek titiz davranmadığı dikkat çekmektedir. Zira o, bazı zayıf rivayetleri 

tenkitsiz olarak aktarmaktadır. Bazı tefsirlerde bolca bulunan rivayetlerin Kur'an’ın 

anlaşılması önünde engel olduğunu düşünenmesine rağmen zayıf rivayetleri hem de 

                                                 
620  Vecdi, a.g.e, ss. 47–48. 
621  De ki: “Şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk’a yönelen İbrahim’in dinine 

iletti. O, Allah’a ortak koşanlardan değildi.” Ey Muhammed! De ki: “Şüphesiz benim namazım da, 
diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.” “O’nun hiçbir ortağı 
yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben müslümanların ilkiyim.” De ki: “Her şeyin Rabbi O iken 
ben başka bir Rab mı arayayım? Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır. Hiçbir günahkâr başka 
bir günahkârın günah yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O size, ihtilaf etmekte 
olduğunuz şeyleri haber verecektir. 

622  Hani siz, “Ey Mûsâ! Biz Allah’ı açıktan açığa görmedikçe sana asla inanmayız” demiştiniz. Bunun 
üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra, şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi 
tekrar dirilttik. Bulutu üstünüze gölge yaptık. Size, kudret helvası ile bıldırcın indirdik. “Verdiğimiz 
rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin” (dedik). Onlar (verdiğimiz nimetlere nankörlük etmekle) 
bize zulmetmediler, fakat kendilerine zulmediyorlardı. Hani, “Şu memlekete girin. Orada dilediğiniz 
gibi, bol bol yiyin. Kapısından eğilerek tevazu ile girin ve “hıtta!” (Ya Rabbi, bizi affet) deyin ki, biz 
de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere ise daha da fazlasını vereceğiz” demiştik. Derken, 
onların içindeki zalimler, sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de haktan 
ayrılmaları sebebiyle, o zalimlere gökten bir azap indirdik.  

623  Vecdi, el-Mushafu’l Müfesser, s. 12. 
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tenkitsiz olarak aktarması bir anlamda tefsiri yazma amacıyla tezat bir görüntü ortaya 

koymaktadır. 

6.   Tefsirde Dikkati Çeken Noktalar 

Vecdi’nin yaşadığı dönemde kıssaların tarihi olarak gerçek olup olmadığı 

tartışılmıştır.  Örneğin Taha Hüseyin Cahiliye Şiiri isimli kitabında bu konuyu da 

tartışmış ve büyük tepki almıştır. Hüseyin’in kitabına yazdığı reddiyede bu iddiayı da 

reddeden Vecdi’nin gerek mukaddimede gerekse tefsirinde bu konuya değinmemiş 

olması dikkat çekicidir.   

Döneminin sosyal konularıyla da yakından ilgili olan Vecdi tefsirinde çok eşle 

evlilik, kadının şahitliği, kocası tarafından dövülmesi, faiz gibi sorunlu alanlara 

girmemiştir. O bu tür konulara genellikle diğer eserlerinde yer vermeyi tercih etmiştir. 

Örneğin kadın meselesiyle ilgili İslam’a yöneltilen eleştirilere Kasım Emin’in “el-

Mer’etü’l-Cedide” isimli kitabına reddiye olarak “el-Mer’etü’l-Müslime”, cahiliye şiiri 

ve Kur'an’da yer alan kıssalarla ilgili Taha Hüseyin’in kaleme aldığı “fi’ş-Şi’ri’l-

Cahili” isimli kitabına reddiye olarak da “Nakdu Kitabi’ş-Şi‘ri’l-Cahili” isimli 

kitaplarını yazmıştır. Ayrıca müsteşriklerin saldırılarına da çeşitli kitap ve makalelerle 

cevaplar vermiştir.624  Bu tartışmaları tefsirine taşımaması, tefsiri kısa tutma isteğinden 

kaynaklanıyor olmalıdır.  

Vecdi’nin tefsiri kendi döneminde basılış şekli, mukaddimesi ve muhtevasıyla 
dikkat çekmişti. Özellikle ayetleri yaşayan Arapçanın kalıplarına dökerek açıklaması 
kendisinden sonraki pek çok müfessir için de örneklik teşkil etmiştir.625  

Çalışmanın ikinci bölümünde müfessirin batıda ruhçulukla ilgili yapılan 
çalışmalardan etkilendiği anlatılmıştı. Bu konunun sadece Vecdi’yi etkilemediği 
anlaşılmaktadır. Zira Baljon, Cevahir’in birinci cildinde 84 ve devamındaki sayfalarda 
yer alan bir bölüm aktarır. Cevheri orada şöyle demektedir: “Müslümanlar -
Amerika’nın değil- kendilerinin ispirtizma biliminin temellerini attıklarının bilincinde 
olmalıdırlar. Çünkü Allah Bakara sûresi 67–72 ve devamındaki ayetlerde bize tekrar 

                                                 
624  Söz konusu kitaplarla ilgili kısa bilgiler bu çalışmada müellifin eserlerinin tanıtıldığı bölümde 

verilmiştir. Bkz. s. 50–57.  
625  J. J. G. Jansen, a.g.e, s. 101. 
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hayata dönüp kendisini öldüreni haber vermesi için öldürülen adama vurmamızı 
söylemektedir.”626  

Vecdi, tefsirinde ayetlerin doğru anlaşılabilmesi için titiz davranmıştır. 
Açıklamalarda parantez içi göndermelerle yanlış anlaşılmaların önüne geçmek istemiş 
olmalıdır. Mesela Maide sûresi 84.ayetin627 mealini veririken parantez içinde “bu söz 
hristiyanların Salih olanlarına aittir. Bir önceki sayfayı okuyun,”  açıklamasını 
yapmıştır.628   

Vecdi tefsirini her ne kadar özlü yazmaya gayret etmişse de ilave açıklamalara 
ihtiyaç hissettiğinde bunu da belirterek açıklamasını da yapmıştır. Enfal sûresi 17.ayetin 
önce diğer ayetler gibi mealini vermiş ardından “bu ayetin açıklanmaya ihtiyacı vardır” 
diyerek açıklamaya geçmiştir. Vecdi’nin yaptığı açıklama şöyledir:  

Bedir hadisesinde Kureyş, Müslümanlarla savaşmak için bir araya geldiğinde 
Rasulullah şöyle dua etti: “Kureyş bütün gurur ve kibriyle geldi. Allahım senden bana 
vaat ettiğini istiyorum.” İki gurup bir araya gelince eline çakıl taşları aldı, müşriklerin 
yüzüne “yüzünüz kurusun” diyerek attı. Bu, müşriklerin yenilmelerine sebep oldu. Savaş 
bitince bazı mü’minler “ben öldürdüm” demeye başladılar. Bunun üzerine bu ayet nazil 
oldu. Ayet aynı zamanda mahzuf bir şartın cevabıdır. Takdiri; onları öldürmekle 
övünmeyin, onları siz öldürmediniz, Allah öldürdü. Ve sen ey Muhammed (sas), attığın 
zaman da Sen atmadın Allah attı.”629 

III.  M.FERİD VECDİ’NİN TEFSİRİNİN ASRIMIZA YANSIMALARI 

A. FAYDALANDIĞI KAYNAKLAR 

1.  Yararlandığı Tefsirler 

Muhammed Ferid Vecdi’nin ayet yorumlarına baktığımızda genel olarak ehl-i 

sünnet çizgisinin dışına çıkmadığını görmekteyiz. Kendisi de zaten tefsirin elimizdeki 

nüshasında mukaddime başlığıyla başlangıcına yazdığı yaklaşık iki sayfalık yazıda bu 

duruma değinerek ehl-i sünnet âlimlerinin yolundan “kıl kadar” ayrılmadığını, kendi 

                                                 
626  J. M. S, Baljon, a.g.e, s. 118. 
627  “Rabbimizin, bizi salihler topluluğuyla beraber (cennete) koymasını umarken, Allah’a ve bize gelen 

gerçeğe ne diye inanmayalım?”  
628  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e, s. 160. 
629  Vecdi, a.g.e, s. 236.  
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görüşlerine yer vermediğini, ehl-i sünnet dışında bir âlimden istifade etmesi 

gerektiğinde ise bunu belirttiğini ifade etmektedir.630 Dolayısıyla Vecdi, eserinde 

genellikle kaynak göstermemiştir. Tefsire baktığımızda bu söylediğini büyük ölçüde 

gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Örneğin müfessir hırsızlık cezasıyla ilgili şöyle bir 

açıklama yapmıştır:  

 Hırsız erkek ve kadının her birinin sağ ellerini bilekten kesin. 
Kesmenin en az miktarı saklı bir yerden çalınan dörtte bir dinar ve 
fazlasıdır. Bu o ikisine işledikleri suçtan dolayı diğerlerine ibret olması 
için verilen bir cezadır. Eğer hırsızlık yapan kişi tevbe eder, bir daha 
geri dönmeme azmi ile durumunu düzeltirse, Allah ahrette tövbesini 
kabul eder. Ancak bu onu dünyada elinin kesilmesinden kurtarmaz. 
Bazıları da eğer tövbe eder, durumunu düzeltirse el kesme ile 
cezalandırılmaz, demişlerdir.631 

 Aynı açıklama Razi’nin Tefsir-i Kebir isimli eserinde de karşımıza 

çıkmaktadır.632  

Ancak Vecdi’nin bazı ayetlerin yorumlarında sınırları zorladığı da dikkatten 

kaçmamaktadır. Fil süresiyle ilgili yorumu bu duruma örnek olarak verilebilir. O, Fil 

süresinin yorumunda Abduh’un etkisinde kalmış ve klasik Sünni anlayışın dışına 

çıkmış, “طيور” kelimesinin “taun mikropları” olabileceğini, mikropların طيور olarak 

isimlendirilmesine bir engel olmadığını söylemiştir.633 Klasik tefsirlerde ise طيور 

kelimesinin “kuşlar” anlamına geldiği konusunda fikir birliği vardır. Ancak kuşların ve 

attıkları taşların şekli, cinsi, büyüklüğü gibi hsusular tartışılmıştır.634   

2.  Yararlandığı Diğer Kaynaklar 

Kaynaklarda Ferid Vecdi’nin ilahiyat alanında tahsil gördüğüne dair bir bilgiye 

rastlanmamıştır. Ancak o, doymak bilmeyen ilim aşkının bir neticesi olarak pek çok 

alanda olduğu gibi ilahiyat alanında da kendini yetiştirmiş bir şahsiyettir.635  

                                                 
630  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e., s. 1. 
631  Vecdi, a.g.e, ss. 148–149. 
632  Fahruddin er-Razi, Tefsir-i Kebir, Matbaatu’l-Behiyyeti’l-Mısriyye, Kahire, 1938, C. XI, s. 230.   
633  Bk. Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, s. 811. 
634  Er-Razi, a.g.e, C. XXXII, ss. 99–100; İbn Kesir, Tefsiru’l-Kur'ani’l-Azim, C. VIII, thk. Muhammed 
İbrahim el-Benna-Muhammed Ahmed Aşur-Abdülaziz Ğanim, Kahraman Yayınları, İstanbul, 1985, ss. 
506–510. 
635  Abdülhalim Üveys, a.g.m, s. 460. 
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Ferid Vecdi bir yandan Gazali, İbn-i Sina, Farabi, Suyuti, İbn-i Hazm,  İbn-i 

Teymiyye, İbn-i Kayyım gibi İslam âlimlerinden636 bir yandan da batılı ilim 

adamlarından beslenmiştir. Özellikle Mukaddime’de sıkça yabancı ilim adamlarından 

yaptığı atıflar, onlardan nakillerde bulunması batıdaki fikri gelişmeleri takip ettiğini 

göstermektedir.637  

Kanaatimizce Vecdi’nin zihin dünyasınaki bu çeşitlilik, bütün olarak 

bakıldığında, tefsirine de yansımıştır.     

B. TEFSİR METODUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

1.  Uyguladığı Metod 

Muhammed Ferid Vecdi’ye göre Kur'an’ı okumaktan kasıt onu anlamaktır. 

Kur'an’ı anlamak için uzun açıklamalara gerek yoktur. Kur'an zaten en yüce lafızlara 

dayanmaktadır. Onun lafızlarını çözmek, yani ilahi manayı muteber tefsir kitaplarına 

dayandırarak insanların kullandığı dilin kalıplarına dökmek yeterli olacaktır. Müfessir 

şahsi fikirlerini, mezhebi görüşlerini tefsire yansıtmamalıdır.638 

Ferid Vecdi, ayetleri tefsir ederken iki aşamalı bir metod izler. Önce tefsiru’l-

elfaz yan başlığıyla lafızların tahlilini yapar. Burada gerekli gördüğü lafızların kelime 

anlamlarını verir, lügavi açıklamalar yapar, ravilerini, sıhhatini belirtmeden kıraat 

farklılıklarını vurgular.  Bazen farklı görüşlere, birden fazla rivayete yer verse de derin 

tahliller, uzun açıklamalar yapmaz. Bazen rivayetleri vermekle yetinir bazen kendi 

görüşünü belirtir. Bu bölümde Vecdi, verdiği bir kelimenin anlamını her geçtiği yerde 

verir. Bu onun tefsirini diğer tefsirlerden ayıran bir özelliktir. Zira genellikle tefsirlerde 

bir kelimenin anlamı ilk geçtiği yerde verilir, her yerde değil. Böyle yapması 

okuyucunun Kur'an’ın anlamına nüfuz etmesini kolaylaştırdığı için onun tefsiri yazma 

amacıyla bağlantılıdır.639 

Vecdi’nin tefsirindeki ikinci kısım tefsiru’l-meani adını alır. Müfessir bu 

bölümde ilave etmeyi gerekli gördüğü bir şey yoksa meal vermekle yetinir. Bazı 

                                                 
636  Üveys,  a.g.m, s. 460–461, Vecdi, Mukaddime, a.g. e, s. 10, 69. 
637  Örnek olarak bkz. Vecdi, a.g.e, s. 15, 17, 113. 
638  Vecdi, a.g.e, s. 10. 
639  Şahin Güven, a.g.m., s. 149. 
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ayetlerde “ayetler açıktır, izaha gerek yoktur” gibi ifadelerle açıklamayı kısa tutar.640 

Sebeb-i Nüzul rivayetlerine, ayetten çıkarılması gerektiğini düşündüğü derslere bu 

bölümde yer verir. Vecdi, bunların dışında ilave edilmesini gerekli gördüğü 

açıklamaları da yine bu bölümde yapmaktadır.  

Müfessir sebeb-i nüzul rivayetlerine özel bir önem verir ve söz konusu bilgi 

olmaksızın Kur'an’ın anlaşılamayacağını söyler.641  Nüzul sebeplerini aktarırken rivayet 

tahlillerinden uzak durur, rivayet zincirlerini aktarmaz. Hadis rivayetleri söz konusu 

olduğunda dikkatli davranılması gerektiğinin altını çizmiş olsa da642 Vecdi’nin sebeb-i 

nüzul rivayetlerini aktarırken aynı hassasisyeti gösterdiğini söylemek mümkün değildir. 

Tesbit edebildiğimiz kadarıyla Vecdi, bazı zayıf rivayetleri de tefsirine tenkitsiz olarak 

almakta bir sakınca görmemiştir. Örneğin o, Ahzab Sûresi 36–37. ayetlerin tefsirinde 

Peygamber Efendimiz’in halasının kızı Zeynep’in güzelliğinden etkilendiği ile ilgili 

rivayeti herhangi bir eleştiriye tabi tutmaksızın aktarabilmiştir.643 Yine Felak ve Nas 

Sürelerinin tefsirinde Peygamber Efendimiz’e büyü yapıldığıyla ilgili rivayeti 

alabilmiştir.644 Bu durum Vecdi’nin kendi ilkeleriyle çeliştiğini göstermektedir.  

Muhammed Ferid Vecdi’nin rivayetlere yaklaşımıyla ilgili olarak bir noktaya 

daha dikkat çekmek gerekmektedir. O, tefsirlerin gereksiz rivayetlerle 

doldurulduğundan, bunun da okuyucunun anlama nüfuz etmesini zorlaştırdığından 

şikâyet etmektedir.645 Oysa kendisi de –fazla olmasa bile- tefsirinde ayetin anlamına 

ulaşmada gerekli olmayacak rivayetleri almıştır. Örneğin Bakara Sûresi 55–59. 

ayetlerde Hz. Musa’ya Allah’ı görmek istediğini söyleyen kişilerin İsrailoğullarından 

70 kişi olduğunu, 58.ayette geçen هٰـِذِه اْلَقْرَيَة nin Beyt-i Makdis veya Eriha şehri 

olduğunu, Allah’ın zalimler üzerine gökten indirdiğini söylediği ِرْجًزاin taun olduğunu, 

onların çoğunu helak ettiğini aktarmıştır.646         

Vecdi’nin kendi ilkeleriyle çeliştiği bir başka durum da te’vil konusundaki 

tutumudur. O, müfessirin tefsiri kendi görüşlerinden uzak tutması gerektiğini düşünür. 

                                                 
640  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e., s. 230. 
641  Vecdi, Mukaddime, a.g.e., s. 9. 
642  Vecdi, Dairatu Mearif, a.g.e., C. VII, s. 668-669. 
643  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e., s. 558.  Rivayetin detayları ve daha geniş açıklama için bkz. 
Çalışmamızda s. 95-96. 
644  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e., s. 815. 
645  Vecdi, Mukaddime, s. 9. 
646  Vecdi, el-Mushafu’l Müfesser, a.g.e., s. 12. 
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Kendi tefsirini de buna dikkat ederek yazdığını söyler.647 Vecdi buna rağmen ayetleri 

modern ilmin verilerine göre tefsir etmektedir. Örneğin o, Zümer Sûresi 6. Ayette geçen 

üç karanlık ibaresini modern tıp terminolojisini kullanarak karın, rahim ve plesanta 

olarak açıklamıştır.648 Te’vilden kaçınma iddiasında olan birinin her an değişebilecek 

olan bilgilerle ayetleri yorumlaması modernist bakış açısının ona dayatması olarak 

okunabilir. Burada şunu da ilave etmekte fayda olacaktır. Vecdi için “modern medeni 

ilimler”den faydalanmak Kur'an’ın ilmi açıdan muciz olduğunu gösterme yöntemidir. 

Ona göre bu şekilde Kur'an’ın “yüce ilimlerin asıllarını kapsadığı” ortaya çıkmış 

olacaktır.649 Dolayısıyla bu tür yorumlar, modernizmin Müslümanlar üzerinde 

oluşturduğu aşağılık kompleksini tamir etme gibi bir işlev de görüyor olmalıdır. Onun 

henüz doğruluğu ispatlanmamış teorileri Kur'an üzerinden meşrulaştırması “Kur'an’ı 

ilme tabi kılmaya çabalaması” eleştirilerine muhatap olmasına sebep olmuştur.650 Belki 

bunu yaparken Vecdi’nin niyeti o değildi ama sonucun söz konusu eleştiriyi haklı 

kıldığı ortadadır. 

Ferid Vecdi’nin hayatı boyunca savaş açtığı şeylerden biri hurafelerdir. O, dinin 

hurafelerle doldurulduğunu ve bunlardan arındırlması gerektiğini Kur'an’ın insanları bu 

hurafelerden kurtaracak ilahi bir kitap olduğunu savunmaktadır.651 Buna rağmen 

Vecdi’nin ayetleri “modern hurafe”diyebileceğimiz şeylerle anlatması ayrı bir 

tutarsızlık olarak dikkati çekmektedir. Zira o, bazı ayetlerin açıklamalarında batıda 

ruhla ilgili yapılan çalışmalara göndermede bulunarak, bu çalışmalarla söz konusu 

ayetlerin daha “akla yakın”, “ilmi açıdan makul” olduğunu ifade etmiştir.652 Bu 

açıklamalar da Vecdi’deki pozitivizmin izlerini görmek açısından önemli bir örnek 

olarak karşımızda durmaktadır. 

Muhammed Ferid Vecdi’nin tefsirinde belli bir ekole bağlı kalmadığı 

görülmektedir. Tefsirinde bazen selefin bazen kelamiyenin yöntemini kullanır, bazen 

ilmi tefsir örnekleri verir. Mesela o, cennet ve cehennemle ilgili ayetleri yorumlarken 

selefin yolunu kullanarak te’vilden uzak durur. Uhrevi mükâfat ve ceza ile ilgili 
                                                 

647  Vecdi, Mukaddime, a.g.e., s. 10. 
648  Vecdi, el-Mushafu’l Müfesser, s. 607. Başka örnekler için bkz. Çalışmamızda s. 116–117.  
649  Vecdi, Mukaddime, a.g.e., s. 11. 
650  Abdülhalim Üveys, a.g.m., s. 453. 
651  Vecdi, a.g.e.,  s. 8. 
652  Konuyla ilgili örnekler için bkz. bu çalışmada s. 87. 
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ayetlerin sırf ruhani olduğu iddialarını eleştirir. Vecdi, ayetleri Allah bize nasıl 

anlatıyorsa öyle anlamamız gerektiğini söyler. Ona göre ayetlerde te’vili gerektirecek 

bir şey yoktur.653 Bunun yanında Vecdi, kelami meselelerde kelamiyenin metodunu 

benimsemiştir. O, özellikle Allah ile ilgili ayetlerde te’vilin vacip olduğunu, ayetleri 

zahiri anlamlarında anlamanın küfür olacağını söyler. Mesela … ُُّه ِلْلَجَبِلَفَلمَّا َتَجّلٰى َرب …-… 

Rabbi, dağa tecelli edince…654 ayetinin tefsirinde müfessir, ayette kastedilenin Allah’ın 

dağda görünmesi değil, nurunun bir kısmının dağa yansıması olduğunu söyleyerek ayeti 

te’vil etmiştir.655   

Muhammed Ferid Vecdi, yaşadığı dönemin sorunlarına karşı duyarsız 

olmamasına rağmen bunları tefsirine taşımadığı dikkati çekmektedir. Kadının sosyal 

hayattaki konumu, çok eşle evlilik, faiz gibi meseleleri ayrı bir eser olarak veya 

makalelerinde ele almış ancak tefsirinde yer vermemiştir. Hatta Taha Hüseyin 

tarafından başlatılan kıssaların sıhhatiyle ilgili tartışmaya bile tefsirinde değinememiştir. 

Bu da tefsirini kısa tutma isteğinin bir sonucu olmalıdır. 

 Neshi bir yöntem olarak tefsirinde kullanan Vecdi, onu İslam’ın evrenselliği 

üzerinden temellendirmiştir. Yani o, İslam bütün zamanlara hitap eden bir din olduğu 

için ahkâm ayetlerinde neshin kaçınılmaz olduğunu ifade etmekte, neshe karşı çıkanları 

şiddetle eleştirmektedir.656  

2.  Tefsirin Yansımaları 

Muhammed Ferid Vecdi, tefsirinin mukaddimesinde tefsiri yazma sebebini 

anlatırken amacının yeni şeyler söylemek olmadığını ifade etmektedir. Onun derdi tefsir 

ilmine katkı sağlamak veya tefsir ıstılahına yeni kavramlar kazandırmak değil, insanları 

Kur'an’ın asıl anlamıyla buluşturmaktır.657 Kanaatimizce daha kendisi hayattayken 

eserinin altı baskı yapması658 tefsirin dönem insanının hüsn-ü kabulüne mazhar 

olduğunu göstermesi açısından anlamlı bir veri olarak kabul edilebilir. Ayrıca 

                                                 
653  Vecdi, Mukaddime, a.g.e., s. 177. 
654  Kur'an-ı Kerim A’raf 7/143. 
655  Vecdi, el-Mushafu’l-Müfesser, a.g.e, s. 221. 
656  Vecdi, Mukaddime, a.g.e., s. 170-172. 
657  Vecdi, Mukaddime, a.g.e., s. 10. 
658  Tefsirin elimizdeki nüshası 6. Baskı olup 1953 yılında basılmıştır. 
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Beyyumi’nin tefsirin pek çok dile çevrildiğini aktardığına bakılırsaVecdi’nin tefsirinin 

ünü ülke sınırlarını da aşmıştı.659 

Kanaatimizce Vecdi’nin tefsirinin bu kadar geniş bir kabul görmesinin en 

önemli sebebi son derece muhtasar bir tarzda kaleme alınmış olmasıdır. Bu özelliğinden 

dolayı Vecdi’nin tefsiri “cep tefsiri” olarak adlandırılmıştır.660 

Tefsirde ilgi çeken yönlerden biri de mukaddimesinin uzunluğu ve 

muhtevasıydı.661 Mukaddime, bir tefsir mukaddimesinden beklenmeyecek yoğunlukta 

felsefi bilgiler ihtiva etmekte buna karşın tefsir ilmiyle ilgili daha az bilgi 

bulunmaktadır.662 Mukaddime bu yönüyle sorunlu kabul edilmektedir663 ki 

kanaatimizce de öyledir. 

Vecdi’nin tefsirini farklı kılan bir başka yönü basılış şeklidir. Müfessirin 

Kur'an’ı yazma amacı okuyucunun Kur'an’ın ruhuna en kolay şekilde nüfuz edebilmesi 

olduğu için tefsiri de bu amaca uygun bir şekil almıştır. Vecdi tefsirini mushafın 

kenarına hamiş şeklinde bastırmıştır. Böylece okuyucu ayetlere istediği zaman 

dönebilecektir. Jansen bu şeklin daha sonra başka müfessirler tarafından da taklit 

edildiğini ifade etmektedir.664 Basılış şekli itibariyle Vecdi’nin tefsiri bugün meal-

tefsirlerin atası olarak kabul edilebilir. Yine Jansen’in ifadesiyle Vecdi’nin ayetleri 

dönemin Arapçasının kalıplarına dökerek açıklaması kendisinden sonraki pek çok 

müfessir için örneklik teşkil etmiştir.665 

 

                                                 
659  Muhammed Receb Beyyumi, a.g.e., s. 95. Yazar bu diller konusunda bilgi vermemektedir. 
660  Abdülhalim Üveys, a.g.m., s. 95. 
661  M. Taha Hâciri, a.g.e., s. 89. 
662  Mukaddimenin muhtevası çalışmamızda 67–68. sayfalarda verilmiştir. 
663  Şahin Güven, a.g.m., s. 146-147.  
664  Jansen, a.g.e., s. 101. 
665  Jansen, a.g.e., s. 101. 
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SONUÇ 

Muhammed Ferid Vecdi son dönemde yaşamış önemli bir müfessir ve 

mütefekkirdir. Burada “son dönem”le kastedilen, modernist düşüncenin hâkim 

olduğu18. yüzyıl ve sonrasıdır. Dolayısıyla müfessirin yetiştiği sosyal, kültürel ve ilmi 

vasatı yönlendiren temel saiklerden biri modernite olmuştur. Bunun için de çalışmaya 

modernizm kavramının açıklanmasıyla başlanmıştır. 

Müfessirin doğum yeri olan Mısır, İslam dünyası açısından önemli bir ülkedir. 

1798 sadece Napolyon’un Mısır’ı işgali değil aynı zamanda modernist düşüncenin 

İslam dünyasını işgalinin başladığı gündür. Tefsirciliğini incelediğimiz Muhammed 

Ferid Vecdi, Mısır’ın siyasi, sosyal, kültürel, ilmi her açıdan karmaşa içinde olduğu bir 

dönemde yaşamıştır. Vecdi’nin düşünce yapısının şekillenmesinde bu karmaşanın inkâr 

edilemez bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.    

Vecdi’nin tefsirini döneminin tefsirlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri 

tefsirinden ayrı olarak da bastırdığı mukaddimesidir. Vecdi, bu mukaddimede neden 

Kur'an’ı tefsir ihtiyacı duyduğunu, dönemindeki insanların Kur'an’a bakışlarını, 

Kur'an’ın İslam ümmeti için ne anlama geldiğini anlatmış, imânî konulardan, Kur'an’la 

ilgili genel bilgilerden Kur'an’ın bazı meselelere nasıl baktığından ve Kur'an ilimleriyle 

ilgili bazı konulardan bahsetmiştir. Mukaddimede din felsefesi ve kelamla ilgili 

bahislerin çokluğu dikkat çekmekte ve eleştirimektedir. Bu durum o dönemde İslam’a 

yöneltilen saldırılara cevap verme ihtiyacından kaynaklanıyor olmalıdır.  

Vecdi mukaddimede yabancıların sözleriyle de iddialarını delillendirme yoluna 

gitmektedir. Bunun nedeninin onları ya da dinlerini övmek değil, kendi sözüne 

düşmanından getireceği delilin daha ikna edici olduğunu düşünmesi olduğunu 

söylemektedir. 

Vecdi’nin tefsiri önce Safvetü’l-İslam fi Tefsiri’-Kur'an adıyla basıldı. Daha 

sonra el-Mushafu’l-Müfesser adını aldı. Tefsir, ayetlere ulaşmak okuyucu için kolay 

olsun diye mushafa hamiş şeklinde basıldı. Sonraları dönemindeki diğer tefsirler 
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tarafından da taklit edilen bu tarz, bugünkü meal-tefsirler gibidir ve onların atası olarak 

kabul edilebilir. 

Vecdi, Kur'an’ı yazma amacını ümmetin o günkü durumuyla bağlantılı olarak 

ele almaktadır. O da diğer klasik İslam modernistleri gibi Müslümanların batı 

karşısındaki durumunu Kur'an’dan uzak olmaya, onun rehberliğinden yeterince 

faydalanamamaya bağlamaktadır. Tefsirlerdeki uzun açıklamaların ve israili rivayetlerin 

Kur'an’ın anlaşılması önünde engeller olduğunu, aslında ilahi mananın son derece açık 

olduğunu, söylenmesi gerekenlerin geçmişte selefi salihin tarafından söylendiğini ifade 

eder. O tefsirini yeni şeyler söylemek için değil, Kur'an lafızlarını dönemin Arapçasının 

kalıplarına dökmek için kaleme almıştır. Böylece modern insan Kur'an’ı daha iyi 

anlayabilecektir. 

Müfessirin yaşadığı dönemde en çok tartışılan konulardan biri, Kur'an’ın başka 

dillere çevrilmesi meselesi idi. Vecdi bu konuda çevrilmesi gerektiğini düşünenler 

arasında yer almıştır. Ona göre Kur'an, başka dillere çevrilmezse Arap diline 

hapsedilmiş olur. Batılı bazı bilim adamlarının Kur'an hakkındaki olumlu sözlerini 

aktaran Vecdi, bu insanların Kur'an hakkındaki olumlu düşünmelerinin kendi dillerinde 

yapılmış tercümeler sayesinde olduğunu söyleyerek tercüme edilmemesinin Kur'an’ı 

mahallileştireceği tehlikesine dikkat çekmiştir.  

M. Ferid Vecdi önceki ve kendi dönemindeki tefsirleri gereksiz ayrıntılara 

girmiş olmaları ve dili kullanmada yeterince özenli davranmamış olmaları konularında 

eleştirmiştir. Kendisi bu konuda son derece titiz davranmıştır.  

Surelerin tertibinin sahabe içtihadı ile olduğu görüşünü kabul eden Vecdi, nüzul 

sebebi rivayetlerini önemsemekte bunlara dini pratiğe geçirme yöntemi bilgisi olarak 

bakmaktadır. Vecdi, nesih olgusunu kabul etmekte, nesih meselesi üzerinden İslam’a 

saldıranları eleştirmektedir. Ona göre nesih bir tür toplumsal değişime uyum 

mekanizmasıdır. Tefsirinde nasih-mensuh ayetler konusunda bilgilendirmelerde 

bulunan müfessir, neshi ahkâm ayetleri için geçerli kabul etmektedir.  
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Vecdi, müteşabihatı yalnız Allah’ın bilebileceğini savunan gurubun içinde yer 

almış, tefsirinde mukatta harfleri geçtikçe konuyla ilgili rivayetleri sıralamış ancak 

genellikle tercih belirtmekten sakınmıştır. 

Hayatını materyalizmle mücadeleye adayan Vecdi, ruhun, dolayısıyla da madde 

ötesi âlemin varlığını ispatlayabilmek adına ruhçuluk öğretilerine sarılmıştır.  Batıda 

ruhla ilgili yapılan çalışmaların, ruh çağırma seanslarının ruhun varlığını ispatladığına 

inanmaktadır. Peygamberlere iman, mucizeler gibi bir takım imânî meseleleri de 

ruhçuluk üzerinden anlatan müfessir, ruhçuluğun bazı ayetleri anlamada kolaylık 

sağladığını savunmakta ancak ruhçuluğun temel iddialarından olan tenasühe 

inanmamaktadır. Yine de dini hurafelerden arındırma amacında olan birinin “modern 

hurafe” diyebileceğimiz böyle bir şeye bu denli inanması paradoksal görünmektedir. 

Vecdi’nin tefsirinin rivayet malzemesi açısından zayıf olduğu görülmektedir. 

Kur'an’ın Kur'an’la tefsirine bir kez yer veren Vecdi’nin tefsirinde sadece sebeb-i nüzul 

rivayetleri bulunmaktadır. Mezhebi ve sufi yorumlardan da kaçınan Vecdi’nin bu tavrı, 

tefsirini kısa ve özlü olarak kaleme alma isteğinden kaynaklanıyor olmalıdır. 

Tefsirinde nüzul sebebi rivayetlerine yeri geldikçe değinmiş ve sebeb-i nüzul 

rivayetlerinin Kur'an’ı anlama noktasındaki önemine vurgu yapmıştır. Bu rivayetleri 

aktarırken  آان سبب نزوله ,نزلت هذه االية ,روي ,نزلت gibi kalıp ifadeler kullanmaktadır. 

Vecdi, kıssalarla ilgili rivayetleri aktarırken rivayeti bazen tenkitsiz aktarmış, 

bazen birden fazla rivayet nakledip içlerinden birini tercih etmiş, bazen de tercih 

belirtmeksizin rivayetleri sıralama yoluna gitmiştir. Bazen de o, kıssayı Kur'an’ın 

aktardığı şekilde mealen aktarmış, çıkarılması gereken dersi belirtmekle yetinmiştir. 

Vecdi en genel anlamıyla israiliyattan ise uzak durmuştur. 

Müfessir ayetleri iki aşamada açıklamaktadır. Önce “tefsiru’l-elfaz” başlığıyla 

gerekli gördüğü kelimelerin kısa açıklamalarını, dilbilimsel tahlilleri yapar, “tefsiru’l-

meani” başlığıyla da anlamı mealen aktarıp gerekli gördüğü yerlerde kısa açıklamalarda 

bulunarak nüzul sebebi rivayetlerine değinir. Bazen bütün bir süreyi kelime izahlarını 

yaparak açıklar. Vecdi kelime izahlarını yaparken genellikle kaynak belirtmez, lügat 

konularındaki ihtilaflara girmez, şiir veya başka bir şekilde istişhadda bulunmaz. 
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Müfessir, kapalı gördüğü bazı lafızları açıklamak, bazı kelimelerin tekil veya 

çoğullarını belirtmek, harf-i cer değişikliğiyle anlamı değişen fiillere vurgu yapmak, 

bazı kelimeleri zıddıyla açıklamak, kelimenin müzekker ve müennes olarak da 

kullanılabileceğine işaret etmek, bazı kelimeleri lügat anlamlarının yanında ıstılahi 

anlamlarıyla da açıklamak, fiillerin mazi, muzari ve mastarlarıyla birlikte anlamlarını 

beyan etmek gibi çeşitli şekillerde dilbilimsel tahlillerde bulunmuştur.  

Ayetleri nahiv kuralları çerçevesinde de değerlendiren Vecdi, isim fiilleri 

belirtmiş, bazı harflerin işlevlerine işaret etmiş, bazı ibarelerin irabını yapmış, haziflere 

işaret etmiş, bedelleri zikretmiştir. Bazen de ayetleri belagat ilmi çerçevesinde 

değerlendirmiştir. 

Vecdi tefsirinde farklı kıraat vecihlerine işaret etmeyi de ihmal etmemiştir. 

Ancak o, kıraat imamlarının isimlerini zikretmemiştir. Eğer farklı kıraat vecihleri 

anlamın değişmesine sebep oluyorsa onu belirtmiş ve ayeti ona göre tefsir etmiştir. 

Vecdi, fıkhi ayetlerin açıklanmasında seçici davranmış, her fıkhi ayeti tefsir 

etmemiş, özellikle zina, zina iftirası, adam öldürme konularında açıklama yapmıştır. 

Yaptığı açıklamalarda gereksiz tafsilata girmekten sakınmış, görüşleri bazen قيل lafzıyla, 

bazen “usulcüler” diyerek bazen görüşü kendine izafe ederek aktarmış, bazen de ayette 

verilen hükmün hikmetine işaret etmiştir. 

Modernizmin Müslüman toplumlarda her alanda ortaya çıkan etkisi tefsir 

sahasında da kendini göstermiştir. Bu dönemde tefsir algısı ve tefsirden beklenenler 

buna bağlı olarak da tefsirlerin muhtevaları değişmiştir. Bu dönemde çeşitli tefsir 

ekolleri ortaya çıkmıştır. İlmi tefsir ekolü, ictimai tefsir ekolü de denen modernist tefsir 

ekolü bunlardandır.  

Abduh, modernist tefsir ekolünün önderi olarak kabul edilmektedir. Tefsirleri 

Kur'an’ı asıl gayesinden uzaklaştıran rivayetler, dilbilgisi tahlilleri, hüküm ifade eden 

açıklamalar ve benzerlerinden uzaklaştırmak gerektiğini savunan Abduh, tefsirine 

modern dünyanın verilerini almakta bir beis görmemiştir. Ashab-ı fil ile ilgili yorumu, 

cinlere mikroplar demesi, Darvin’in görüşlerini tefsire taşıması en göze batan 
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örneklerdir. Vecdi de Abduh ekolünden kabul edilmektedir. Ancak Abduh’dan ayrıldığı 

yönlerinin olduğu da tespit edilmiştir. 

Çalışmada Vecdi’nin tefsir görüşlerinin yaşadığı dönem açısından 

değerlendirilmesi Mısır özelinde yapılmıştır. Tefsir her dönemde o dönemin 

ihtiyaçlarını karşılama işlevi görmüştür. İslam tarihinin bidayetinden bu yana 

Müslümanlar genişlemenin bir sonucu olarak farklı kültürlerle karşılaşmışlar, onlardan 

etkilenmişler ve onları etkilemişlerdir. Bu etkiler kendilerini tefsirlerde de bariz bir 

şekilde göstermiştir. Bu etkilenmelerin en çarpıcı olanının modern dönemler olduğu 

söylenmektedir. Klasik İslam modernizminde tefsir, Kur'an’ı ilk asırdakilerin anladığı 

gibi anlamalıyız, batı karşısındaki bu yenik durumumuzdan kurtuluşumuz buna bağlı, 

iddiasını temellendirmek için kullanılmıştır. Vecdi’nin de tefsirinde bu görüşü 

dillendirdiği görülmüştür. 

Vecdi, tefsirini özlü bir şekilde yazmayı amaçladığı için onda uzun dilbilgisi 

tahlilleri, derin ayet analizleri görülmez. 

Vecdi, ayetleri tefsir ederken belli bir ekole bağlı olarak hareket etmez. Ayetleri 

bazen selefi, bazen kelami bazen de ilmi tefsir metotlarına göre yorumlar. 

Vecdi’nin yorumlarında dikkat çekici bir başka husus, mücadele ettiği maddeci 

zihniyeti ayetleri yorumlarken de kullanmasıdır. Onun mucizeler konusuna 

yaklaşımında bunu görmek mümkündür. Yine şefaat meselesini açıklarken çağının 

yükselen değerleri çerçevesinde konuyu değerlendirmesi manidardır. Bunların yanında 

Vecdi’nin bazı zayıf sebeb-i nüzul rivayetlerini tenkitsiz olarak aktarması, diğer 

tefsirlerde eleştirmesine rağmen ayetleri anlamlandırmada çok da gerekli olmayan bir 

kısım bilgilere yer vermesi, bir müfessirin te’vilden kaçınması gerektiğini söylemesine 

rağmen ayetleri modern ilmin verileriyle açıklama çabası onun tefsirinde tenkit edilecek 

noktalar olarak karşımıza çıkmıştır.  

Tefsirin henüz kendisi hayattayken altı baskı yapması, pek çok dile çevrilmiş 

olması dönemin öne çıkan tefsirlerinden olduğunu göstermektedir. Kendi döneminde 

basılış şekli, muhtevası ve mukaddimesiyle dikkat çekmiş, kendinden sonraki pek çok 

müfessir için de örnek olmuştur. 
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