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llİR HANilVI MÜFESSİR ZEYNEll EL-GAZALi VE TEFSIRİ 

Yrd. Doç. nr~ Ali AI(PINAR* 

Türk KaııHıoyu onu, 1980'1i yıliarci yayınlanan "Zindan Hatıraları" adlı 
eseriyle tan ıd;. Yazarının bizzat yaşadığı anılarından olu~an bu eser, okuyucusuna 
İslfiml hareket: n içerisinde aktif olarak yer alan, bu konuda kadınlara üncülük eden 
ve bu uğurd;. ·adın olmasına rağmen akla hayale gelmedik işkence ve eziyetlere 
katianan bir lı,ırıı.m kahramanı tanıtıyordu. Bu bliylik lıaıııııı kahraman, Zeyneb el-
Gaz/ili el-Ciibcyff' den başkası değildi. · 

Zeyneb el-Gaziili, Miladi: 2 Ocak 1917 (Hicı'i: H Rebiu'I-Evvel 1335) 
tarihinde, Ka/ıirc' ye 80 kilometre uzaklıkta bulunan Meyyit Ya/ş köylinde dünyaya 
gelmiştir. O, Ezher bilginlerinden olan ve pamuk ticareti ile uğı:aşaıı bir kişinin 
kızıdır. 

Zeyneb ·ef-Gaziili, kadının örtüyii atmasını savunan Hiidô Şliravf' nin 
başkanlığını yaptığı "Kadınlar Birliği:'nin en genç üyesi iken Ezher Üniversitesinde 
dinlediği konferansların etkisi ile, bu teşkilattan ayrılıp Şeriat Fakliltesi konferans 
salonunda "Miislliman Kadınlar Birliği"ni kurduğunda ( 1937 1 ll Rebiu'I-Evvel 
1356) henüz yirmi yaşındaydı. Mısır'da İslfiml ve siyasi ala.ııdaki çalışınalarıyl:·i 
ortaya çıkan bu birlik, ülkenin siyasi hayatmda çok ünemli roller li~dendi. 
Gerçekleştirdiği protesto eylenıleri ve ınitinglerle kısa Lamanda Mısır siyaset 
gündemine oturdu. 

Zeyneb el-Gazfıll, 1938 yılında Haseli e/-Bewıil i le tan ış ıp "Müsliiıııan • 
Kardeşler Teşkilatı;:na katıldı. 1951 den 1958 yılına kadar "Müslüman Hanıınlar" 
isimli haftalık Clergiyi çıkardı. Mısır devlet başkanı AbdiiNIWSir, teşkilatın maliarına 
el koyduğunda Zeyneb el-Gazfili' nin kocasının mallarını cia devletleştirciL Onun 
evine ve özel eşyalarımı bile el koydu. 

1('59 yılında "Miisliiınan Kardeşler Teşkilatı"ııı yeniden organize etmede aktif 
rol oynadı. Tutuklu olan mahkum aileleri ile yakından ilgilençli, onlara yardım elini 
uzattı. 

1965 yılında, "MüsHiman Kardeşler Teşkilatı"nııı çok sayıda üyesi ile birlikte 
Zeyncb el-Gaziili de tutuklandı ve cezaevinde her tiirlü işkence ve eziyete 
katlandı. Sonunda ömür boyu hapse mahkum edildi. Altı yıl hapis yattıktan sonra, 
Suud Kralı Paysal'ın gayretleriyle affedilerek 19711 Ağostosunda hapisten çıktı. Bu 
tarihten itibaren Mısır içinele ve dışında geniş bir coğrafyada aralıksız olarak 
hizmetlerini sürdüren Zeyneb el-Gazfili, 5ıulf Arabistan, Pakistan, Kuveyt, 

* Cumhuriyet Üniversitesi Ilahiyat Fakiiltesi Öğretim Üyesi. 
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Birleşik Arap Emir/ik/eri, Ürdii11, Cezair, Türkiye, Sudun, Hindistan, Almaiıya, 
Frcmsa, İngiltere, Amerika, Kanada, A vııstıırya, t:\'fWllya bn~ta olmak ii zere 1Jek çok 
Ulkede tebliğ ve irşnt faliyetlerine katıldı. 

Zeyneb el-Gaziili, çağdaş alimlerden Hqjiz et-Ticani ile, onun vefatından 
sonra ise hayırsever ve zengin bir kişi olan Seyyid Mullanuned Salim ile evlendi. 
Bu evlilikleriride hiç çocuğu olmayan Zeyneb el-Gaziili, halen Mısır'da 
yaşamaktadır.' · 

Eserleri: 

1
1
- Eyyaın min-Hayati: Pek çok kere baskısı yapılan bu eser çeşitli diller 

yanında Tiirkçe'ye de 'Zjndan Hatıralnrı' adıyla çevrilmiş olup yazarın cezaevi 
hatırıılanndan oluşnıaktiıdır.2 · 

2" Miişkilatü'ş-Şebab ve'l-Feteyat: Cezair'de yayınlanan ve üzeilikle 
gençler arasında yaygın olan 'eş-ŞurGku'I-Arabl' gazetesin'de yayınlanan, gençlerden 
kendisine gelen sonılyr ve cevaplarpıclan oluşan bu eser yetmişbeş soru ve cevabı 
içermektedir. Eser 'Gençlerle Mektuı}laşmalarıııı' adıyla diliıııize kazandırılıııiŞtır.:ı 

3- İla İhneti, 

4, . el,Erbcfın en:..Neveviyye, 

5- Nahv Balısin Cedid, 

6- min-Havatın Zeynep cl-Gaziilf fi'd-Diıı vc'l-Hayat: Ezher 
Üniveı:sitesi Daru'I-UIGııı Öğretim Elemanlarından Abdiissettar Ali es-SatGhl'nin 
takdim yazısıyla basılan bu eserinele Y;<lzar, on beş giincel konuda, ayet ve lıacJislerin 
ışığında fikirlerini açıklaınaktadır.4 

7- .Makalfıt: Yazarın çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri değişik 
! • 

acJiarda kitaplaştırılııııştır. Bunlardan ikisi 'Yeniden [slfııııi Dirilişe' ve 'Miisli.iman 
AileyeDoğru' adlarıyla.diliıııize kazandırılmıştır.5 

H- Nazaı·fıl fi-Kitabillah.6 Yazarın tanılacağımız Kur'fın tefsiridir. 

"NAZARAT Fİ KİTABİLLAH" ADLI TEFSIRİ 

Yazarın kendi ifadelerinden anlaşılacağı iizere7 adı geçen tefslrin alt yapısıııı 
Gazii/f'niiı, 'davet adamınııı halvet giinleri' diye nitelendirdiği hapishane yıllarında 

Zeynch cl.- Guzali'nin hayalı ve eserleri hakkındaki· bu'lıilgilcr kendisiyle yaptığı ni ız y.ızı~ıııalardan 
elde cdilmi~tir. 

2 Bkz. Zeyneh cl-Güzfıli. Zindan Hııtırıılıırı, Tcrciimc, 1-1. 1-Iiiscyingil. Madvc Yayınları, lslanhul, 
1984. 

3 Bkz. Zeynep cl-Gazfıli, Geııçlcrlc Mcktııplıışnııılıırıııı, Tcn.:iin.ıc. Sava~ Kocalıa~. islişare Yayınl(ll'l, 
Kayseri. 1997. 

4 Bkz. Adı geçen es~r. Danı'I-i'ıisam, Kahire, 1996. 
5 Bkz. Zeynep d-Gazfıli, Yeniden İslami Dirilişe ve Miisliiııııııı Aileye Doğru, Terdimc, Mchnıcı 

Yolcu, Madvc Yayınları, Istanbul, 1991. 
6 Zeynep ci-Gazfıli. Nııznriltli Kitilbillııh, Dfını·~-Şuruk, Kahiı·c, 19'J4. Bu nıak;ıle, Iıaciıııli iki ciltlik 

eserin. ilk cildi ha~ıan soniı incel~n~rek hazırlannıışlır. Makalenin ıashilıi sırasında eserin Iıcniiz 
baskı aşamasında olan ikinci cildinin baskı için son şekli veril mi~ bir niishı,ısını görme ve hazı 
yerlerini inceleme imkanı hulıılıildik. Tefsirin ilk cildi 711 sayfa olup 14. surc Ihrahim suresinin 
ıel'siri ilc son bıılnıakladır. Bu eserlerinin ymıındu, yazarın ı,:cşilli gazelelerde çok sayıda makalesi 
yuyııılanmış. çok sayıda konferanslar vermiş. televizyon ve radyo konuşmaları yapmısıır. 

7 Bkz. Z~yncp ci-Guzfili, Nnzarüt li Kitilbillııh, Dfiru'~-Şmuk, K ahir~. I'J94, I. .12. ' 
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elinden hiç düşiirmediği. Kur'an-ı Kerim'in satır aralarına yazdığı notlar 
oluşturmaktadır. Gaziilf, bu notları geliştirerek söz konusu tefslrini kaleme almış, 
yazdıklarını Ezher Üniversitesi tefslr profesörlerinden AbdülhaY. el-Fermavf' ye 
incelettikten sonra 1994 tarihinde yayınlamaya başlamıştır. İki biiyük cilt halinde· 
basılacak olan eserin şu anda ilk cildi, Kahire'de Daru'ş-Şurılk yayınları arasında 
çıkmış bulunmaktadır.Aişe Abdurrahman bint Şatf'nin8 bu a'landaki s;alışmasından 

· sonra, Gazilll'nin bu tefslri, çağdaş bir hanım tarafından kaleme alınmış olmakla 
sahasında tek eserdir·. Kadın haklarının, kadının sosyal ve bilimsel hayattaki yerinin 
çokça tartışıldığı günümüzde Gaziili'nin bu çalışınası bu alanda önemli bir 
örnektir. · 

Tefsirin .Kaynaldarı ve Metodu: 

Gaziili, tefslrini hazı'rlarken büyük ölçüde İb11. Keslr tefslri i"le Sen•id 
Kutub'un·Ff Zilali'l-Kur'füı adlı tefsirinden istifade etmiştir. Tefslrinin hemen her 
sayfasında bu iki tefsirden yaptığı alıntılara rastlamak mümkündür. Özellikle Ff 
Ztlfıl' den zaman zaman uzun alıntılar yaptığı olur. Bu iki tefslr yanında Kıırtılbl, 
Atası, Ebu's-Suıtd, Kasım!,. Elıvfızf tefsirlerinden de yarrirlanır. Söz konusu 
tefsirlerden yaptığı alıntıları dipnotlarda gösteren Gaziili, tefslrini hazırlarken, 
şan ki bu ilim adamlarının ders halkalarına katılıponlara öğrenci olduğunu söyler. 9 

Bunun yanısıra Gaziilf, ayetlerin tefsirini yapai·ken, ilgili ayetler yanında, 
hadis ınecınualarına da müracaat eder ve aldığı hadislerin kaynaklarını dipnotlarda 
gösterir. O, ayetlerin tefsirini yaparken şöyle bir metod izler: Önce kolay. ve 
anlaşılır bir uslüple ayetterin ınanalarını verir. Ayetlerde geçen temel kavramları 
kısa kısa açıklar. Ayetin indiği dönemin özelliklerini verdikten sonra, ayetlerin 
mana ve hükümlerini günümüze taşır. Yaşadığımız sosyal, siyasal ve ekonomik 
olaylarla ayetler arasında sıkı bir ilgi kurar. Ona göre, ı ° Kur'an ayetlerini pratik 
hayata yansıtabilınek için öncelikle 'İslam İnsanının yetişmesi', ardından 
'İslam Ailesinin lmrulması', ondan sonra da 'İslam Toplumunun 
Oluşumu' kaçınılmazdır. İslami temel prensipierin hayata geçirilebilmesi için ise, 
'Ailah'ın indirdikleriyle hükmetmek' ve 'Allah yolunda ci had etmek' şarttır. 

"Bııgün Kur'an tecvid üzere güzel güzel akımuyar ve gece güncliiz dinleniyor. 
Ne varki bu haliyle O hayattan el çektiritmiş ve terkedilmiş durumdadır. Bu yüzden 
bugün müslümmı/ara düşen kendilerini,daha önce· yahudi ve lınstiyanlamı içerisine 
düştüğü sapmalann pençesinden kurtarmalandır" 11 diye sızianan Gaziili, Kur'anı 
anlamanın gereği üzerinde ısrarla durarak şunları söyler: " · 

Kur'iin'ı düşünmüyorlar mı? 12 (fadesiHi, dikkatlice incelediğimizde, 
anlamaksızın ve üzerinde durup düşünmeksizilı, tek başma okıımamn bir işe 
yaramadığim çıkartabiliriz. Şöyle ki insa11., ayetleri11. nzaksatlamu, ince uyunıwıu, 
coşkulu gjizelliğini düşünecek olsa; Kur'anf gerçekler ve onun gayesi üzerinde durup 
düşünecek, hiçbir bıkkmlık ve yorgunluk duymadan onu hissedecek, ondan 

8 A. Abdurrahman 'et-Tefsiru'I-Beyani' adlı iki küçük kitap halindeki bu çıllışıııasıııda ııüzul sırasına 
göre kısa Kur'fın sureleri dil ağırlıklı olarak ele alıp inceıeıııiştir. 

9 Bkz. Zeyııeb ei-Gıızfıli, Nazarat, 1, 12. 
ı O Bkz. Zeyneb ei-Gazfııi, Nazarat, 1, 6-8. 
ll Zeyneb ei-Gazfıli, Nazarat, 1, 47. 
12 4 Nisfı 82. 
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ayrıldığmda tek,·ar ona dönme tutkusu ile dopdolu olacaktır. Biiylece mıu okııiııayı 
· bitirdiğinde, iç dünyası aydpılamiıış olarçık ondan ayrılacaktır. Artık biz onu, 
başkalarıylc,ı ilişkilerinde ve davranışlarında yürüyen bir Kt(r'iin olarak göreceğiz. 
Artık o kişinin, tüm hareketlerinda ,gereği gibi adalet l'e hakkaniyeti gözettiğini, 
y~ıı'ilenen bir hayatın içerisinde güzellikterin adamı olduğwıu göreceğiz." 

, "Evet, ger~·ekten Allalı'ın kitabım ince: ince diişiinüp onu anlamaya çalışan · 
kimse, Allalı 'ın rızasım kazanma uğruna, başkalartillll mlltlttlu,~ııfw sağlama adına 
tiinı sevgi, güzellik ve fedakarlıkları barındtran insandtr. Böyle bir kimse, tiinı 
bunları iıirdiinyaltk için değil, yalnızca Allalı sevgisi adına yapar. "13 

Kaıner· suresinde tam dört kere tekrarlanan "And olsun ki Kuran'ı, öğüt 
olsun diye kolaylaştırdık; öğüt alan yok mud~r?" 14 ayetini açıklarken 
şunları söyler: "Yani Biz, o Kur'anm lafzuu da manasmı da kolaylaşttrdtk. Onu 
okıınıak da kolaydır, anlamak da. Ama gönliinii ila/ı/ ketama aça11 kimseye elbette ... 
Surede bu ifade dört defa tekrar/anıyor. Bımwıla kmıwıwı iienemine dikkat çekiliyor. 
Israrla Allalı kelamım okıılııa, ezberleme .ve mılamanm kolaylığı vıırgıılantyor. Hal 
böyle iken, o.üıkm'cılar içerisinde, Allalı'tan korkup bu K11r'iin'dan ders alacak bir 
kimse yok mudur? Aynı şekilde tüm insanlık içerisinde 0'11dçm çekinip bu 
Kur'andan öğüt alacak kimseyok mudur?"l5 

"Peygambe.r: 'Ey Rabbim! Doğrusu milletim bu Kuran'ı terk 
etmişti' der" lu ayetini açıklarken şunları söyler: "Btt ayet, Allah'm kitabına 
inannıayıp onda11 yüz çeviren, her zaman ve her yerde mlluı ölçülerine göre hareket 
etmeyen tüm herkes için dehşetli .bir uyarıdır ... Kur'an'ı terketmek (hecr) farklı 
şekillerde k(mdini gösterebilir. Şöyleki, kişiHill düşiilliip anla)•arak özellle onu 
okumanıası, Kur'a11 okunitrken onu dinlemenzesi, onun ölçiilr;riııi öğrenip onlara 
göre yaşanıamasi .. evet tüm bunlar Kur'iinı terketnıektir .. 'Burada Peygamberiıı 
sütılı'eti de gözardı edilnıenıelid.ir. Zira sünnet, A !lafı 'm rasiiliine ilham ettiği . 
şeylerdir. işte bizler, Kitap ve, Sünnete birlikte sarı lmaz, onlara göre lzayatunıza çeki 
diizen vernıezsek, işte o zaman ayetteki telıdinin altına gimıiş olıirıız ... "17 · 

Gazô.l'i' nin adı geçen tefsirinin belli başlı özelliklerini maddeler halinde, şu 
şekilde sıralayabiliriz: 

1- Kur' am Kur'anla açıklaması: Tefsir, ayet ayet yapılmış bii· tefsirdir. 
Bazen aynı k~nuda bir kaç ayetin birlikte ele' alındığı da olur. Yazar, ele aldığı ayeti, 
Kur'andan başka ·ayetlerle açıklayarak; tevhid tarihinden .Kur'anl'sayfalar sunarak 
Kur'an bütünlüğü içerisinde Kur'an'ı yorumlamadaki ustalığını ortaya koyar. Bir 
örnek verecek olursak, "Allah. katmda din, şüphesiz İsHim'dır" 18 ayetini şu 
şekilde açıklar: · ' 

"Doğrusu A!Jalı'm dini birdir. Alla/ı, tiim Peygamberleri bıı din ile 
göndenniştir. Yüce Allah, insandan islamın dtşmda bir zlini k'abul etmeyecektir. 

13- Zeyııelı ei-Gazıili. Nazfirfit, 1, 318-319 
14 54 Knıiıer 17. 2'2, .n. 40. 
15 Zeyııeb ei-Gazfıli, Nazfırfit, ll, Kamer Suresi Tefsiri., 

· 16 25 Furknıı 30. · 
17 Zeyııeh ei-Gazfıli. N:ı·,n..ııı, ll. Furkaıı Suresi 30. nyetiıı tefsiri. 
18 3 Alu lııınııı 19. · · · 
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"Kit!ı İslam 'dan başka bir din e yönelirse, onunkl asla . kabul 
edilmeY_ecektir. · O . alıitetie de kaybedenlerdendir. "' 9 

/~çte Nulı· aleylıisse.lanı, "Ben 
cmırolwıdum. rr20 di)ıor: . 

miisliimanlardan olmakla 

· f~çt(!' İbrahim ve oğlu İsmail Peygamberler .. Onlar da şöyle diyorlar: 
"Rabbimiz! İkimizi Sana · teslim olanlardan kıl, soyıu~ıızdaiı da· 
Sana teslim olanlardan bir #minet yetişti!-. rr2 1 

işte şu da Yakıib Peygamberin çocuklarına iavsiyesi: "Oğullarım! Allalı 
dini size seçti, siz de ançak müslümanlar olarak can verin. rr2 2 

Miısa Peygamber ise. şöyle diyordu: "Ey milletimi Allalı 'a 
inanıyorsamz ve eğer miislümanlarsanız O'na giiı,enin"23 "Doğrusu 
Biz ydl giisterici olarak· Tevrat'ı indirdi/c. Kendisini Aitalı 'a teslim·· 

· etmiş Peygamberler onunla lıiikpıederler .. rr2 4 

/~çte §tt sözler (/e Yusı~f Peygamb~rin: "Müslüman olarak canımı al ve 
b imi sali/ılerin. içerisine katıver! rr2 5 

t;1·te iıuilar'daHz. Musq'yainanan Firavn dönemi sihirbazlan. Onlar da şöyle 
yakanyortardr: "Rabbimiz! Bize sq.bır ·ver ve cammızı müslüman olart;ık : 
.al" 26 . . 

· ,· Şıı ise Hz.Siileynıan'~ inanan Sebe kr~li~'ifrsini;, s8zleri: . '~Ben, 
Siiley1iıan 'la beraber, alemierin Rabbi olan Allalı 'a teslim oldımı "2 7 

' - . 
. Tiim bunlar, Hz.Ade.m'in ye1yiiziine inişinden k1yamete kadar, insatillğl/i, 

sadece Allalı 'a kıılluğıınıı isteyen diliinlslain olduğwlltll CJÇik delil/eridir.'.' 28 

. . · Gazall; kimi zamari da Kur'an ayetLerini, ayet olduklarını belirtıneden ve · 
cümlenin akışına uygun olacak bi_çimde kullanır: Bunu. yaparken ufak değişiklikler 
yapınaktan d.a çekinıııez. Eski deyişle 'tazınin'; yeni tabiı·le 'iktibas•29 sanatını 

. us.talıkla kullanır. Örneğin, "İzzet tüqıüyle Al_lah'mdır"3° ayetini <ı'çıklarken 
şunlıırı söyler: "Yüce Allah, bu ayetleri)•le o inkarc1larin sözlerine, yalanlaytfJ iftira · 
atmalan na aldn:mamast iÇin peygamberini teselli ediyor ve diyor ki, gii~· kuıivet 1 

i9 3 Alu lıı;rüıı 85. 
20 lO Yunus 72 . 

. 21 2Bakara.l28. 
22 2 Baknr;ı 132. 
23 10 Yunus 84. 
24 5 Maidc 44'. 

· 25 12 Yusuf IÖI. 
26 7 'Araf 126. 
27 27 Ne.ıııl 44. . · 
28 Zeyıieb ei-Gazfıli, Nazilrfit, ı; 201-202. . · . . . . 
29 ilk dönem .ilim ad;ıııılan, Ktır'fıı; ayetlerini, ya!ıut hadisleri "AIIalıTefılfı Kur'~n'da şöyle buyuı:(ıyor", 

.:'Peygmııberimiz hir hadislerinde şöyle buyuruyoi"' deıııeksiziiı şiinle yühııl nesirde lwllünıııa iŞifıc 
"tazın.in" (ekleıııc 1 katn1a), sonrakiler ise "iktihas" (alınııluı.ııa) adını vermişlerdir. Mfıliki-lerden 
Ehfi BekirBaktllı1nf ise, Kur'fın ayetleı:ini Şiirde kullanmayı lmş görmeyen, nesirde kullahmakta ise 
bir sakınca görmeyen ilirıı adamlarındandır. Bkz.Bedrüddin Mulıııııııııed b. Abdiflııh.ez~Zerkeşi, .el
Bürhfiıı t'i-Uifinıi'I.-Kıır'fiiı, Beynıt, · 1972, I, 481 -483; Celfıliiddin·cs-SuyOli; cl-Itk~n li-Uifinıi'l· 
Kıır'fin, Mısır; 1978, 1, 147; Ali el-Ci.lriın- Mustafa Emin, ei-Bclfiğatii'l·'\'fidıha, Mısır, ty"s:270; 
Tiılıirli'l-Mevlevi, Edchiyat Liiğatı, lstmıbul,. 1973, s: 150-1,51. . · ·. . . · 

30 10 Yunus 65. 
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izzet Allah'ın, 'Pe).ıganıberlnin ve nıünıinlerindir. Kuvvet ve zafer Yüce Allah 'ın 
elindedir." 31 Gaziili, bu açıklamasında ayet olduğunu belirtıneden İzzet 
Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir .. "32 ayetini iktihas etmiştir. 

Yine Yunus suresi 71-73. ayetlerini açıklarken "Bütün bu ayetler Hz.· 
Peygamberin yüreğine su serpnıektedir. Artık inanall inans ın, inanmayan 
inanmasuı. Yüce Allah: salih 'anıeller işleyerek ke11disinden saK.manları 
kurtaracaktır ... ." 33 diyerek "Allah salih arneller işleyerek kend,jnden 
sakınanları kurtarır •. " 34 ayetini iktihas etmiştir. · 

2- Tefsirde sahih hadisiere başvurması: Yazar, tefsirinde büyük 
ölçüde hadisiere başvurur. Çoğu zaman hadislerin kaynaklarını kitap ve bab 
numaraları ile birlikte verir. Bir kaç mecınuada birden geçen hadislerin sadece Bufı{irf 
ve Miislim'de geç_tiği yerlere işaret etmekle yetinir. Çok nadir de olsa bazı hadisler 
hakkında yapılan senet tenkidlerini de aktarır.35 Kimi zaman da, ayetlerde yaptığı· 
gibi· hadisleri, onların hadis olduğuna işaret etmeden ve kaynaklarını göstermeden, 
ama metinlerini muhafaza ederek kullanır. Böylece O, bu konuda geniş bir sünnet 
kültürüne sahip olduğunu da ispat eder. Örnek verecek olursak "Oruç, sabrın 

· yarısıdır"36 hadisini hadis olduğunu belirtıneden ve kaynağını verıneden .zikreder.37. 
Aynı şekilde bir takım hadisiere hadis olduğunu' belirtıneden şu şekilde ııianen 
vererek iktihas yapar. "Onlar çok iyi bilirler ki, ınallarından onların yanına kalacak 
olan ancak yeyip tükettikleri, giyip eskittikleri ve hayır yaparak 
ebedileştirdikleridir"38; Şeytan size, "sakın verme, biriktir" diye fısıldarken; melek 
de "Ailahım! Ciınrinin.malını telef et" diye beddua eder. Öte yandan Yüce Allah, 
"infak edin, harcayın" emrini verirken; melek de "AIIahıın! Verene ver"- diye 
Rabbit\e dua eder.39 

3- Nahvi ve edebi bilgilere yer vermesi: Yazar gerekli gördüğü 
yerlerde, gramer bilgileri ile ilgili çok kısa açıklamalar yapar. Edebi sanatlar 
hakkında ayrıntıya girmez, nüanslar üzerinde fazla durmaz, sadece onların 
hikmetlerini vermekle yetinir. Zaman zaman kelime ve kavram açıklaınaları yapar. 
Böylece O, anlamın ayrıntı bilgilerin içerisinde kaybolup gitmesine izin verınemeye 
çalışır. Aına gerektiğinde ayrınti bilgiler verdiği de olur. 

-· 
"Kullanın sana Beni sorarlarsa, bilsinler ki Ben, şüphesiz 

onlara yakını·m •.. "4° ayetini açıklarken şu incelikiere dikkat çeker: "Cenab-ı 
Hak, kendisine dua edildiği ve kendisinde1ı istendiği zaman bize şah damarınıızdan 
daha yakmd~r. Bu yüzden "Söyle onlara, şüphesiz Ben yakm1111" demedi de, doğrudan 

31 Zeyneb el-Gazfılt; Nazarat, ı, 611. 
32 63 MiinafıkOn 8. . 
33 Zeyneb el-Gazfill, Nazarat, I, 613. 
34 39 Züiner .6 1. 
35 Örneğin "Zarar ı•ermek de yoktur, zarara ıığratılmak ta" hadisi hakkında şu açıklamaları aktarır: 

"Suyiltl, ei-Caıııiu's-Sağlr adlı eserinde bu lımlise sahih derken, hadisin ıııünkatı olduğu da 
söylenmiştir. Çiinkli hadisin metninde geçen lshak b. Vı,!lid'in, hadisi peygmııberinıizden rivayet 
eden Ubade b. Saıııit'e yelişınediği ileri sürülmüştür." · 

36 Tirmizi, Deavat 86; lbn Miice, Sıyam 44. 
37 Bkz. Zeyneb el-dazfill, Nazarat, ı, 39. 
38 Bkz. Zeyneb ei-Gazfıll, Nazarat, 1, 165. Bu anlamda bir hadis için bkz. Miisliııı, Ziihd 3,4; Tirmizi, 

Zülıd 31; Tefsir 102/1; Nesfil, Vesayfi 1; Ahmed, Il, 368, 412;; IV, 24, 26. 
39 Bkz. Zeyneb el-Gazfill, Nazarat, 1, 169. Bu anlamdaki hadis için ıikz. Buhar!, Zekat 28; Ahmed, ll, 

306, 347; V, 197. Başka örnekler için bkz. Zeyııeb ei-Gaziill, Nazarat, 1, 334, 339. · 
40 2 Bakara 186. · 
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"Ben yakmun" buyurdu. Çünkü Allalı Tealamn zatma yakanldığı zaman, O'nunla 
kulları arasmda Izerizangi bir aracı yoktur. Işte bu sebeple Peygamberine vahyederken 

' "söyle" kelimesini bile kullm~madı. Doğrudan, aracısız olarak kendisi cevap ve/'di. 
Bu nedenle ceva/J net olarak ve sorunun Izeinen peşinden •:ta" hm.fine bitişik olarak 
geldi. Zaten söz konusu /ımf, hemen peşinden gelmeyi ifade eder." 41 

"Eğer (varis) kadmlar ikinin üstünde ise, bırakılanın · üçte 
ikisi onlarmdır.'•42 ayetini açıklarken Kur'linda zaii:l kelime olmadığını şu 
şekilde savunur: "Bazıları ayetteki iistiitıde aniamma gelen 'fevka' kelimesinin zaid 
(fazla) olduğunu söyleyerek mananuı, eğer kaduılar iki olursa, demek olduğunu ileri 
sürmüşlerdir. Aynen "artık on larm boyımlarmı vıırıııı ,43 ayetinde olduğu 
gibi. Fakat bu görüş, her iki yerde de pek tutarlı değildir. Çünkü Kur'i/nda anlamsız 
yere gelmiş zaid bir kelime yoktur, böyle bir şeyin olnwsı imkansızdır. Hem sonra 
iddia edildiği gibi olsaydı, ayetin devamwda 'bırakılatım iiçte ikisi 

. oıılarmdır', denmez, belki 'bırakılanın üçte ikisi, o ikisinindir' denil·di. Halbuki 
Cenab-ı Hak, çoğul kalıbı kullanmıştır. iki kıza da üçte iki pay düştüğü hükmü ise, 
son ayette geçen, iki kız kardeşin hükmünden çıkarılabilir. Çünkü Cenab-ı Hak, iki 
kız kardeşin paywı üçte iki olduğunu belirlemiştir. Iki kız kardeşin payı üçte iki 
olursa, iki kızm payı haydi haydi üçte iki olw:" 44 

Gaziili eserinde şiire çok fazla yer vermez. Onun tefsirinde, ayetlerdeki 
kelimelerin anlaşılınasına yardımcı olmaktan çok, ayetin ınanasma paralel şiirleri az 
da olsa kullandığı da olur.45 

4- Tef'sirin muhtasar oluşu: Tefsir çok kısa değil, çok uzun da değildir. 
Ama yazar, bazen belli bir altyapıya sahip olanların ancak anlayabilecekleri 
ihtisarlar da yapar. Bu da onun, Kur'an bilgisi bakımından her müslümanın belli bir 
seviyede olduğunu varsaymasından kaynaklansu gerekir. Sözgelimi, Nisa suresi 150. 
~yetini açıklarken Kur'linda adıgeçen peygamber sayısının yirmi sekiz olduğunu 
söylerken,46 aynı surenin 163. ayetini tefslr ederken bunlardan yirmi beşini 
sayınakla yetinir.47 Pek çok tefsirin tersine Gaziili 'nin tefsirinde, Kur'linın son 
bölümünde yer alan kısa sureler oldukça kısa açıklanmıştır. Sözgelimi Fll 
suresinden sonraki kısa sureler birer parağraf halinde oldukça kısa bir biçimde ele 
alınmış, surelerle ilgili tefsir kaynaklarında yer alan nüzul sebepleri ve benzeri 
rivayetlere hiç yer verilmemiştir. 

5- Ayetler arasmdaki tenasübe dikkat çekmesi: Yazar, sık sık 
ayetler arasındaki tenasübe dikkat çeker. Örneğin Alu Im ran suresinde Bedir ve Uhud 

. savaşlarından bahseden ayetlerin arasına giren 'kat kat faiz yemen;ıeyi•48 isteyen 
ayetin girmesinin nedenini şöyle açıklar: "Bedir ve Uhud savaşlarıyla ilgili konuyu 
kapatmadan önce, inanm~ insanın iç dünyasmdaki çatışmadan söz eden bu ayetler 
araya girmiştir. Bu, faiz gibi bir günah muamelesinden arınma savaşıdır. Allah 
korkusundan kaynaklanan bir savaş. Tam anlamıyla Islam toplumunu kurabilmek 

41 Zeyııeb el-Gazfili, Nazarat, 1, 108. 
42 4 Nisa ll. 
43 8 Enfal 12. 
44 Zeyııeb ei-Gazali, Nazarat, ı, 285. 
45 Örnekler için bkz. Zeyııeb ei-Gazali, Nazarat, ı, 307. 
46 Bkz. Zeyııeb el-Gazi\11, Nazarat, I, 347. 
47 Bkz. Zeyııeb ei-Gazilll, Nazarat, 1, 353 . 

. 48 3 Alu Inırarı 130. 
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için; falz mikrobwııın ye.rine, Allalı uğtuna gizli aÇik iııf'ak etıHçy(vei-ieŞtit'eıı bir 
· nıiicpdele." 49F.riizi. yasaklayan bu ayetin ardından "Size n1er1ıainet edilmesi 
için, Al~ah;a ·ve Peygambere itaat edin"5° aye~inin gelmesini de ş·öyle 
:açıkltir: "Şimdi şıı faiZ yasağıiıı bildireıi ayetten solira gele11 bu ayetin getü'digi 
lıikmete ba~. Faiz yasağından sonra Allalı ve Peygamberine itaat g~liyor. Çü11kii 
.faiz yiyen bir kinisenin Allalı 'a ve Rasiilii11e itaat edebilmesi miimkii11 olaıizaz," 5ı 

·6- Ça~daş t~piumsal problemelere Kur'.ani çöztimler .önermesi: 
Tefsirciıniz, eserinde günümüz insanının yaşayışı i le ayetler arasında irtibatlar 
kurarak problemlere ay.etlerden çözümler önerir. Sözgelimi tüm problemlerimizin 
ç·özümünün ~akvaya sarılmakta ol~uğunu ayetlerle teyid ederek şöyle açıklar: 

"Gerçekten de, bu toplumun oluşumunda ve doğrıı yolda kalmasında takvanm 
ayrı biryeri vardır. Şayetbiz, Allalı'tan gereği gibi sakınabilseydik, dünya .;,e alıiret 
problem/erimizin tanıaint lıallolurdu. Sözgelimi, bizim nzık ve beslenme 
problemimiz var. İşte onun. çöziinıii de yine Allalı'tmı sakmmadadır:. "Eğer 
kasabaların. lıal.kı inanmış ve Bize karşı gelmekten sakuımış 
olsalardı,·. otılara göğiin ve yeriiı bollııklamıı . verirdik. "5~ "AHa lı, 
kendisiiıe karşı . gelmekte11; sakınan kimseye kurtuluş • yolu :sağlar, 
ona beklemediği yerden -rızık verir:" 5 3 

,;Işte şu ayete. g~·re de. kuşakların geleceğinin giiı;encesi AHalı'tan 
sakınmadadır: "Arkalarında fayıf çocuklar . bıraktıkları takdirde, bundan 
endişe . edecek fllanlar, haksızlık yapmaktan korksııiıliır; diiriist siiz 
söylesinler." 54 .Yi11e YiiÇe Rabbimiz buyuruyor: "Kııllarımızdaiı Allalı 'a. 
karŞı gelmekten sakmanları ·mirasçı kılacağimız Cemıet işte budtir." 
55fşte takw:ı, ve miisliiıi.zan şaJısiyetin ve Islam toplunıullıwı oluşıımu11da tokvanm · 
önenıi budur: Eğer takva, gönüllerdeki yerini almış o/sa_wh insanlar ca1.1lan ve 
namusları konusu11da giiven içerisinde olurlardı." 56 · 

.. Yine Gaziill, t~fslrinde çağdaş yorumlar yapar ve ayetlerden çağdaş 
Çıkarımlarda' bulunur. Sözgelimi, yolcu (ibn sebll) kavramının tanınıına, bugün 
dünya gündeminde önemli. bir yer işgal eden siyasi ıniiltecileri de katarak şunları 
söyleı;: "Ayette geçe.H 'yqlcıJ' (ibn sebfl) kelinıesiHde11 kasıt, zor durumda kalmış 
yolcıılai:dır. Meıiıleketine dönrtıesini sağlayacak yol !ıarçlı,~ı olmayan yolcular 

·demektir .. Miisliimaıtlara koıiuk olmuş misafirler de bullıtll içerisine girer. Biz bu 
kav.riuııın içeriğini biraz daha genişleterek şöyle diyoruz: Günümüzde, islamın 
izzetin(yeniden kazanmak içiiı Allah yolunda dlıad ılğrıınf./a, maruz kaldı ği baskılar 
sorıııcu iltica etnz'ek zorunda kalan siyasi miilteciler de bıı "yolcıılar" kavratiıının 

. içerisine glrer:Bu g5ıujıta mücahidlerden saytlır. Miisliimanlar, kendilerine sığınan 
· bu w·uba sahip çıkmalıdırlar. Zira bunda lslamm izzet ve şerefi gizlidir." 57 

4? Zeyneb el~Ga;zaıi, Nazfirfit,.ı, 249. 
Sö 3 Aıu.ııııraıı ı.32.·· . . . 
5ı Zeyııeh eı-Gazfıli, Nazfira·t, ı, 25ı. 
·52 7 Arar 96. . · 
53 65 Taıak 2-3. 
5<P 5 Nisa 9. 
55 ı9 Meryem 63. · 
56 Zeyııeb eı-Gaz1ili, Nazfirfit, ı, 238. 
57 Zeyııeb eı-Gazfili, Nazfirfit; 1, ı Ol. 
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7- Olayları canlı bir anlatımla sunması:Tıpkı Kur'an ayetlerinin 
gölgesinde gezintiye çıkarak "Fl Zılfili'I-Kur'iin" tefsirini yazan Seyyid Kutub gibi, 
Zeynep el-Gazli/i de tefsirini ayetlerle birlikte yaşayarak yapar. O, adeta ayetlerle ve 
ayetlerde anlatılan kahramanlarla konuşur ve canlı bir biçimde olayları anlatır. 
Nitekim O, zindan yıllarında tefslrini hazırlarken AHalı'ın ayetleriyle birlikte 
yaşadığını ve yudum yudunı onların ın~nevl pınarlarından içtiğiıii söyler.58 

8- Fıkhi hiildimlere yer verıiıes~: Yazarınıız, fıklıl genel hükümlere yer 
verir, ama fıkhl tartışınaların ayrıntısına girmez. Alıknın ayetleritıi daha çok 
hikmetleri açısından ele alır. Ayetlerden genel hükümler çıkarınayı da ihmal etmez. 
Tartışınalı konularda farklı görüşleri aktarır. Sonra bu görüşlerin tümünü kapsasın 
ve Allah'ın ınuradı sınırlandırılmasın diye tercih yapınaktan kaçınır. 

Örneğin 'kısas' ayetlerini59 açıklarken fıkhl görüş ve tartışmalara girmeden 
sadece şunları söyler: "Krsas, müslünıam öldüren katiller hakkında uygulanan bır 
cezadır. Bir müslümanr bilerek öldÜren kişi öldiiriiliir. Şayet iildiirülenin yakmia?'ı, 
onun kamm bağışlayıp diyete razı olurlarsa, katile düşen giizellikle mıiı ödenzesidir. 
A rab m "kam kan temizler" sözüne karşılık Kur'fın, çok an lamii pe Feciz bir şekilde 
"Kısasta sizin için lıayat vardır" buyurdu. Gerçekten de, blrini öldürmeyi 
tasariayali kimse .\·onunda kendisinin de öldiiriileceğini diişiinerek öldürmekten vaz 
geçe1: Işte kısastaki lıayat budur! "60 

Aynı şekilde 'Safa ile Merve tepeleri arasında yapılan sa'y ayeti•6ı ile ilgili 
olarak şunları söyler: "Safa ile Merve arasmda yaprlan tal'q{/ sa'y, Allalı dostu 
Hz.lbralıinz Fe hanımı Hz.Hacer dönenzinden kalmış bir hattradrr. Hac yahut ıımre 
yapan kimse, Safaile Merve arasmda Allalı'a yakararak sa'y yaparken; tiim giiç ve 
kuvpetlerden arınmrş bir şekilde, gökleri, yeri ve sarsrlmaz yüce dağlan yaratan, o 
yüce dağlardan kaynaklarjişkırtan, nelıirler akıtrp denizler Fe okyanuslar meydana 
getiren Yüce Rabbin fıuzurımda acziyelini itiraf ederek, O Yaratrcrmn büyüklüğünü 
düşünerek O'na o/mı mı'tlıtaçlığuu ta içinden hisseder .. Tüm bu duygular omın sa'y, 
çalışıp çabalama gücünü artırır .. Adrmlanm sıklaştmr, işe tiim gayret ve ciddiyet/e 
sanlnıasmı sağlar .. Brı koşuştıırmada vücudundan boşalan lıer bir ter tanesi ile 
birlikte tüm günalt ve tutkularından sıyrılrr .. Yüce Allalt'11ı lııızurunda kalbi iyice 
incelir, Allalı'm · azab ve gazabrndan rahmetine kaçan bedeni, kuş gibi 
lıaRller .. Siirekli kötülükleri emreden nefsinden kurtulur .. Artık ondan ümidini kesen 
şeytan da mı. u terkeder .. Sonunda o kulun rııhu, ilk sa 'yi tam bir teslimiyet ve 
içtenlikle gerçekle!1·tirenin sa'yindeki derin mailalan alabilmek için yükselir 
yükselir .. Tam o sırada bütün his ve dııyularr km larak, bütün duyularrili tek bir 
hedefe yöneiterek a11ası Hacer'i hatırlar .. Sadece o hedefe koşar ve yalmz onu 
arzular .. Artık o temiz yerin bereketiyle tüm hisleri sadece Allalz'a yönelir .. Dili 
sadece lıakkr .terewıüm ·eder: "Alla/um! Ben benim, Sen ise Sensin! Ben kulum, 
Sense llalzsm! Ben yaratrlmışını, Sen Yaratansıni Ben muhtaç birfakirinı, Sen ise 
hiçbir şeye muhtaç olmayansıni Ben zelil bir kimseyim, Sen ise izzet kaynağrsm! 
Ben isteyen, Sen hep istenensini Ben korunma isteyen, Sen ise koru)an ve 
sığrnrlansm! Ben günalıkar bir kul, Se11se bağışlayansıni Ben Senin korumanı 
isterimf Senden raziyım! A.ffmı isteriln Senden! Sen, kendinden başka hiçbir ilah 

SH Bkz. Zc.yndı eı-Gaziili, N:ızilriit, ı. ı ı- ı 2. 
59 2 Bakanı ı 78"- ı 79. 
60 Zeyııeb cı-Gaziili, Nıızilriit, ı. 103. 
6 ı 2 Bakara ı 58. 
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.olmayan Allalı'sm, Allafıın1J"62 Yazar bu açıklamalarıyla hüküm bildiren ayetlerin 
işaret·ve imaettiği sosyal ve ahlaki kimi ilkelere dikkat çekerek·fıkhi ayetlerin 
imani :ve ahlaki boyutlarını ortaya koymaktadır. Burada Sa'y ibadetinin, kişiyi 
çalışıp kazanmaya hazırladığını söylemesi gibi. 

Kimi zaman çağdaş meselelerle .ilgili kati ve aşırı sayılabilecek fetvaları 
seslendirir: Örneğin sağlığa zararlı olduğu kesin··oıarak belirlendiği için sigaranın 
haram olduğunu kesin olarak şöyle ifade eder: "Ve işte yeni ortaya çıkan bir takım 
murdar şeyler vardır: Sigara ve uyuşturu nevinden her türlü zararlı alışkanlıklar. 
Tüm bunlar, bu ayet~i kerime ile şeksiz şüphesiz haramdır, haram. 'Murdar 
şeyleri onlara haram kı!ar'63 Bu çirkin şeylerin zarartarım tüm boyutlarıyla 
bilen çağdaş bilginler, sigara ve uyuşturucu nevinden her türlü alışkanlığın haram 
olduğunu is bat. etmişlerdir. Çünkü bunlar, vücut sağlığma zarar veren pis şeylerdir . 

. Nitekim Peygamberimiz @ şöyle buyurmuştur: "Zarar vermek de yoktur, 
zarara uğrati,lmak da. "64 

Gaziili, sihirin etkisini kabul etıneyerek onun gerçekte bir çeşit 
gözboya~ası olduğunu söyler.65 . ·. . . 

· 9- Ayetleri geneHeyerek ayetivin hü~ümlerini gunumüze 
·taşım:a:sı. Yazar, bazı kişi ve olaylarla ilgili olarak inen ayetlerden genel 
çıkarımlarda bulunarak ayetlerdeki anlamları genişletir. Sadece ayetin indiği dönemde 

· geldiği ve anlaşıldığı manalarla yetinmez. Bu yaklaşımı ile o, Kur'an~ı sağlıklı bir 
şekilde anl~ma ve ondan yanirianına için ·gerekli olan Kur'an ın indiği döneme gitme 
ve o dön(m~i günümüze taşıma eyJemini layıkıyin yerine getirmeye çalışmıŞtır. 
Sözgelimi, Hz,Peygaınbere hitap eden ayetlerin bütü.n ınüminleri bağladığını söyler. 

. . 
"And .olsun ki, eğer sana gelen ilimden sonra onların 

heveslerine uyarsan, şüphesiz' o zaman sen de zulmedenlerden 
olursun"66 ayetini ·açıklarken şunları söyler: "Hitab, sonsuz şefkat ve merhamet 
salıibinin yüce katından gelmektedir. Hitap edilen 'f!le Hz. Muhammed@ ve onun 

·şahsında ümmetidir. Yoksa Hz.Muhammed@in zulmedenlerden olması 
düşünülemez. Ayııı şekilde onun, Allah'tan kendisine gelen haktan ayrılması. da 
sözkonusu olamaz. Sonuçta söz dönüp dolaşıp kendisinden sonra gelecek olan 
müminlere getirilmektedir. işte bu yüzden Hz. Peygambere lıitapla başlayanayetin 
son bölümünde nıiiminlere st~slenilmiŞtir. ıı67 · 

,;Onların çoğu, ortak koşmadan Allah'a inanmazlar"68 ayetinin 
tefsirinde ise şunları söyler: "Bu insanların çoğı~tjım iinanlarının gerçek yüzü 
hakkında ilahf bir tesbittir. Ayet belli bir toplum hakkında inmiş olsa bile geneldir. 
Çünkü sebebili özel olması, hükmün genel olmasuu:( engel değildir. "69 

62 Zeyııeb el-Gıizfill, Nazarat, ı, 90-9 ı. 
63 7 A'raf 157. . 
64 lbıı Mace, Ahkaııı 17; Muvatta' Akdıye 31; Ahmed, V, 327. 
65 ·Bkz. Zeyneb ei-Gazfili, Nazarat, I, 496. Gazlili, bu görüşüyle Ehl-i Silııııetiıı cumhurunun görüşüne 

ımıhalefet ederek, Mutezile ve Hanefi ilim adamlarındmı Cessas gibi alinılerle aynı görüşii paylaşır. 
Bu konuda geniş bilgi için bkz. Siibilni, Ravaiu'l-Bcyan. Oııııeşk, 1980, I, 77-83.. : 

66 2 Bakara 146. · · 
67 Zeyııeb ei-Gazfıli,:.Nazarat,·l, 84. 
68 12 Yusuf 106. · · 
69 Zeyneb ei-Gazilli, Nazarat, ı, 677. 
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Tevbe suresi 117. ayetinde geçen zorluk anmı, Allah Rasülü ve daha sonra 
ashabının katıldığı tüm zorlu savaş anları70 olarak açıklamış ve bu şekilde ınanayı 
genişletmiştir. 

Yine yazar tefsirinde kapsamlı tanımlar yapar. Kur'finl bir kavram olan 'tfiğGt' 
kelimesi hakkında şunları söyler: "Tağııt, bir Kur'an kavramt olup kulluk ve 
ibadette Allalı'a ortak koşulan tüm her şeydir. Bu ister devlet başkant olsun, ister 
kral olsun, ister bir hüküm olsun, ister bir insan olsun, ister ytkıct birfikir olsun, 
ister bozguncu bir akun olsunfarketmez. İnsanlan Allalı 'tan uzaklaştt np bir çtkar ve 
me!{{aat karşıltğlllda egemenliği altma alan tüm her şey tağııttıır. Iitsanların 'la ilalıe 
il/alla/ı' kelimesini sözde söylemekle yetinip eylem plantnda gereklerini yerine 
gelinneyerek giidümlerine girdikleri her şeY. tağıit kavramt içerisi11dedir." 71 

1 0- Ayetlerden çıkardığı hikmetleri sıralaması: Yazar, te fs i ri nde 
ayetlerden çıkardığı hikmet ve incelilcleri maddeler halinde sunar. Ayetlerdeki kelime 
kalıplarından çok irice ve anlamlı mesajlar çıkarır. Örneğin sahabenin Hz. 
Peygambere yönelttikleri ve Kur'anda sözkonusu edilen sorularla ilgili olarak şunları 
söyler: "Biz sahabellin Pe.,gambere yönelttikleri bu soru salınelerinde onlarm 
yaşa11tılarıyla ilgili çeşitli mesajların olduğıımı görmekteyiz. ~~~te onlardan bazı/an: 

a-İslam toplumunun canlılığı ve diriliği, onlann Peygamberlerle ve 
nübüvvetle olan sağlam ve sıkt bağlılıklannm göstergesidir bu sorular. Büyük 
küçük karşılaştlan her mes."!e, onların lıayatlanm programlayan bu din ile 
bağlantti ıdır. 

b-Bu manzaralar bize salıabenin, calıiliyye döneminde öğrendikleri her bilgi 
ve deneyimden styrıldıklarını göstermektedir. Sanki onlar o wı, yeniden dünyaya 
geliyorlar, beraberlerinde ise İslam dilşiincesi gelişiyor ve onlar yüce bilgilere 
ulaşıyorlardi. Onlar bu yeni dilşiince ve bilgilerle, İsliimf bir hayat ve bilgiye 
yönelerek önceki hayatianna ve köhne bilgilerine bir çizgi çekiyorlardt. 

c- Yine bunlar /slanz toplumunun dinf bilgileri öğrenmeye olan 
düşkünlüklerinin birer göstergesidir. Onlar yemeye içmeye düşkün oldukları gibi, 
hatta ondan daha fazla dinlerini öğrenmeye yön.eliyorlardt. Müsliimanlar, yeni 
lıayatlanyla ilgili Allalı'm buyruklamıı Peygamberin, kendilerine bildirmesini 
bekleyifl"onlan içtenlikle uygulruııaya koymakla kalmıyorlardt sadece. Ama onlar, 
gidişatiamu diizeltebilmek, lıeyecanlannı yattşttrmak ve gönüllerini tatmin 
edebilmek için çeşitli konularda sorular yöneiterek aydmlanmak istiyorlardt ... "72 

Hz. Peygamberin birden fazla hanıınla evlenmesinin hikmetlerini de şöyle 
açıklar: "Biz çok iyi biliyoruz ki, Hz. Peygamberin birden fazla lıanuııla 
evlenmesinin siyasi, .fıklıf ve insani pek çok nedenleri vardtr. Onun ilk eşi Hz. 
Hatice ile evlifiğini bir tarafa bırakırsak, O @, Hz. Aişe ve Hz. Hq(sa ile babalan 
Hz. Ebubekir ve Hz. Önier'le akraba olup on lan şerefZendirmek için evlennıiştir. Hz. 
Zeynep ile 'evlatlığm boşadığı ham m la evlilik' konııswtdaki ilahi hükmü 
uygulamak için, Ünımii Selenıe ile, şehid lıammlanm kollama arzusuyla, Hz. Sevde 
ile yaşlıZara sahip çıkmak için evlennıiştir. Hz. Sqflyye ve Hz. Cüveyriyye ile 
kavimlerinin müslüman ollnası için siyaseten evlenmiştir. Ümmü Halıibe'yi ise 
kocasmtn irtidat edip onu terketmesi üzerine himayesine alnıışttr ... O @, yalmzca 

70 Zeyııcb ci-Gazfili. Nıızarut, 1, 587. 
71 Zeyııcb ei-Gazi\11. Nıızarfit, 1, 685. 
72 Zeyııeb d-Gaziili. Nıızarfit, 1, 113. 
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Hz. Hatice ile bir aile yuvası kurmak için evlenmiş ve o F4at edinceye kadar da 
(inunla biriikte tek evli olarak· kalmışttr .. Uıllttıılnw.\'tnki Allalı Rasiiliiniin 
evlilikleri pek çok Jıikmetin gereği olarak Yüce Alla!ı'tn izin ve emri ile 
gerçekleşmiştir. Biz iyi düşündüğümüzde Hz. Peygamberin evinin ümmetin 
hanımlan için bir üniversite konumunda olduğunu rahatltkla görebiliriz .. ııTJ . 

ll- Hurafe ve bidatlere dikkat çekmesi: · Gaziili tefsirinde, 
toplumuımızun içerisine düştüğü sosyal probleinlere, itikadl ve aınell sapınalara sık 
sık dikkat çeker. Gerekiyorsa bu konuda ayi'ıntıya girererek ve bir takım çevrelerin 
tepkisiıiden çekinıneden etraflıca ve net bilgiler verir. Hunıfe ve bidatlerle ilgili 
güniiıni.iz ıni.isli.iınaiıların hayatından çarpıcı örnekler sunar. 

Tevhid geı;çeğine aykırı olan şeylere·örn~kleıne ınetridu ile şu şekilde dikkat 
çekmekte ve bu bağlaında şirk kavramını geniş bir alana taşımaktadır: "Göniilden 
boyun eğerek Allalı için namaza durun. "74 (f'adesinde yer alan kıydmtn 
içeri.1:inde, Yüce Allalı't büyüklenıe, O'nun azamet ve yiiceliğini açtklama van/tr. 
Ktyam, ancak Allalı için olmalı. Zira Yüce Alla/ı, ktyamt ve kımııtıı yalmzca 
kendisine has ktliıuştır. Bwıda ibadetinancak Allalı için yapılması gereğine işaret 
vardır. Aym şekilde, is lanıda secde de ancak Allalı için yap du·. Ne bir ağaç, ne bir 
taş ve ne bir insan, ne bir resim ve ne de bir put için. Ancak Yüce Allalı için .. 
.Alla./ı't büyiikleme ve yiiceltme manaları taştyan kıyanı da öyle, rıtkll ve kuud 
( otııruş) da öyledir. Çiinkii bıınlamı hepsi, islamın yok edip ortadan kaldmlığt 
putÇllllllıtğıın her çeşidine kapılan kapanıaktadtr. Sözgelimi. bugün toplumumuzda 

. göriilen, kabirler için ayakta durma, onlamt etrqfinda tavqf' etme ve putçulıık 
emnuu;esi taştyan !ıer çeşit eski ve çağdaş selamlama ve saygt için ktyam halleri .. 
. Yine, toplumun önde gelenlerinin önünde ve lwlkt selamlami:tk için onlann 
· /ıuzurımda eğilmeler .. Ve saygı ve hürmet adına yaptlan sözlü ve hareketli tüm 
. aşınltklar .. Bunlann hepsi "La iliilıe illallalı" gerçeğine ııe "Göniilden 
~~yıuı eğerek sadece Allalı için namaza dıırıuı." emrine aykm şeylerdir." 

"O halde ey insanlar! Bir tek ilaha kulluk edin. O'nwt has kulları olun. 
imammza bir zulüm, bir ş irk karıştmııaym. Davramşlam11zda niyetierinizi yalmzca 
O'na lıas kılm. Kendi lıayatmızda Allah'm dinini ve O'nun prensiplerini uygulaym. 
Yalmzca O'ndan atm yasalan ve ibadetterinizde sadece O'na yönelin. Diniıüzi 
düıiyantzdan ayrimay11ı: Diinyayt .dinden ayn. diişiiwııeyiiı .. Bllna göre bir taktnı 
kişilerin, 'siyasette din, dinde siyaset yoktur' şeklindeki sözleri havada kaltr. 
Gerçekten bu şirktir, pııtçuluktur, Allalz't işierimize kanşttrnıanıakttr. Oysa 

. "Hiikiim vermek ancak· Allalı 'a aittir. O, kendisinden başkasına 
degil, yalnızca O'iıa tapmanızı emretmiştir. rr7(ı Egemenlik ve ibadet, her 
ikisi de imcml bağlamdadır ve ikisi de birbirinden aynlwnai: hir bütündür." 

"Gerçekten bugün bizim ·lıayattmtz; giinliik lıayattmtzt kuşatan şirk 
görüntüleriyle dopdolıidur, ama çoğumuz bullllll farkmda bile değil! Şirk, 
davrantşlanmt.zda kamıcanm kınııldamast gibi sinsice yolwwdevam etmektedir. Bu 
görüntiller katmerleşnıiş ve açık bir hal alnuşttr. Öyle ki, gaybf olarak Allalı bize 
yetmekte; ama O lıayatmuzda göriilniemektedir. A l'llrtlamlltZI şişire şişire biz 

73 Zeyııeb.cl-Guzfıll. Nıızfırat, ll, Abzab' Suresinin 50-52. uyetlcriııiıı ıı:ı:~iri. 
74 2 Bakuru 238: . . · 
75 Zeyııcb cl-Gazfıti, Nazfırfıt, 1. 146. 
76 12 Yıısııf40: 
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O'nuiı l'arlıiJını ilan etmiş olsak bile O, !ıayat111117. • etki edememektedir. Çünkii biz 
'La ilahe illallalı' sözünün gereklerinden habersiz bir biçimde 01111 tekrarllyoruz. Öyle 

'ki, biz Allalı katmda bir takım aracı/ara inanarak Allah'tan uzaklaş1p gitiııekteyiz. 
insaniann çoğılllllll gönliinde tevlıfd ışmlan sönmiiş l'e kııllukta bir dönüşüm 

. gerçekleşmiştir. Sonuçta. o kimseler iyi yaptıklanlll umnederek teFiı'idden 

uzaklaşmaktachrlar. Oysa gerçekte onlar bu sakat tutumlanyla, tevhid elbisesine 
Allalı inancı dışmda bulaştirdıklan sap1klıklanyla tiim yap1p ettiklerinin boşa 
gitmesini sağlamakta Fe zarara ıığranıaktachrl{ır." 

"Hem sonra, o nziişrikler {\llôlı'lll azap siiz.iiniin gelmesinden e1uin ml 
oldular? Haberlel·i (;lmadan azabuı onla n kuşati Fe rmesinden kendilerini güvende mi 
hissediyor/ar? Yoksa k1yametin GIWZ/11 gelmesine kcu~\'lllk hir tentinatlarr Illi var? 
Ki o giin, şirkleri rm/ara hiç bir şey sağlamayacak tir. Onlara ne oluyor da, bu oyun 
ve eğlenceler içerisinde oynaşırken kıyametili kopnws1ndwı korkmuyorlar? 
Kendilerine yar olmayaca~ dünya onlçın kutluktclll llilfkoymil11'tllr.'"77 

"Onlarııı Kahe'deld tapmanaları sadece. ıslık· çalmak ve' el 
çırpınaldan başka bir şey değildir.' O hatde 'inl•arınıza karşılık artık 
azabı. tadm."7R ayetini açıklarken günüınü'z bidaı ve hurafeli tasavvuf 

: anlayışiarına sert bir şekilde deyinerek şunları söyler: "islam öncesi Kui·eyşliler 
. Çiplak olarak ve alkış tutup ıs! ık çalara k Kabeyi taı;af c:derler Fe bwıu gerçek ibadet · 

· samr!ctrdı. işte ayet on/ann bit sap1kadetlerine işaret etmektedir. Ayeti yorumlarken 
· Kurtubf 1~ımlan. siiyler: "Bu ayet, el ç1rparak ve bağmp ça,~ırarak raksede1ı ca!ıil 
sı(fflere karşı bir reddiyedir. Bu yapılan.hlrill'tamaml akl! hoşmda olwilamı sakoıacağı 
nıiinker o/an şeylerdir. Bu11lan yapanlar, Kaben(n _l'(lllllida yukarda an lafilan şeyleri 
yapan müşriklere benzemiş olmuş olur. "79 Kurtııbf'nin bu siizleril/{fen sonrtl 
giinümiizde lwtll!e. zikir lıalkası. ve nıevlid adt altuıda ibadet ka.whyla yap1lan 
bidatlerin de buna girdiğini. söylemeye gerek bile kalmaz. Bunları yapanlar 
sanıyorlar ki, bunlarla Allah'ri ulaşılır, nıatıa aleminde seçkinlerili yüce makamlan 
kazan1llr. Halbuki' blllılan yapanlar imandan daha ~·ok şirke yakmdırlar. Bu 
yaptıklarından mılamı kazcuıacağr bir takım dans yorgwılı~qu ve boş çupoıışlardan 

' başka bir şey değildir. Onlar bu ene1jilerinibir üretim, kaumç 1'1! f'oplumıuı. yaramw 
olan bir işte harcasala r, anlanıs1 z şeylerle boşuboşuna ii m dr tiiketmekten All alı 
katında çok daha lıayırlr olurdu. Öte yandan işin en garip yani, onla/m kendilerini 
seçkin ve ermiş kişiler olarak topluma lanse etmeleJ·hlir." 

. "Gerçek iman ise, (ıl/alı hak/anda hüsn-ü zwıda hulwwwktır. işte insan bu 
ilıwıc1 ile parlak ila/ılyüceliklere erişir. i}·te bu 11wkwn, kişinin ıılaşttğı en yüksek 
ila/ıl mertebedir. O inanç sahibini Allalı ve 'Rasiilünün il os tu kilan iyi niyet ve kalJ? 
temizliğidir. Bu kalp temizliği ileAllalı dostu olma cı rasında bela ve zorlu smaFlara 
bitişik lJir taklmmer!ıaleler vardır. Onlarla inaçit kişi iner çıkar, iterler gerİler. A;ıza 
lıep imanm zirvesine ıılaşnıa yolunda kalır. Aşağiilkiara .ı·uvarlanmaz. Doğrusu 
gerçek nıiiminin cezbesi 1 Çlt/JllllŞı Allah ile buluşma an1 olan nalizaza girdiğinde 
olur. Işte zirveye yükselme uğrunda olan bu çupı111şlar onu, insanlôrdwı dilenmekten 
allkoyarak kendi geçimini temin etmek içi(ı çalışmaya sevkede1:. Yine OIIUII?:I.!n 
büyük !ıdreketi, cemaate kattimak için nzescide doğm olan yürüyiişiidür. Onun 
terenniim(eri ise, boş ve anlamsız şeytan/ bağmp ça,~mllalann öte.\·inde. iç 
diinyasuım lıuzw: ve ralıata kavuşmastndan ibarettir. O huwllıali, Yüce Mevla111n 

77 Zeyııch ei-Gazfıli, N:ızfirfıt, I. 678. 
78 8 Eııliıl 35. 
79 Kıırlııhi, Tefsir. V ll. 400. 
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büyiikliik ve erişilnıez gücünü tüm iç dünyasında hissettiği ve ömrü boyunca bu 
dertinf du)ıgulai·La yaşadığı haldir. Yoksamiiminin terennüm/eri, içerisine karıiılarım 
doyurmak ve kendilerini tatmin etmekten başka bir dertleri olmayan utannıaz 

ı divanelerin çığlıklarının karıştığı şeytani çığlıklar olamaz. işte parolası "Biz 
ancak Rabbimize yöneliriz"8° olan gerçek münıinin bakış açısına göre hakiki 
iman budur. 81 

Gazali'nin tasavvufçulara yönelttiği bu değerlendirmeleri ilk etapta çok 
sert gözükebilir. Şu kadar varki, bugün tasavvuf adı altında bilgisiz bir takım 
çevrelerce din adına yapılan çoğu şeylerin Kur'an ve sünnet kaynaklı nıiislümanlıkla 
ilgisinin olmadİğı, dinin sadece zikir ve zühd yönünii öne çıkararak onu sosyal 
hayattan· uzaklaştırıp ·adeta ruhhanlık dini haline getirildiği düşünülürse bu 
değerlendirmelerinde Gazali'nin haklı oldugu anlaşılır. Yoksa bu sözleriyle, 
zahidane ve mücahidane bir hayatı olan Gaziili'nin Kur'an ve siinnet kaynaklı 
zikir, fikir ve zühd hayatına tamamen karşı çıktığı sanılmanıalıdır. 

Öte yandan Gaziili, ahlaki yozlaşmalar .üzerinde de ayrıntılı bir biçimde 
durur. . Bu meyanda "Allah, zulme uğrayan kimseden başkasının, 
kötülüğü sözle bile açıklamasım sevmez. Allalı işitir ve bilir" 8 2 

ayetini açıklarken şunları söyler: 

"Müslümanin müslümana eziyet etmemesi islami edebierden biridir. 
Sözgelimi, misafiri gelen kişi, ona ikram etmelidir. Bir müslüman kardeşine 
haksızlık yaparsa, en güzeli onu bağışlamaktır. Müslüman, elinden ve dilinden 
müslümanların emin olduğu kimsedir.·: 

"Hangi şekilde olursa olsun kötü söz söylemek veya sövmek dil ile 
müslümana eziyet etmektir. Kimi insanlar vardir ki, başkalarına tebelleş olarak en 
g.aliz ve en çirkin ifadelerle söverler. Kimileri vardır, başkalarının onuruna leke 
sürerler .. Kimileri vardu~ başkalarının namus/arına dil uzatmaktan çekinmezler. Kimi 
de vardır, başkasınm yüzüne karşi sövUp saymaktan, lanet ·etmekten çekinmez. 
Halbuki Yüce Allah güzeldir ve güzel. hoş olandan başkasını kabul etmez. E1i güzel , 
şey ise, seni başkalarına sevdirecek olan güzel sözdür. Güzel söz, milminler 
arasındaki ilişkiyi pekiştirir. Zaten aklakl güzellikterin başında, güzel söz söylemek 
ve teiniz bir ağızasahip olmak gelir. Bu konuda da bizim için Allah'm Rasülünde 
en güzel örnekler vardır: Onun hakkuida Yüce Rabbimiz şöyle bııyurmuşiur: 
"Şüphesiz sen biiyük bir ahlak üzeres in. "R 3 

"Allah'a andolsun 'ki, bu ahlakf değerlere ne kadar mııhtacız bugün. Bunların, 
hiçbir kıymet ve meziyyete saygısı olmayan yabancı tesirierin etkisi altmda kalmış 
toplumumuzun özüne işlemesine ne kaçlar da mulıtacız! Ne yazık ki, müslümanlar, 
sürekli kendilerini, sağlam ahlakf değerlerin çok uzağ11ıa atnıaktadırlar. Ceiıab-ı 
Hakkm sınırlarını belirlediği, Hz. Muhammed'in @ de uyguladığı değerlerden hızla 
uzaklaşnıaktadır. Halbuki, ilk dönemde bu ümmet, ancaksağlanı alılakf değerler 
silahı ile uyanıp kendine gelmişti. Gerçekten güzel ahlak, biiyük bir alan; dünyada 
ilei·lenıenıizi sağlayan bir pasaport nıesabesindedir. islam hukukunu ve onun temel 
prensiplerini dikkatlice inceleyen bir kimse, onun sağlanı bir şekilde Allah'aiman 
ve salih amel ile tahkim edilmiş güçlü. ahlaki d~ğerler üzerinde oturduğunu görür." 

80 68 Kalem 32. 
81 Zeyııeb ei-Gazfili, Nazfirat, 1, 538-539. -
82 4 Nisa 147. 
83 :68 Kalem 4 
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"Bir davramş,' 11e kadar büyük olursa olsun, bu temel değerlerde1! yoksunsa 
eksik ve kusurludıır.Bu değerle1'den yoksun ola11 bir medeniyet, He kadar ilerlerse 
ilerlesin, sonunda yıkflmaya nıahkumdur. Çünkü ahlak/ temeller üzerille oturmanıış 
bir .'ı in emın ayakta dıırmast imkansızdır. " 

"Gerçekten biz, kendimizi başkalannın kucağına atmaya devanı ettiğimiz 
sürece, başkalarm/lt nonıılarıiıa boyun eğdiğinıiz sürece dü11ya ve ahirette zarara 
uğrayaHlardaH olmaya devanı edeceğiz. Allalı'a stğmtnz böyle bir duruma 
düşmekten. " 

·"Biz bugün, ö<.ellikle gençlerimizili kendisiili kapttrdtğt bıı lanetli 
yabanetiaşmayi kabulle11meye devanı ettikçe, çocuklannuztn aklt kayacak v~biz 
toplum olarak boşluğa yuvarlanmış olacağtz. Apaçtk Allalı düşmanları olduklan 

·halde, bizlere drJSt görünen yabancıların, iyiliği enıredip kötülükten sakmdt rnıa 
misyonu ile en lıayt rlt toplum olan bu ümmetin zihinlerine ekmeye çaltşttklan 
inkar ve saptkltk tolıumlanyla toplum çıldtrmanm eşiğine gelecektir." 

"Efendiler! islam en güzel alandır. O halde ona tutunun, tünı her şeyinizle 
ona sanlm. Alla/ı'a yemin olsun ki, islam, bizleri doğm yola iletmek için, bizleri 
yaratan Yüce Mevlamn lııtfudıır. Yüce Allalı 'tan, bizleri söz ve eylem planmda 
islama gönül vere/llerden eylemesini dileriz. u84 

Toplumsal çözülmenin önüne geçebilınek için en temel sosyolojik kuralı 
belirleyen "Bir toplum kendini bozroadıkça Allah onların durumunu 
değiştirmez"85 ayetini açıklarken şunları söyler: "Yüce Rabbimiz, ilminin tüm 
lıer şeyi kuşatttğ1111 bildiriyor. Göklerde ve yerde hiç bir şey O'na gizli kalmaz. O, 
gözlerin kem baktştnt da bilir, gönüllerin saklaytp gizlediklerini de. O'nun için 
biiyük bir şeyi bilmek ile, küçük bir Şeyi bilmek arasullfa bir fark yoktur. O'na 
göre, hayır yahut şerri içinde gizleyeni bilmekle, lıaytr yah111 şerri alen i olarak yap tp 
başkalamza söyleyeni bilmek aymdzr. Karanitk/arda dürii/üp saklanan şeyler de 0'1ia 
gizli kalmaz, gündiiziin ortaSliıda açıkça işlenenler de. Her ikisini bilmek de Allalı 'a 
çok kola.)'dt r. " · 

"Şam Yüce Allah'11ı, gece ve gündüz izleyici melekleri vardtr. Onlar kullan 
çepeçevre kuşaftp sevaptamu ve kötülüklerini yazan meleklerdir. Aym şekilde onlar, 
kulu günlük olaylardan koruyan koruyucu nıelekl(mlir. Kul1111 etra.finda onu gözleyen 
melekler, her an ve lı er yerde olanları görüp gözetmektedirler. Eğer kul Allalı'a itaat 
ederse, ona yard1m ederler; eğer Allali'a karş1 gelirse, tevbe edinceye kadar beklerler. 
Tevbe etmeyecek olursa, o zaman işlediği kötiiliik kadar OIW günah yazarlar. 
iyilikleri ise, kulun samimiyetille göre on kattaH yediyüz kattna kadar sevap olarak 
yazadar." 

"işte islam toplumu, Allah 'a karşı sanıimi bir şekilde Kitap ve sünnet 
doğrultusunda amel edecek olursa ne ala. Yok Allalı ile bomşıır, O'nun kitabi ve 
peygamberinin sünneti cltşındaki şeylerle hükmeder ve inkarcilara uyarak onlai·t 
kendisine damşman, rehber ve yard1mcı edinirse, işte o zaman Yüce Allalı onları 
zelil ve perişan eder. Kimi zaman doğunuH uşağ1, kimi zamall da batmill uşağı ktlar. 
Arttk o toplum, ipierin ucunu başkalanna kapttrmış demektir. Ama. tevbe edip 
tekrar Allalı'a döne!~ O'nun diniizi hayata hakim kılar, kendilerine güvenerek Allah'm 
kitabt ve peygamberinin sünnetine sarılır/arsa izzet ve devlete yeniden kavuşurlar. 

84 Zeyııcb ci-Gazfili, N:ızfırat, ı. 346-347. 
85 ı 3 Ra'd ll. 



244 Ali Akpınar 

Yitirdik/eri şere.fleriniyenicl(m elde ederler. Çiinkii Yüce Alla!;, bir tf;pliım gidişatmı. 
· · c(eğiştinlıec{ikçe aniann kötü gidişini değiştirecek değildir.:•B6 . · · . 

Ekonomik bir bela oÜın faizle ilgili olarak da ş(i satıdara· yer verir: "Ayime: 87 

si:ıdei:e katmerli faiz muamelesinin çirkinliğine dikkat çekiliyôr. Yoksa yasağui · 
sının çizilnziyor. Buna göre, sadece katliıerlifaiz yasaktır, kcttiııerli olmayanfaizise 
bımiuı dışmdadır. şeklinde değildir ayetiH maksadı. Böyle !Jir cmlam·ayetteıı çıkiııaz. 
Ayette özellikle katmerli .faizin'anıl!ııası, ·ya bu işi yapanın ne .kadar çirkin bir iş 
)'dptığım vurg(ılamak içindir. Ya da, katiııerli faiz muclll!elesi yiirürlükt'e 
olduğıuı.dandı r; Buiıa göre, on/ann yapageldikleri bir muamelederi sakmdı rniak için 
özellikle bu çeşit zikredilmiştir. Yoksa, genel olartık sadece katnıeı:li.fa.iz çeŞidiniH 
yasaklandığmı hUdirmek için anılmanuştır. Dolayısıyla, üyetten katmerli qlmayan 
faiz muamelesinin caiz olduğu anlaşılmamalıdır.8R Hakikcltfe yasi:ı.klaHan, sadece 
Arap yanmadasmda uygulaHanfaiz işlemleri değil; ora11ı ne olurs{ı o/sim tümfaiz 
işlem~eridir.89 Bu bir tarafa, zaten Bak{fJ'a sııresinde, omnıne olursa olsu11 tüm .faiz· 
i>vlemleri yasaklwımıştır .. ilgili ayette Yiice Rabbimiz şöyle bııyıırnıaktac{ı r: "Ey 
Inm(anlar! Allalı 'tan sakmın, i1~amııışsanız, .faizden arta kalmış 
hesaptan vazgeçin~ ll 90Zama/l. zaman, miisliimanlar (1/'ll,\"l/lllan ;ni şekilçle' aykın 
,bir 'takım sesler yiiksetir: Allalı Teftlii, ancak katmerlifaiz işlemilli haram kılmıştır. 
% /0 .Yahut % 20 firamndaki faiz işlenıleri bu yasağ/ll içine girmez .. Bunlan ya 

· calıildirler, ya ·efa !Junlar islamı anlıyortm·, dnıa din diişmanlannm ekn(eğine yağ 
sürerek onu yıkıncık istemektedirler. Halbıiki, nıqsliiniwılamı· ekonomik 'özgürlük 
içerisinde olmalan ve ekonomik sistemlerini kendi şeriatlan iize.ı:ine ;oturtmalari 
hiçbir zaman l1·lanı eliişman/arının işine gelmez. Bu yii;:,dçm :onlar, faiz üzerine 
kurulmayan /ıer.1i:irlii ekonomik sistemler/e savaşır/ar. Bıı kon!ula nıiisliinıanlara · 
düşen ise, onlamı' tezgalılahuı boşa çı.kiırlllalan ve diişnıanlçmiun entrikalannı 
ki:ıvranıalarıdır. Zirci.faiz, ne kadar güçlü olursa olsun, her trıplum için .bir eko~wmik 
yıkını sebebidir.· l'oksiıl devletlerin borçlan na karşılık ödedikleri faiz miktada n na 
bakılı.verdiğinde bu gerçeği daha iyi antaman miinıkii11 olacaktır. Gerçekten 

. toplıtiiiJIIl kıirtııluşıı, AUa!ı'tdn sakınniaya baglıdı.r. Takı>wım yani Allah'tan 
çekinmeilin gerekle.rindeıi biri de Allalı'tan korkup faizdeli ı•az. geçmektir. "_91 · 

o ı 2- Kıssaları sunuşu ve İsı·aili ı·ivayetlerc yer vermcm:csi: 
Gazall, Kür'fııida anlatılan geçmiş topluml'arın kıss~ılurıy!u ilgili bilgiler verirken 
ayrıntıya girmez ve bu konuda İsniillı'ivayetlere hiç yer 'vermez. Kıss.aları anlatırken 
ayetlerdeki açıklamalarla y~~inir, ama kıssa kahramanlarının hayat hikayelerinden 
alınması gereken dersl~r üzerinde önemle durur. Sözgelimi, Bakara suresi 261. 
ayetinde sözkonusu edilen 'yüzyıl uyutulduktan sqnra tekrar diriitilen adam'ın 
kimliği üzerinde hiç durmaz ve onun İsrailoğullarına mensup bir kişi olduğunu 
söylemekle yetinir..92 · 

o o 

""Yahudiler, 'Üzeyr Allah'ın oğl~dur'. dediler"93 ayetini açıklarken 
ise, Üzeyr .hakkında şunları söylemekle ye~inir: "Vii ce. Mevla, Yp1ıııdi ve 

86 Zeyııeh ei-Gazfıll, Nazarfit, 1, 684 .. 
87 Bkz. 3 Alu lnıraıı ı :ıo. · 
88 BkZ. Ccıııel, ci-I<'iitfıhfitii'l-İiahiyyc, ı. :ı lJ ... 
89 Seyyiil Kulub, Tcfsir, ı. 473. . · · · · 

· 90 2 Bakanı 278. 
· 91. Zeyııeh ci-Guzfıll, N aza rat, ı, 250. · 
92 Bkz. Zcyııeb eı-Gazfıll, Nazfirat, ı, 161-162. 
93 9 Tı::vbe 30. . 
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Hristiyanlann Al!alı'a i'e Rasiilüne. iiıanmadiklamu lwber ı•eriyor. 01ılar Uzeyr'i 
Allalı'ın oğlu olamk kabul ederler: Çünkü o, Hz. Musa'nm Pefiıtuulwı sonra Teı,ratı 
yazmıştı. Bu yüzden onun Allah'm oğlu olduğıtl/ll ileri sürdüler. Biz Hz. Uzeyr'in 
Tevrat1 nasıl yazchiJuırbilnıiyorıız. O, onit ezberi11de1i mi yazd1, yoksa Ollıtllyanı11da 
m:jinali mi Pardı, bii. bilmiyoruz. Işin iç yüzünü en iyi Allah bilir. "94 

Kur'fın kıssalarını eğitsel açıdan gününüize taşıyıirak anlatır. Örneğin Nuh 
kıssasının anlatıldığı ayeti açıklarken sözlerini şöyle bağlar: "Ey Mulıömmed, sen 
kavmille öncekilerili kıssalamıı anlat ve duyur. Onlara Hz. Nuh peygamberden 
bahset. O, kavmi ile birlikte, onların cirasmda yaşarkeli nasıl sabretmişti? Onları 
tam dokuzyüz elli sene sabırla ve karşılık beklemeden Allalı 'a çaiJı rdı. Sonrc(olllamı 
inkarda direnmelerilıilı sonucu ne oldu? Andolsu11 ki, l'iice Allalı yere emreimiş, 
yerden slllar.fişku'fllış; gökyüzüne emretmiş gökten yağmurlar hoşwımıştı. Sonunda 
Nu/ı kcll'lııiniıı tiim kuru toprakları derya olmuş l'e N11lıope)'ganıberle birlikte 
olmamakta di ren ip Allalı '111 etııriyle yapttğt kurtuluş gemisine /Jinmeyenler boğalup 
gitmi~vti. Onunla beraber olup 'Rabbimiz Allah'ttr' deyip sonra Allalı'tll gösterdiği 
yolda dosdoğru kalanlar ise gemiye binip kurtubiwşlardı. Işte bugün de lslamm 
ölçüleri yürürlükten kaldırılmış durıımdadtr. Bu11da11 tiitn ll·!am toplumu 
soruml11dur. Ancak bu gidişatı benimsemeyip kendi ne.f:l:illlle, ailesillin hayatında ve 
top/ımı /ıayatm~la (slamt yaşatabilmek için canlarıyla ve lllllllar ''t gayret edenler 
mi cak bu yükümlülükten kurtulanlardt r. ,gs · 

13- Siyasi konulara sıkça temas etmesi: Tefsircimiz, ayetleri 
açıklarken sık sık siyasi konulara değinir. Toplumun içerisine düştüğü siyasiıl 
yanlışlık v.e eksikliklere dikkat çeker. İslam topllımunun olması gereken siyasal 
yapısı ile, buglln ic;erisinde bulunduğu durumunu siteıııli ve <ıcıklı bir biçimde dile 
getirerek mukayeseler, yapar. Bu 'konud:ı thl ll, bir takını çevreleri.n tepkisine 
aldırmaJan bildiği doğruları net bir biçimde açıklamaktan çekinmez, ama o bu 
konudaki hatırlatınalarında saldırgan ve yıkıcı değil, ımıtedil ve yhpıcıdır. Ya.,:arın 
islami mücadele içerisinde çektiği sıkıntıların, yer y.er bu.kabil ayetlel·in tefsirine 
yansıdığı da görülür. · · · · 

O, önce gerçek ilim adaınının kimliğini tesbitten işe başlar. Gazali'ye göre 
gerçek ilim adamı, yöneticilere dalkavukluk yapmayı bırakıp gerçekleri 
söylemelidir. O, bu konuda ilim adamlarına şöyle çağrıda bulunur: "Gönülleri iman 
ve lıidayetten uzak ka'tnuş yoldan çıkmtş nifakçt inkaretiann !ıali de aynen böyledir. 
Bu yüzden bizim ilim adamlarınııza düşen, kendilerini lıe/aka götürüc(i bir şey olan 
yönetlcilei·e dalkavuklıık yapma işini bu·aktp, onlara ii/fiit vermeleridit. Evet,• 
Allalı 'til ayetlerin(yalanlayan, yahut onlardan yüz çeP.iren,,ya/ıut da bu konuda 
zalim yöneticilere dalkavukluk yapqn herkes, aynt şekilde kötülük yapmış ve 
.azg111lardall obıwş olur. O halde ey bilim adeimfani .Aiıireti, dünyaya ka1~1·tftk 
değiştirmeyin. Allaiz '111 ölçüleriyle lıiiknıetmeyen zalim yöneticilere deyin ki: 
l'apttklannızdan pişman/tk duym·ak Alla!ı'a dönün de Allalı sizi bağtşlasuı ve sizi 
ikranı yurdu cennete koysım. Ahiretinizi dünya kmştlığmda satnwyuı. "90 

'Hakimiyet' konusunda şunları söyler:. " .. Cibt ve ta,~ut kavranılan hangi. 
manaya gelirse gelsin, bu manalan n temeli.. !takimiyyeti. Allalı 'tan. ba~vkas111a 
vermek l'e Allalı'uı yasalan cltşmdaki yasalara l·azt o!makttr. Bugün yenideiı Allith'a 

94 Zeynch ei-Gıızfili .. N:ıziirat, ı; 559. 
95 Zeynetı ef-Gııziili, Nnziiriit, ı, 6 ı 2-6 ı3. 
96 Zcynch ef-Gııziifi. Nnzfırfıt, 1. 513-514. 
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ve O'nun yol gösterici Kitabının rehberliğine dönmeye ne kadar da muhtacız! 
Gerçekten bugün tağııt, toplumumuzu istila etmiş, zııliinı ve haksızlık toplumun 
içine işlemiş, A'llalı'ın dışındakilerin hakimiyetine razı olma sonucu insanlarm 
gönüllerinde fesat taJıt kurmuştur.·: 

"Allah onlara lıidayet etsin, yöneticilerimiz bııgii'n ve yarm, niyetlerini 
diizeltip aralarında. ALlalı'ın kitabını hdkem kabııl.etmez, güvenilir kişiler olarak 
halkı yönetmez, insanlığın saplantılarım davet ve irşatla diizeltmez, şeytana ve 
günahlara a 'an kapıları kapatmazsa .. Arduidan Kitab ve Sünnetin re!ıberliğinde, 
toplumda Altu!ı'ın hükümlerini yürürlüğü koymazlar ve insa11larm önüne en yücG 
örnekleri sıınmazlarsa .. Bu konuda yöneticiler önce kendileri en ·güzel örnekleri 
ortaya koynıazlarsa .. Evet tüm bunları yapmaz/arsa, artık onlanil sonu helaktan 
başka bir şey değildir. Artık zalim tağutların hakimiyeti ellerinde tutmalarıyla her 
türiii kepazelik toplunıda yayılacak ve lıüsran kaçınılmaz olacaktır. Öyleyse, hep 
birlite, yöneticilerimizin Allalı'ın kitabı ile hükmedenler ve tevlıidill tüm gereklerini 
yerine getirenler olmaları için Allalı'a dua edelim. •ı97 

"Halbuki, "Allah 'ın indirdiği ile lıiikluetmeyenler, kafirlerin ta 
kendileridir. " 98 Allalı'ın indirdiği ile. lıiikmetmeyip göz göre göre onu 
terkedelller, yahut bile· bile zulmedenler, işte onlar inkai·cılardır. Söz buraya 
gelmişken, giiniimiiz İslam toplumu üzerinde bir nebzecik dıırmamız gerekir: 
AllalıTeala, kendilerine inciiriten Kitabı bırakıp ollunla hiikmetmeyen 
İsrailoğullarımil ki{fi·iine lıüknietnıiştir. Buna göre, Kur'i111 ile lıük.metnıeyen İsianı 
toplumunun durumu ne olur? Yüce Mevla, şöyle buyıırnıaktadı.r: Allalı 'ın 
indirdiği ile lıilkmetmeye1iler, işte . onlar kafirlerdir. Bir sonraki ayette 
Allalı 'ın indirdiği ile lıiikinetmeyenler, işte onlar zalimlerdir, 
buyuruyor. Ardmdqn da :Allalı'ın indirdiği ,ile lıiikmetmeyenler, işte 
onlar fasıklardır, bııyurmaktadır. Her ne kadar bu ayetler, Kitap e/ıli hakkında 
inmiş de Qlsalar; bizler Allalı'ın indirdiği ile lıiikmetmediğimiz zaman bundan 
sorguya çekilmeyecek miyiz?!" 

"Doğru ve tutarlı bir anlayış, inanılması gereken gerçeğin Hz. Muhammed ve 
onun lıal(felerinin inandıklarının ta kendisi olduğunu kabul eder. Çünkü İslam 
toplumu, Allalı'ın kitabılll bırakıp tağutıın. hükmüne boyun eğmekle çok biiyük bir 
cai·üm işlemiştir. Doğrusu giiniinıiiziin sorunu, A Ila/ı 'ı 11 kitabı yla lıiikmetnıeyen 
içimizdeki yetkililerin dıırıınııınun na olacağıdır?" 99 

"O halde ey toplumu yönetenler! Gelin Allalı'ın kitabma. Biz de sizinle 
birlikte olalım, ardmızdan yürüyelim. Haydin, fltne ve fesat sistenıleri yerine 
Allalı 'ın yoluna sevkedin toplumu, onlara bu ko'nııda öncülük edin. Biz. sizin 
miislümmılığı.mza bir şey denıiyoruz. Ama sizin "La ilah e iliallalı" ·sözünde samimi 
olmanız/ istiyoruz. İşte şıırada seçkin (!) sosyalist sistemler devritip nasıl yerin 
dibine geçiyorlar. Yeniden dirilişe geçen İslamın ·gücü karşısmda nasıl çökiiyor. 
Gerçekten. bunda, haktan sapanların alnıası gereken dersler vardır. Ve yine şurada 
işte, bir taku.n beşeri sistemler, (flas edip nasıl da çöküşe geçmiş bir halde ler." 

'.'Toplıuıııınuz ve lıiiknıettikleriniz hakkı nda All alı 'tan korkun All alı 'tan.! 
Makanı ve mansıpla.rımz ile halkınız konusunda Allalı'tan sakınm! İnsaf edin, 

· 97 Zeyııeb el-Gazfili, Nazfirat, 1, 306. 
98 5 Maide 44. · 
99 ·zeyneb el-Gazfilf, N:'lzfirfit, 1, 3.80. 
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· Allalı'tan korkun da bize Allalı'ın kitabıyla lıiikmedin! Halkt yetyüziiHiin lzal(f'eleri 
konumu11da görün ve onların haklarını koruyım! Siz de Allalı'ut kulları da, Allalz'm 
arzuula yaştyorsunuz. Allalı ise, sizin lıal(f'eler plduğwıuzun bilincinde 
lıükmetmenizi istiyor. Allalı tarafindan belirlenen mahkum, //(/St[ olur da kendi 
hakimine karşı aztp taşkuıltk yapabilir!?" · 

"Ben Allalı'tan, Tağutu ve lıüknıiiiıü kaldtnp atarak Allah'm kitabwt 
uygulania konusu11da size yardım etmesini diliyorum. ·Böylece nıilletinıizi 

yüceltesiniz ve korumasız olarak güvenle yüriiyebilesiniz. Çünkü o zammı halk, 
Allalı'm lutjiı keremiyle sizi gözetip koruyacaktır. işte bu11.lar, zorlama, baskı ve 
aşmltğa kaçmadan, müslümanların yöneticileri hakkındaki temennilerimin tiimiidür. 
Elbette ben bunlan, ancak Rabbimin lıoşnutluğunu kazallmak için istiyorum." 100 

. 14- Kadmlarla ilgili ayetleri ele alışı: Zeynep ei-Gazilli, bir hanım 
olarak, ayetlerden· kadınlarla ilgili hükümler çıkarır. İslamııı kadın haklarına değin ir. 
Kadınlarla ilgili spekülasyon oluşturacak yersiz tartışmalara girmez, Kadınlardan 
bahseden ayet ve hadisler karşısında teslimiyetçi bir tavır takınarak herhangi bir 
komplekse. düşmeden, savunmacı bir mantıkla ayetlere yaklaşmaz ve zorlama 
yorumlara girmez. Kadının toplumdaki yerini ortaya koyarken, konu ile ilgili 
hadisleri olduğu gibi nakleder, bu konuda septik bir yaklaşımın içine girmeyip 
geleneksel bir çizgi takip eder.· Onun, tefsirinclen derlediğimiz bu konudaki görüşleri 
şöyledir: 

a- Erkeklerin lcaduilar üzerine kavı,fım ·oluşları: "AIIah'm 
kimini kimine ü&tün kılmasından ötürü ve erkeklerin, mallarından 
sarf etmelerinc~en dolayı erkekler kadınla ı· üzeriiıe yetkindirler" ı o ı 
ayetini Gazali şöyle· açıklar: "Bu ayet-i kerimede, erkeklerin kadmlar üzerinde 
yetkin olduğuna ve mtlann aile içerisinde reisliğin onla n n !ıakkt olduğuna dair ilalz'i 
bir hüküm Fardtr. Biı, kaduıın ei' işlerini çekip çevirmesine ay/(frt değildir. Elbette 
kadın, aile yuvastntn selamet ve huzuru için kocastiltil aile içi işleri11.de söz 
sahibidir." 

"Ayetteki "kavvfım" (yetkinlik) kelimesi, sorumluluğu üstlenmek 
demektir. Şöyle ki, erkek !ıammmm ve çocııklanntn geçiminden sorumludur. Aynı 
şekilde o, tüm ev işlerinde eşinin yardtmctst olmakla yükümlüdür. Kur'an ve 
sünneti kendisine rehber edinen kimse işte bıınlan yerine getirmek borcundadtr. 
Aile, toplumu//. ilk okulııdur. Ailede kadtn, ev işlerinden sorıınılııdıır. O, eşinin ve 
çocuklarının lıuzum konusıında, Allalı ö1ıiinde mesuldiir. Tiim bunlar, ancak kadtlltll 
tanı bir teslinıiyyetle ve severek erkeğin yetkinfiğiHill ad(ilet ve huzurun kendisi 

1 
olduğuna inanmastyla gerçekleşir. Çünkü yetkinlik, erkeğe, /ıammtn şeref ve 
lıaysiyyetini koruma konuswıda her türlü hizmette giizel ı•e insqflı davranma 
görevini yiiklenıiştir. Zira erkeğin idaresine girmekle ka~/111, onu11 yanmda bir 
emanet konıımıındadt r." 

"işte yetkilifiği bu şekilde doğru anlanu;.ık, kadtllct kecastl/a bağlaHıp 
.güve/11/(esbzi sağlar. Böylece aile hayatı huzur ·Fe güvene kt:i"vuşıır. Artt k kadın 
kendisiili ev işlerille ve çocuklarını yetiştirmeye Ferir. işte böylece fslmıı, karı-koco 
arasmda uyumlu çiçeklerden oluşan bir ~ğactn yeşermesi11i hedeflemektedir. Ho11 

kokulu gölgesinde mutlu bir biçimde dinlenilen, nıe\'Veleri bol bir bahçede görkem/1 

100 Zeyneb el-Gazfill, Nazarfit, I, 309. 
101 4Nisii34. 
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bir ağacm yetişmesini istemektedir. işte bu, aile yııvas111da erkeğin konumudur. 
Yuvasuıfiı kıırtuluşıqıu gerçekleştirme, evde lıuzuriı sağlama ve toplıwıım 
ilerle.ırzesine katkıda bulunabilmesi içindir bu konum. Bu ise, salt adalet ola11 
Alla/ı'm kitabmm en güzel bir biçimde an.laşılnıas1yla elde edilir." 1°2 

"Erkekleı·in meşru bir şekilde kadınlar üzerinde hakları olduğu 
gibi kadınların da onlar üzerinde hakları · vardır. Yalnız erkeklerin 
onlardan bir 1 üstün derec'esi vardır" ı 0 3 ayetiJıi açıklarken şunları 

1 . • 

söyler: "Mutlu bir evliliğin yasasi ise şudur: Şüphesiz kadinların bir takim haklan 
ve görevleri vard1r. Erkeklerin de bir takımhaklan ve görep/eri !'ardn· .. Hem. de bu 
hak ve .sorumluluklar bir dayatma ve zorlama olmaksmn güzellikle yerine 
getirilme/idi r. · 

Cabir''in rivayet ettiğine göre Peygamberimiz @ Veda Haceliıda okuduğu bir 
hutbesinde şöyle diyordu: "Kaduılar konusunda Allalı 'tan korkun. Zira 
siz onları Allalı 'ın bir emaneti olarak ald m ız. Onları, Allalı 'm 
izniyle kendinize lıelal kıldınız. Sizin kadınlal'uıız üzerindeki 
hak km iz, onların hiç kimseyi yataklarıtııza almamalarıdır. Eğer 
onlar böyle bir şey yaparlarsa onları, yaralamayacak şekilde döviin. 
Onların sizin üzerinizdeki hakkı ise, güzellikle yedirip giydirerek 
geçimierini sağlamanızdır. "I 04 

/lm Abbas şöyle der: "Haııınıınıuı bana siislenmesini istediğim gibi, ben de 
/ıamnum için siis!ennzeyi ,isterim. Çiinkii Yüce Allah, "Erl{elderin meşru bir 

. şekilde kadınlar üzerinde haldarı olduğQ gibi kadınların da onlar 
üzerinde hakları vardır' buyurmaktadlr. uf05 

Yalnız erkeklerin onlardan bir iistiin derecesi vardır. Bu bir 
t!l'rae. giiııalı olmayan konularda onlara itaat etmektir. Allalı Azizdir. 

' Hakim'dir. Kendisine karşt gelenlerden intikamım almaya, kadirdir. Emrettiği ve 
yasoklacliğt her şey, koyduğu herka/lllll ve yasa hikmet doludur. n/06 

b-İslamuı kaduı lıaklarıyla ilgili gijriişleri: "Cenab-1 Hakkm lu(fiı 
keremindendir ki, adl-i ilalıf, kullarmdan kadtll olsıı11 erkek o/sım, ça1tşq11 hiç , 
ldmsenin amelini boşa çıkarnıayacaktır. Siz birbirinizdensiniz zaten 1 07 
ifadesi. kadın-erkek herkese insaf ve ikn;ımtn en son noktaya ulaştığımil bir 
göstergesidir. Yüce Alla/ı, kadın ve erkeği tek bir insan olarak kabul ediyor. 
Malılukatı düzenleme {şini o ikisine yiikliiyor. İkisini de, Hz. Peyganıberl:ten ilahi 
nıesajt almakla gôi·evlendiriyor. emaneti yükleıınıe ve Risaletin gereğini yerine 
getinne sorum/uluğuna ikisin~de ortak kılıyor. Ardından, kadtmyla erkeğiyle cilıada 
atılan, Allalı yolwıda}ıicret eden, O'nun uğruna yurtlanlll terketmeyi göze· alan ve 
bu uğul·da. zatini inkarcılardan gelen pek çok eziyeti göğiisleyenlerin şantnt 
yüceltiyor." 1 OS 

102 Zeyııelı ei-Gazfıli, Naziiriit, I, 297-298. 
103 2 Bakarn 228. · . 
,J04 Mfisliııı, Hacc 147. 
105 Tülıeri, Tcfsir,l.JJ. 453. 
IO(ı Zeyııeb ci-Gazüli, Naziiriit, ı, '136-137. 
107 3 Alu lınrmı 195. . 
108 Zeyııeb ei-Gazali, Naziiriit, ı, 278. 
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"Kadtn -erkek, ikisi birlikte tek bir ne.fisti .•rkek neflsten, ikincibir ne.f!s 
daha meydana geldi ki, o kadtndtr. 8unun anlam.t 5ıudur: Kadtn-erkek, /Jiri olnt'adan 
diğerinin !ıayatt eksi/aif·. Yüce Allah, evreni can!tlarla donatmak istedi ve Adem ile 
Havva'dan çok saytda erkekler ve kadtnlar meydana getirdi. Böylece ye1yiizünde 
yaratt!tş hareketi gerçekleşti.. 

"Ayet, hayatm erkek ile kadui sayesinde gerçekle11·riğine dikkar çekiyor. insan 
:\"Oyu asiinika/ı bağtyla, o ikisinden çoğalnuşttr. Nikalt yoluyla evlilik, yarattltştn 
ba,l"langtc/1/dan diinymun sonwza dek !ıayatt sürdürecek olan All alı 'lll bir yasastdt r. O 
Alla!t'tn iradesi ve lıikmetidir. ol09 

"Calıi!iyye devrinde kadtn adam yerine bile konulmazdt.. Derken islam geldi 
ve /ıiç bir akt!lt kişinin onaylayamayacağt bu uygıılamayt !wldtrtp bu çirkin gidişata 
dur dedi. Kadtna bir taktm yükümlülükler yiiklediği gibi, bir talunı haklan da 
belirledi. Onun ev!enmesini, onun istek ve arzusuna bağ!adt. Kadtntn ve/isi, O/lll/( 

saltibi de,~il. veki!iydi sadece. islam, mehri de kadtna !tak olarak verdi. Yine kadtna 
miras !takkt tantdt. Kaduı, sa!ıip olduğu şeylerde özgiirdii arttk. Kadtn için bundan 
daha giizel ve daha iyi bir ko11um olabilir miydi"! Gerçekten calıiliyye döneminde 
kadtn ihmal edilmiş bir !ıaldeydi. Onun bir taktm görel'leri l'ardt, ama hiç lıakkt 
yoktu. islam geldi, kadtm koruma altına aldı. Onun şeref ve onurunu koruyarak 
onu, laytk olduğu )•ere çıkardı. Çizdiği kesin stntr!anyla Fe öğretileriyle kadtnı 
ezibnekten kurtardt. nil O 

Kadının to.plumclaki yerini, bu konuda gelen hadisiere aşırı şi.ipheci ve ön 
yargılı olarak bakmaksızın ve herhangi bir te'vile ihtiyaç duymaksızın olduğu gibi 
verir: "Bu aşm tutkular kimi zaman salıibi için birfitne, kimi zaman da bir nimet 
olur.Ayette önce kadwlar sayılnuştır. Nitekim bu konuda Peygamberimiz @, şayle 

b uyu ru r: "Benden sonra, erkekler için k ad m lardan daha zararlı· bir 
fitne bırakmadım. ,.,, ll 

"Çii11kü islamdan uzak bir kadut., tiim işlerinde top/ımı için büyük bir 
.f!tnedir. Onun evden dtşan çtkışı de fitnedir, kocasuw karşt tutumu da .fltnedir, 
çocuk/anna kal~\'/ tavn da .fitnedir. Eğer toplu11t, akltnt baş/Ila altp kad/1/larty!a 
ilgilenmez ve gereği gibi onlan yetiştimzezse, o z·aman kacltn bir ytktm sebebi olur. 
Niteki/lt Peygamberimiz @, şöyle buyurmuştur: "İsrailoğullarmm ilk 
fitneye düşüşleri kaduılar yüzünden olmuştur." 112 

"Ama, kadw diizelirse, ne çocuklar .fitne olur, ne mal!ar..fitne olur, ne de 
diinyanm her hangi bir tutkusu, salıibi için bir .f!tne olur. Çünkü sa!i!ıa lıantm, 
islam evinin direğidir. Çocııklannt istama göre yetiştiren odur. Onlar toplumun 
ytktct unsurlan değil, ayakta tutall unsurları olduktan sonrafüne nast! on/anı gelip 
bulaşsuı?! Arttk kadm, bir tsla!ıçt ve yardtmct ola,J_.;ak i,1·ine giden kocasuw şöyle 
diyecektir: "Alla/ı 'tan salem. Haram yeme. Biz dünyada açlığa 
sabredebiliriz, ama ahirette ateşe asla katlanamayız." 

109 Zeyııeb ci-Gazı11i, Nazfırilt, 1. 281. 
ll O Zeyııcb ei-Gazı11i, Nazilriit, 1, 290-291. 
lll Mlisliııı, Zikir 99. 
112 Miisliııı, Zikir 99: Tirıııizi, Fiteıı 26; İbn Macc. Fiteıı 19. 
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"Doğrusu bütünüyle bir toplumun düzelmesi, kadımn düzetmesine bağlıdır. 
Sağlıklı diişü1ien akıl ve izan sahipleri bu gerçeği göz ihıiinde bulundursunlar da, 
binayınereden yapmaya ve nereden yıkmaya çalıştıklan m iyi-bilsinler.J113 

c- Kadının şalıitliği: Konu ile ilgili ayeti açıklarken şunları söylemekle 
yetinir: "Borçlar hukukundaki şahitlikte İslam iki erkeğin şahitfiğini şart 
koşmııştur. Dalıa sonra unutma ve şaşırma ihtimallerini göz önünde· bulundurarak, 

. iki kadu!ln tanıkhğını bir erkeğin tanıklığına denk saymıştır .. Genel hüküm 
böyledir .. Her ne kadar kadınlardan unutmayan ve karıştırmayanlar olsa bile, İslam 
bunu tiinı kadınlara şamil kılmıştır .. "114 · 

1 d- Kadının miras paylaŞımındaki konumu: Mirasta kadının payı ile 
ilgili olan1k şunları· söyler: "Ayetler, sadece erkekleri miras ta pay salıibi yapıp 
kadmla ra hiçbir şey vermeyen eski calıiliyyeyi bırakarak çocuklar konusunda adaletli 
davrmmzamızı eiiıretmektedir. Cenab-ı Hak, mirasa kanıt olma konusunda kadınla 
erkeği bir .tutmuştur. Her ikisinin de mii·asta paylan vardır." 

'Erkeğe iki dişinin· hissesi kadar. ili .'i Her şeyin iç yiiziinii çok iyi 
bilen ve herşeyden haberdar olan Yüce Allalı'ın bildiği hikmet gereği bu böyledir. 
Elbette Alla/ı, en iyisini bilir. Erkek, ailesinin geçimini temin, zorlu işlerde 
çalışma, kazanç elde etme, ticm:et yapma, sıkmtılara katianma gibi sebeplerden 
dolayi erkeğin ihtiyac/ dalia fazla olduğundCm, kadının aldığınuı iki katım alma \ 
hakkma sahiptir." 116 

e- Kadının avreti ve örtiisü: Gaziilf, kadının avretının el ve yuzu 
dışındaki tüm bedeni olduğu görüşünü tekrarlayarak kadının eşi dışındaki kimselere 
karşı iffet ·ve namusunu muhafaza etmesi gereği üzerinde durur. ll? Ahzab · 
suresindeki tesetti.ir ayetinde geçen 'idnfi' kelimesinin yi.izi.i çevreleyen, alın, boyun 
ve..kulakları örten başörtüsü anlamına geldiğini söyler.f 18 

i-Kadının peygamberliği: Gdziilf, "Senden önce kasabalar 
halkmdan şüphesiz, kendilerine vahyettiğimiz bir takım adamlar 
gönderdik" ll9 ayetinin tefsirinde, ayette geçen 'adamlar' (ricfilen) kelimesinden 
hareketle, gönderilen peygamberlerin arasında cin ve melek olmadığı gibi kFldının da 
olmadığını söyler.120 

\ g- Kadıımı davetçiliği: Gazalf, Sebe' kraliçesi Belkıs'in Hz. Süleyman 
peygamberin huzurunü gelip· müslüman olduktan sonra, bununla yetinmeyip 
kavmini İsiama davet ettiğine tel mi h te bulunarak İslam kadınının davetteki yerini 
vurgulamaya ~alışır.l21 · 

lı- Çe~ltli lıiikiimlerde kadın-erkek eşitliğine dikkat çekişi: 
Ga-;.dll, bir hanım ınüfessir olarak ayetlerden kadınlarla ilgili hükümler çıkarmayı da 
ihmal etmez. Örneğin, ganimetierin paylaşımı ile ilgili Enfal suresi ayetini 

--·-·----·----------
1 13 Zeynch d-Gıızfıli, Nazilrilt, 1, 198-199. 
114 Zcvııcb ei-Gnzfıli, Nazilrilt, 1, 182-183. 
! 1 ~ 4 Nisfı ll. 
i! 6 Zcyııdı cl-Ga.:fıli, Nazilrilt, ı, 285. 
i! 7 lll.. I. Zt:yiıdı d-Gaziıli, Nazilrfıt, ll. Nur Suresi :ı 1. ayeliıı ıefsiri. 
i lK Hb.. Zeyriclı d-Gnlfili. Nazilrilt, ll. Ahzab Suresi 59. nyctin tefsiri. 
:ı.q 12Yusurto9 . 

. :.'.: Ilk;. Zeyııdı d-Gnzfıli. Nazilrilt, 1. 679. 
'.:' 1 H b .. Zeyııdı d-G:ız:'ıli. Nazilrilt, ll. Nemi Smcsi 44. ayet in tefsiri. 
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açıklarken şu cümleye yer verir: "Eğer milmin hanınılar da savaşta bulunurlarsa, 
elbette onlara da selıinılerine düşen verilecektir. "' 22 O, bu değerlendirinesiyle 
kadının da yeri gelince savaşta aktif ol,arak yer alabileceği ne işaret eder. 

15- Kur'anda neshi kabul etmesi: Gazall, genel olarak Kur'an'da neslii 
kabul eder. Ama tartışmalı diğer konularda olduğu gibi, nesh konusunda da ayrıntıya 
girmekten kaçınır.123 Bakara suresi 180. ayetinde geçen ana-baba ve alerabaya 
vasiyyetle ilgili ayetin daha sonra gelen miras ayetleriyle neshedildiğini söyler.124 

16- Mü~kil ayetleri açıklaması: Yazar eserinde, diğer tefsirlerde olduğu 
gibi, birbiriyle çelişkili gibi görünen ayetler üzerinde kısaca durarak ayetler 
arasındaki çelişki gibi gözüken durumları gidermeye çalışır. Örneğin Kur'finın 
kendisini hem muhkem ve hem de müteşabih olarak nitelemesinde çı:;lişkili bir 
durumun olmadığını şu şekilcje açıklar: "Cenab-ı Hak, bir ayette Kur'm1ı11 
tanıamımn nıulıkem olduğunu bildirmiştir. "ayetleri mulıkem kılmmı1ç 
kitap .. ııJ25 Bu ayet, konumuz olan ayetteki "Onda Kitabın temeli olan 
mulıkem ayetler vardır, diğerleri de miite~abilıtirler. ,· (fadesine ters 
düşmez. Çünkü önceki ayette bildirilen mulıkemlik, Kur'iimn (fade ve uyum 
bakınundan sağlam ve kesin olduğu, Allalı katmdan gelmesinde hiçbir şüphe 
bulunmadığı anlamınadır. Bir başka ayette geçen "miite~abilı bir kitap .. rı/Hı 
ifadesi ise, Kur'an ayetleriniiı birbirine benzediği, birbirini doğrııladığı cmlamınadır. 
Dolayısıyla bu da, Allalı 'm "o mm bir kısım ayetleri miite~abilıdir .. " 
sözüne hiçbir şekilde ters düşmez. "127 

17- Müte~abih ayetleri açıklarken selefi bir çizgi izlemesi: 
Muhkem ve müte~abih kavramları hakkında yapılan tanımlardan "Muhkem, 
yorurl1 Ve açıklaması bilinebilen ayetlerdir. Müte~abih ise, ancak Allah tarafından 
bilinebilen, O'ndan başkasının bilemediği ayetlerdir" ı 28 tanımını öne çıkaran 
Gazli/i, müteşabihlerin tevilinde seleti bir yol izler. Örneğin o, 'istiva' konusunda 
şunları söyler: "Şam yüce olan. Allah, arşa nasıllıüknıettiğini en iyi sadece kendisi 
bilir. Asimda 'istivfı', Cenab-ı Hakkın kendine has ilmindendir, onun mahiyetine 
başkast muttali olamaz. O, her şeye kadir olan, tüm !zer şeyi kuşatnıı~· bir tek 
Allalı'tır. inanan ki1ııselere {}.üşen istivayı, hiç şek ve şüplzeye diişmedeıı oldu}<u gibi 
kabul etmek, onun nasıllığım ve niceliğini araştınııamaktır. Şu kadar var ki ayet. 
O'nun lıükmüHün, egemenliğinin tüm her şeyi kuşattığı11ın. varliklartii lıepsi11i11 
işlerini düze11.leyip yiirüttiiğünün. açık delilidir." ı29 

Sure başlarında bulunan hece harfleri (Huruf-u Mukattaa) ile ilgili olarak da 
şunları söyler: "Söz konusu lımflel~ bu kitabın, bıı lıaı.flerdell olu1\WI kelimelerden 
meydana geldiğine dikkat çekmek içindir. Şöyle ki, bu lım.fler, Kur'lin'ı11mulıataplan 
olanA raplamı kullmidıkları lımflerdir. Buna rağmen Kur'c/11, aynı lwıjlerden bem:et 

ı22 Zeyııeb eı-Gaziili, Nazarfit; 1, 526. 
ı23 Bkz. Zeyneb eı-Gazaıi, Nazfirfit, ı, 66. 
124 Bkz. Zeyneb eı-Gııziili, Nazfirfit, I, 103~ ı 04. Nesh konusunda ha~ka iirııı:kıer i ı; ın bL~. /..:\'n.·!· 

Gazfııi, Nazfirfit, 1. ıo7, 288-289. 
125 ıı.Hııd 1. 
ı 26 39 Ziiıner 23 
ı27 Zeyııeh ei-Gazfıli, Nazarat, I, 194. 
ı28 Zeyııeb el-Gazfıll. Nazfirfit, ı. ı94. 
ı29 Zeyııeb ei-Gazfıli. Nazarat, 1, 680. 
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bir kitap getirmekten onları aciz bırakmıştrr. Onlarr defalarca bir benzerin.i 
getirmeye, yahut omu/ sureleri gibi on sure, hatta bir tek sure getirm.eye çağrrarak 
onlara 1iıeydan oklimırştur. Ama onlar, Kur'an'rn bu çağrrsmGf herhangi bir karşılık 
verememişlerdir ... " l30 Hece harfleriyle başlayan surelerele sUrekli bü açıklamasına 
atıfta bulunan yazarın, sadece Yasin sUresinin girişinde, yine bu açıklamasına atıftan 
bulunduktan sonra, 'Yasin' kelimesinin 'Ey insan!' anlamına geleliğine dair İbn 
Abbas'tan gelen birrivayete yer vermesi ilginçtir.131 

18- Bilimsel yorumlara yer vermesi: Yazar, ayetleri yer yer bilimsel 
yorumlnrla açıklamaya çalışır. "Görmüyorlar mı ki, Biz yeryüzünü 
etrafından gitgide eksiltmekteyiz" 132 ayetini açıklarken şunları söyler: "O 
inkarcilar Yüce Allalı'ın ye)yiiziinii gitgide eksilttiğini görmüyorlar mı? O inkarcılar 
ayakları altındmı ye1yiiziinün eksiltildiğini, canlamı' ve ürünlerin peyde1pey 
alu'ıdlğlllı görmüyorlar mı? Yüce Alla/ı, onlara işlerinin eksittidiğini göstererek 
şunu· demek istiyo/·: Onlar azablarımn gecikmesini Allahi 'u ı acizliğinden 
kaynaklannzadığ1111 bilsin/er. Nitekim İslam, nuruyla dört b.ir yana yay1lıyor, Mekke 
başta olma üzere pek çok belt:leye lıakhıı oluyor. Bu aÇiklama, ayetili klasik 
tefsiridir." 

·, 

"Ayette mu lan yer)ıiiziinden eksiltilme, ye1yüzü katma11larınm, hissedilir bir 
·biçimde yer kilresinin doğal şekline uygun olarak kutuplardan yavaş yavaş eriyip 
aşağı çekilmesidir. Soğuk-sıcak değişen hava kütleleriyle bıı katmanlar birbirinden 
farklılik arietmektedirt'er. Evet iki taraftan yer' küre eksilmektedir. Bu gerçek, 
·modern ilmin bugün ulaşabildiği en son verilerind~ndir. "'33 

19- Açıklamalarına dualarla son vermesi: Zeyneb el-Gazall, 
özellikle müjde ve tehdit ayetlerinin tefslri ile sureleri du alarta kapatır. Onun izlediği 
bu usul, açıkladığı ayetlerle canlı bir ilişki içerisinde olduğunun, İslam toplumunun 
dertleriyle dertlencliğinin ve biraz da duygusallığının açık bir delilidir. 

Örnek verecek olursak Gaziill, "Sen bizim Mevlamızsın, Imfiriere 
karşı bize yardım et" duasıyla sona eren Bakara slll·esini, bu duaya paralel 
olqrak şu cüınlelerlebitirir: "Alla/um, ne 0lui· Sen bizi yolunda cihad ile siisle! Siisle 
ki, dinimiz ke!nale ersi11, ·nurumıız tamamla/IS/ll .. lslamla savaşan inkarcı/ara 
diiŞmanlığımız ve onlarla nıiicadelemizle .. Onlara karşi Sen, bizlere yardım et!. 
Kendi başlarına geçiriver onların plan ve tıızaklarım .. Şelıidlerimizi kabul eyle! 
Mesajumzı destekli! .. Bizi salih kullannın arasına yazrver/" 134 

. "Ey İnananlar! Sabredin, düşmanlarınızdan· daha ·sabırlı olun, 
cihada hazır bulunun, Allah'a karşı gelmekten sakının ki başanya 
erişebilesiniz" ayeti iie sona eren Alu Imran suresi tefirini de şöyle bitirir: 
"Allalıu1ı, bizleri Sana çağu'·an, gizli aşikar her halukarda karŞilaştlk(amıa katlanwı 
nııırabıtlardan ey! e. Ta ki ümmet ve devlet Senin emir ve yaimlamı üzere olsun. Sen 
ne yiieesin: Allahımf Biz sadece Sana güvenir yaln1z senden yardun dileriz. 
Dönü1~ümiiz de Sanaelir zaten. "135 · 

130 Zcynd1 ei-Gazfıli, Nıızfirat, !, 19. 
ı J 1 Bkz. Zeyııcb ci-Gazfili, Nazilrfit, ll, Yasin Suresi Tefsiri. 
i:'!'' 

ı··, l!a'd 41. 
: ·; Zeyııelı ci-GazfıH. NıızariÜ, 1, 695-696. 
\.J lc)llL'hei-Gazfili. Nnzfirfit, 1. ISH 

?•:yııeh :·:-G;mlli, Nazfirfit, 1. 2XIl 
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A'raf suresi şu ayetlerle sona erer: "Rabbini gönülden ve lwrlmral\ 
içinden hafif bir sesle sabah akşam an, gafillerden olma. Doğrusu 
Rabbinin katmda olanlar, O'na lmllul\ etmekten büyüklenmezler, 
O'nu tenzih ederler ve yalnız O'na secde edeı-Ier." Gazô.ti'nin A 'raf 
suresi tefsiri de şu cüınlelerle son bulur: "Ey günalılan bağışlayall Allalılllt, 

tevbelerinıle lıuzurıuıdayını! Secdelerimdeki, uykulanmdaki, uyanıklrğundaki gqflet 
anlarımla geldim sana! Ben Senden başkasma dua edemem kil Benim unıudum 
yal111zca Sendedir Ya Rab! Ben Sana geldim Ey bağışlayan, ey actyan ve ey 
merhamet edenf"l36 

"Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. BütÜn işler O'na 
döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et, O'na güven. Rabbin, 
yaptıklarınızdan habersiz değildir" ayetiyle son bulan Hud suresi tefsirinin 
sonunda da şu cümleler yer almıştır: "Allalıım! Yaptıklanmızt boşa Çtkamıamant 
Senden istiyoruz. Tüm yaptıklanmtzi yüce nzana uygun ktl;" ey alemierin 
Rabbi!"137 

Sonuç ve Değel"lendirme: 

Çağdaş tefsir akımları genelde şu üç grupcia değerlendirilınektedir: Dil-Bilim 
ağırlıklı olan edebi tefsirler (ei-İttidihü'I-Edebl), Tabii iliıniere ağırlık veren bilimset 
te.fsirler (el-İtticiihü'I-İiınl) ve Kur'iinın rehberlik yönünü öne çıkaran sosyal te.fslrler 
(el-İtticiihü'I-Hüdiil).l3 8 Bu üçüncü grup tefsir ekolü İctlmaf Tefsir Ekolü ve 
Aksiyon-Dava ekolii diye iki ayrı başlık altında da değerlendirilıniştir.l39 Bunlardan 
ilkinin kurucusu olaı:ak Muhammed Abduh (I 849-1905), ikincisinin kurucusu 
olarak da Seyyid Kutu b (1906- I 966) kabul edilir. Bunlardan ictimal tetsir ekolünde 
Kur'iinııi hidayet yönü esas alınarak çağın toplumsal sonıniarına Kur'iinl çözümler 
öngörülmektedir. Ekolün en çarpıcı özelliği körü körüne taklitten sakınıp selefin 
anladığı metod üzere dini anlamaya çalışması, İsrailiyyat, bidat ve hurafelerden 
şiddetle kaçınmasıdır. Bu ekol bir kısım sahih rivayetlere önem verıneme ve 
modern ilmin etkisinde kalıp çok fazla akılcı olmakla eleştirilmiştir.I40 Aksiyon ve 
dava ekolüncle ise, tefsirciler hem pratik dini hayatın içerisinde aktif olarak rol 
almakta, hem de müslüman aydınlar İslam dışı sistemlere karşı atak bir tavır 
takınmaktadırlar. Bu ekole de, aşırı .siyasal bir akım olması ve bilimsel olmaması 
gibi eleştiriler yöneltilıniştir.I41 

Yukarda sıraladığımızmaddelerden ele kolayca anlaşılacağı üzere, makalemizin 
konusu olan Gazaif'nin tefsiri bu ekollerden 'Sosyal Tefsirler' grubuna girer. 
Onun tefsiri hem ictimal tefsir ekolü, hem de aksiyon-dava ekolü kollarının 
karakteristik özelliğine haizdir. Yani bir dava ve aksiyon insanı olan Zeynep ei
Gazô.li, tefsirinde Kur'iinın hidayet yönünü öne çıkarır ve toplumsal problemleı'e 
Kur'an ayetlerinden çözümler bulmaya çalışır. O, tefsiriııde selerin Kur'an mılanıa 
metodunu izlemeye çalışırken, İsraill rivayet, biclat ve hurafelerden şiddetle kaçın ır. 

136 Zeyııeb ei-Gazfıl1, Naziiriit, 1, 525. 
137 Zeyııeb ei-Gazfıl1, Naziiriit, 1, 650. 
138 Bkz. Muhaııııııed Huseyıı ez-Zchebl, et-Tefsir ve'I-Miifcssirfııı, Kalıirc, 1'!!\ll. ll. 473: .lanseıı, 

Kuı·'iina Biliııısei-FiloloJik-Pratik Yaldaşımlar, (Çevireiı: H. Açar), Ankara, 1'!'!3. s. 8-tJ: lsıııail 
Cerralıoğlu, Telsir Tarihi, Ankara, 1988, II, 423-495. 

139 Bkz. Said Şimşek, Güniinıüz Tefsir Problemleri, Konya, 1997, s, 63-116 ve I R5-2o:l. 
140 Bkz. Isınail Cernllıoğlu, Telsir Tarihi, II, 468-469; Said Şimşek, Giiniimiiz Telsir l'rohltom!ı:n, <.. 

75-115. 
!41 Bkz. Said Şimşek, Giiniiınüz Telsir Problemleri, s: 187-:W:ı. 
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Ne ki Gazall, tefsirinde sahih ri vayetiere bol bol yer vermekten çekinmez. Yine o, 
ictimal tefsir ekolünün eleştirildiği kadar akılcı ve bilimci de değildir. O, tefsirintle 
bir rivayet tefsiri olan İbn Kesir'in tefsiri ile, bir aksiyon ve dava tefsiri olan Seyyicl 
Kutub'un tefsirini, başka bir deyişle Kur'ana klasik yaklaşınıla çağdaş aksiyonel 
yaklaşımı bir ai·aya getirmeye çalışmıştır. 

. Özetle söylemek' gerekitse yazar, Kur'an ın iniş esprisi ne uygun ola;·ak, onu 
doğru anlamak ve başkalarının da ·aynı şekilde anlamasına yardımcı olabilmek için 
bu eserini hazırlamıştır. O, bu çalışmasıyla her seviyedeki insana ulaşmak ister, 
tabandan tavana herkese seslenir. 142 Bunun için de o, tefsirinde kolay bir uslüp 
kullanır, ayrıntıya girmez, çoğu yerde tıpkı sahabe ve tabiGn dönemi insanının 
(selefin) Kur'an anlayışına benzer bir tefsiı: orneği sunar. O, tefsirinde nahvl, fıkhl 
tartışmalara yer verm~zke,n hep Kur'anın rehberlik yönünü öne çıkarmayı hedefler. 
Onun satırl~ıinda, tevhidl mücadelenin çilesi, cilvesi, heyecanı, içtenlik ve biraz .da 
duygusallığı'nı rahatlıkla okumak mümkündür. O, Kur'an ayetlerini anlarken sahih 
rivayetlerden hareketle Kur' anın indiği döneme ,.gitnıe:ı-e ve çağın problemlerine 
Kur'andan çağdaş çözüı:nfer ararken de ayetleri yaşadığı kendi dönemine taşımaya 
gayret eder. Değişik dönemlerde kaleme alınan diğer tefsirler gibi, Gazall'nin tefsiri 
de yazarının yaşadığı çağın gereksinimlerinden ve içerisinde yaşadığ'ı toplutnun 
problemlerinden büyük ölçüde etkilenmiştir. Biz onu, ayetterin derinliklerinelen 
'islam toplumunun bugün içerisine düşt~ğü çıkmaz, zillet ve meskenet çukurlarından 
kurtulmasını saglayacak reçeteler ararken görürüz. O, bu arayışında müslüman 
topl,umunun problemlerini bizzat yaşayan biri olarak oldukça dertli, duygulu xe o 
ölçüde de azimli, kararlı bir tavır·sergilemektedir. Tefsirin en çarpıcı yanı ise, 
Kur'anın muhataplarından olan ~adınların da Kur'an'ı anlama ve yaşama gayreti 
içerisinde olduklarını ispat ve tescil açısından sahasında nadir ve güzel bir örnek 
teşkil etıiıiş olıiıasıdır. Zeyneb el-Gazô.lf'nin eseri, tefslr sahasına yenilikler 
getirecek boyutta çok orjinal bir çalişma sayılmayabilir. Ama onun tefsiri, islamı 
bütün yönleriyle aniayıp yaşamak isteyen, kadın oln"iasına rağmen bu uğurda pek 
çok sıkıntıya göğüs geren ve müslümanların dertleriyle dertlenen samimi bir 
müslümanın Kur'an ve Tefslr bahçelerinde yaptığı gezinti sırasında kendi birikimine 
göre derlediği çiçek demetlerinden bir denıettir. Yazar, bu çalışmasıyla k'adın)arın da, 
erkekler kadar Kur'una muhatap olduklarını ve onu anlayabileceklerini, kısaca bu 
alanda kadınların da olduğunu ortaya koymaya çalışmıştır. 

·~ 2 Gaziili, fefirini yazıııakıaki bu maksadını Mukaddiıııesinde şiiyle açıklar: "Şüphesiz ben, 
cezaevinde, Allalı ile. birlikte olduğum o halvet günleriıııde O'nun ayetleriyle birlikte yaşadım. 
Gerçekten de cezaevi, daveıçiler için bir halvet yeridir ... Evet, ben yaşadım, Allah'ııı lutfu ile. 
Allah' m kitabıyla birlikteki o anları! Taat anlai·ı ne tatlıdır, kısalığına rağmen ne uzundur! O anlar, 
meleklerin ralınıetle sarıp sarınaladıkları tatlı lezzet anlandır. Istedim ki, davet yolundaki 
yavrularını da, beninıle birlikte o anları, o coşkuları yaşasınlar. Allah da bana, "AIIah'ın Kitabıyla 
Birlikle"ki bu sayfalan yazmaını nasip etti. Yüce Rabbiıııden, bunları kabul etmesini' ve iyilik 
ıarıılarııııın içerisine koyarak beni yararlandınııasını dilerim." Zevneh d-Ciazfill, Nazfirfit, 1.. ll. 
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