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ÖNSÖZ
Tefsir Metinleri I kitabımızda günümüzde gelişen ve genişleyen teknoloji ve
teknolojik imkânlar sayesinde insanların/kurumların/devletlerin eskiden yapageldikleri pek
çok konuda değişiklikler yaşanmaya başlandığını; şartların teknolojiye göre değiştiğini,
konumların teknolojik gelişmelere göre belirlenir olduğunu belirtmiştik. Orada da işaret
edildiği üzere eğitim sistemi/süreci de gelişen teknolojik şartlara paralel olarak değişim
geçirmiştir/geçirmektedir; artık açık öğretim ve uzaktan öğretim sistemleri devreye girmiş,
buna uygun olarak yeni bir yapılanma içine girilmiştir. Söz gelimi dört duvardan ibaret
sınıflar yanında teknolojinin sağladığı imkânlar sayesinde artık sanal sınıflar oluşmaya
başlamıştır; her yer sınıf, her yerde ders anlayışı ortaya çıkmıştır. Ders için mekânlar, binalar,
duvarlar, sınıflar sıralar, sınırlar olması zorunluluğu ortadan kalkmış, sınırsız mekânlarda
dersler verilmeye başlanmıştır. Evler, ofisler, işyerleri, bir ağacın altı, deniz sahili, dağ başı,
ırmak kenarı, kısaca internetin olduğu her yer sınıf olmuştur; bu yerlerin tümünde dersleri
izleme imkânı doğmuştur.
Uzaktan eğitim, sınıf ve bina sınırlarını aştığı gibi, şehir ve ülke sınırlarını da aşmıştır;
ister Edirne’de olun, ister Ağrı’da, ister Sinop’ta, ister Mersin’de olun, fark etmez aynı anda
İstanbul’da verilen dersi takip edebilirsiniz. Amerika’da, Güney Afrika’da, Libya’da, Suudi
Arabistan’da, Almanya’da olmanız, İstanbul’da verilen dersi takip etmenize engel teşkil
etmez artık. Kısaca dünyanın neresinde bulunursanız bulunun internet teknolojisinin sunduğu
imkânlar sayesinde uzaktan eğitim yöntemiyle ders halkasında yer alabilir, sanal sınıfın bir
öğrencisi olabilirisiniz.
Uzaktan öğretim yönteminde mekân ortadan kalktığı gibi zaman da anlam ifade etmez
olmuştur. Artık sabah saatleri veya öğleden sonraki saatlerde ders yapmak gibi zamana bağlı
bir durum söz konusu değildir; gece gündüz ayrımı olmaksızın günün her saatinde öğretim
imkânlarından yararlanabilirsiniz. Türkiye’de yerel saate göre 18.00’de yapılan dersi,
Japonya’daki bir öğrenci yerel saate göre 24.00’te, ABD’deki bir öğrenci 03.00’te,
İngiltere’deki bir öğrenci saat 16.00’da izleyebilir. Bütün bu hususlara Tefsir Metinleri I
kitabımızın önsözünde değinmiştik.
Yine orada bu eğitim sisteminde sadece mekân ve zaman değil, aynı zamanda yaş
sınırı da ortadan kalktığına işaret etmiştik. Artık her yaş gurubuna eğitimden yararlanma
imkânı sunulmuştur. Yeterki kişi istesin, hevesli olsun; liseyi bitirmiş olduktan sonra yaşı ne
olursa olsun uzaktan eğitim sayesinde fakülte bitirebilir, bir fakülte bitmişse ikincisini
sınavsız okuyabilir, belki bu insanlar ilerleyen zamanda lisansüstü eğitim de yapabilecektir.
Bugün dünyanın birçok ülkesi bu sistemle ders vermeye geçmiş bulunmaktadır.
Ülkemiz de bu teknolojiyi eğitimin hizmetine sunmuştur. Bu hizmeti en iyi veren
kurumlardan biri İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesidir. Bu Fakültenin
bünyesinde bulunan programlardan biri de İlahiyat Lisans Tamamlama Programıdır. Kısaca
İLİTAM diye bilinen programa İlahiyat Ön lisans Programını başarılı bir şekilde tamamlayan
ve açılan sınavda başarı gösteren öğrenciler kayıt yapabilmektedir. Bu öğrenciler İstanbul
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları tarafından alanlarıyla ilgili verilen dersleri
takip edip, sınavlarını vermekte, İlahiyat Ön lisans Programında olmayan dersleri tamamlamış
olarak adı geçen Fakültenin diplomasını alabilmektedirler.
Biz de bu çerçevede Tefsir Metinleri I gibi, İLİTAM programında bulunan zorunlu
derslerden biri olan Tefsir Metinleri II dersini de teknolojinin sunduğu imkânlar dâhilinde siz
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değerli öğrencilerimizle işlemek üzere bu çalışmayı hazırlamış bulunmaktayız. Ders kitabı
niteliğinde hazırladığımız kitabımızda Tefsir Usulü ve Tarihi dersinde öğrenilmiş olan ilkeler
çerçevesinde Kur’an-ı Kerim’in bazı kısımlarını tefsir etmeye çalışacağız. Bunu da Tefsir
Metinleri I adlı kitabımızda olduğu gibi seçtiğimiz muhtelif tefsirlerin örnek metinleri
üzerinden yapacağız. Bu arada örnek metin verdiğimiz tefsirin özellikleri, muhtevası, tefsiri
yazan müfessirin kısaca hayatı, tefsir anlayışı gibi hususları da vereceğiz. Bu sayede Kur’an’ı
anlamaya ve anlamlandırmaya çalışırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini, nasıl bir yöntem
takip edilmesi icap ettiğini öğrenmiş olacağız. Tefsir Metinleri I kitabımıza ilk yazılı tam
tefsir olan Mukatil b. Süleyman’ın tefsiriyle başladık. Sonra III. Hicri asır müfessiri
Abdurrezzak b. Hemmâm ile devam ettik. Orada en önemli tefsirlerin başında gelen İbn Cerir
et-Taberi’nin Câmiu’l-Beyân, Zemahşeri’nin Keşşaf, Razi’nin Mefatihu’l-Gayb, Kurtubi’nin
el-Cami’ li Ahkâmi’l-Kur’ân gibi önemli eserlere yer verdik. Bu şekilde hicri VII. Asrın
sonuna kadar yazılmış önemli tefsirleri gördük. Orada işlediğimiz son tefsir el-Kâdî elBeydâvî’nin Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl adlı eseri oldu. Bütün bunları işlerken ayrıca
örnek metinler verdik.
Yine muhtelif müfessirlerin tefsirlerinden örnek metinlerin sunulduğu Tefsir Metinleri
II adlı bu çalışmamız da birincisi gibi 14 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde en önemli
dirayet tefsirlerden biri olan Ebu’l-Berekât en-Nesefî’nin Medâriku’t-Tenzil adlı tefsirinden
örnek bir metin işleyeceğiz. Ancak ondan önce en-Nesefî’nin hayatı, yaşadığı dönem, tefsir
anlayışı gibi konuları vereceğiz. Ardından tefsirinin özellikleri, muhtevası, muhtelif konulara
yaklaşım tarzı gibi hususları verecek, sonra da örnek merin üzerinde duracağız.
İkinci bölümde el-Hâzin el-Bağdâdî ve tefsirini, üçüncü bölümde Ebû Hayyân elEndülüsî ve tefsirini; dördüncü bölümde İbn Kesîr ve tefsirini göreceğiz. 14. Bölümde ise
hicri 1984 yılında vefat etmiş olan Muhammed İzzet Derveze’yi ve tefsirini işleyecek,
tefsirden seçtiğimiz örnek bir metin üzerinden Kur’an’ı nasıl yorumladığını görmeye
çalışacağız. Böylece hicri VIII. Asrın başından hicri XV. asrın başına kadar Tefsir ilminin
nasıl bir süreç izlediğini, Kur’an’ın tefsir yönteminde ne tür değişimlerin, ne gibi farklılıkların
olduğunu öğreneceğiz.
Eserden daha iyi istifade etmek için bölümlerin başında sunulan ön hazırlık
çalışmalarını iyi yapmak lazımdır. Bunun için Tarih Perspektifinden Örnek Tefsir Metinleri II
ve III adlı çalışmalarımız size kolaylık sağlayacaktır. Çünkü Tefsir Tarihi, bir zincirin
halkaları, bir tesbihin taneleri gibi birbirleriyle ilişkilidirler. Tarihi süreç içinde yazılmış
birçok tefsir vardır, bunların arasındaki bağı takip etmek, süreci çok daha iyi anlamayı
sağlayacaktır. Burada kopuk bir şekilde verilen zincirin eksik halkaları adı geçen eserlerde
verilmektedir. O yüzden siz değerli öğrencilerimize adı geçen eserleri tavsiye ediyoruz.
Arapça metinleri matbu tefsirlerden PDF olarak alıp koyduk. Daha önce elMektebetü’ş-Şamile’den verdiğimiz metinlerde atlamalar, kelime ve harf düşükleri, nokta ve
hareke eksiklikleri oluyordu. Metni okuyup tashih etmemize rağmen yine de kusurlar tam
olarak giderilmiyordu. Bunun önüne geçmek için metinleri ilgili tefsirlerin basılmış
nüshalarından aldık. Bu şekilde metinlerin daha doğru bir şekilde sunulması mümkün
olacaktır.
Çalışmada müfessirlerin hayatından bahsederken zaman zaman harita, resim/fotoğraf
gibi bazı görseller kullandık. Bunu da adı geçen mekânlar okuyucunun zihninde canlansın ve
netleşsin diye yaptık. Aynı şekilde sözünü ettiğimiz tefsirlerin, şayet varsa tercümelerinin
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kapak resimlerini de koymayı tercih ettik. Bunu da öğrencinin eseri daha kalıcı bir şekilde
öğrenmesine katkı sağlayacağına inandığımız için yaptık.
Rabbimizden, çalışmamızı hayırlara vesile kılmasını, inceleyip okuyacakların, Tefsir
Tarihi, müfessirler, bunların Kur’an’ı nasıl tefsir ettikleri, Kur’an’ı nasıl anlamak, nasıl
anlamlandırmak gerektiği gibi konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmalarında kolaylık
sağlamasını niyaz ediyoruz.
Gayret bizden, muvaffakiyet Rabbimizdendir.
Hidayet Aydar
Fatih, 25 Eylül 2015

Z


İÇİNDEKİLER

 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLX
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL[
 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL^
 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL_
XL


MQQ I  I   
`

GirişLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLX[
1.1. Ebu’l-Berekât en-Nesefî’nin (v. 710/1310) HayatıLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLX[
1.2. Ebu’l-Berekât en-Nesefî’nin Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl Adlı Tefsiri ve Özellikleri
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLX]
1.3.

En-Nesefî’nin Tefsirinin TercümesiLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLYW

1.4.

En-Nesefî’nin Tefsirinden Örnek Bir MetinLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLYY

YL

Q  Q I  I   LLLLZW

GirişLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLZ\
2.1. El-Hâzin el-Bağdâdî’nin (v. 741/1341) HayatıLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLZ\
2.2. el-Hâzin el-Bağdâdî’nin Lübâbu’t-Te’vîl fî Maâni’t-Tenzîl Adlı Tefsirinin ÖzellikleriLLLLLLLLLLLLLZ]
2.3. el-Hâzin el-Bağdâdî’nin Lübâbu’t-Te’vîl fî Maâni’t-Tenzîl Adlı Tefsirinin TercümesiLLLLLLLLLLLLL[W
2.4. el-Hâzin el-Bağdâdî’nin Lübâbu’t-Te’vîl Adlı Tefsirinden Seçme Bir MetinLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL[Y
ZL


 QI  I   
[_

GirişLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL\Z
3.1. Ebû Hayyân el-Endülüsî’nin (v. 745/1345) HayatıLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL\Z
3.2. Ebû Hayyân’ın el-Bahru’l-Muhît Adlı Tefsirinin ÖzellikleriLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL\^ 
3.3 Ebû Hayyân el-Endülüsî’nin el-Bahru’l-Muhît Adlı Tefsirinden Örnek Bir MetinLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL]Z
[L

I  I   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL^Y

GirişLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL^^
4.1. İbn Kesîr’in (v.774/1373) HayatıLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL^^
4.2. İbn Kesîr’in Tefsîr'ül-Kur'ân-Azîm Adlı Tefsirinin ÖzellikleriLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL^` 
4.3.

İbn Kesîr’in Tefsîr'ül-Kur'ân-Azîm Adlı Tefsirinin TercümesiLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL_Z

4.4.

İbn Kesîr’in Tefsîr'ül-Kur'ân-Azîm Adlı Tefsirinden Seçme Bir MetinLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL_\

\L


Q I  I   
`[

GirişLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL``
[


5.1 Celâlüddün el-Mahallî’nin (v. 864/1459) Kısaca HayatıLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL``
5.2. Celâleyn Tefsiri ve ÖzellikleriLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLXWX
5.3. Celâleyn Tefsiri’nin TercümesiLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLXWZ
5.4. Tefsîru’l-Celâleyn Adlı Tefsirinden Seçme Bir MetinLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLXW\
]L


QI  I   
XXY

GirişLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLXX^
6.1.

Celâluddin es-Suyûtî’nin Kısaca Hayatı (v. 911/1505)LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLXX^

6.2.

ed-Dürrü’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr Adlı Tefsir ve ÖzellikleriLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLXYW

6.3.

ed-Dürrü’l-Me’sûr’un TercümesiLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLXYZ

6.4.

ed-Dürru’l-Mensûr fi’t-Tefsir bi’l-Me’sûr Tefsirinden Seçme Bir MetinLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLXY[

^L

 I  I   LLLLLLXZ]

GirişLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLX[X
7.1.

Ebussuûd Efendi’nin (v. 982/1574) Kısaca HayatıLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLX[X

7.2.

Ebussuûd Efendi’nin EserleriLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLX[Z

7.3.

İrşâdu’l-Akli’s-Selîm İlâ Mezâyâ’l-Kur’âni’l-Kerim Adlı Tefsirinin ÖzellikleriLLLLLLLLLLLLLLLX[[

7.4.

İrşâdu’l-Akli’s-Selim’in TercümesiLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLX[`

7.5.

İrşâdu’l-Akli’s-Selim’den Seçme Bir MetinLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLX\W

_L

QI  I   LLLLLLLLLLLLLLLLLLX\^

GirişLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLX]Y
8.1.

eş-Şevkânî’nin (v. 1250/1834) Kısaca HayatıLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLX]Y

8.2.

Şevkânî’nin EserleriLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLX]]

8.3.

Şevkânî’nin Fethu’l-Kadîr Adlı Tefsirinin ÖzellikleriLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLX]]

8.4.

eş-Şevkânî’nin Fethu’l-Kadîr Tefsirinden Seçme Bir MetinLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLX^X

`L

 QI  I   LLLLLX^_

GirişLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLX_Z
9.1.

Mahmud el-Âlûsî’nin (v. 1270/1854) Kısaca HayatıLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLX_Z 

9.2.

Âlûsî’nin EserleriLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLX_]

`LZL

Âlûsî’nin Rûhu’l-Meânî Adlı Tefsirinin ÖzellikleriLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLX _^

9.4.

el-Âlûsî’nin Rûhu’l-Meânî Tefsirinden Seçme Bir MetinLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLX`Z

XWL
Q I  I   
YWW
GirişLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLYW\
10.1.

Cemâluddin el-Kâsımî’nin (v. 1332/1914) HayatıLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLYW\ 

10.2.

Mehâsinu’t-Te’vîl Adlı Tefsirinin ÖzellikleriLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLYW^
\



10.3.

Mehâsinu’t-Te’vîl Adlı Tefsirinden Seçme Bir MetinLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLYXW

XXL
  I  I   
YX_
GirişLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLYYY
11.1.

Muhammed Reşid Rızâ’nın (v. 1353/1935) HayatıLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLYYY

11.2.

Muhammed Reşid Rızâ’nın EserleriLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLYY_

XXLZL

el-Menâr Tefsirinin ÖzellikleriLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLYY`

11.4.

el-Menâr Tefsirinin TercümesiLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLYZ[

11.5.

el-Menâr Tefsirinden Seçme Bir MetinLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLYZ\

XYL

I  I   LLLLLLLLLY[Y

GirişLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLY[^
12.1.

Seyyid Kutub’un (v. 1387/1966) HayatıLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLY[^

12.2.

Seyyid Kutub’un EserleriLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLY\X

12.3.

Seyyid Kutub’un Fî Zilâli’l-Kur’ân Adlı Tefsirinin ÖzellikleriLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLY\X

12.4.

Fî Zilâli’l-Kur’ân’ın TercümesiLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLY\[

12.5.

Fî Zilâli’l-Kur’ân Tefsirinden Seçme Bir MetinLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLY\]

XZL

 I  I   LLLLLLY]Y

GirişLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLY]^
13.1.

İbn Âşûr’un (v. 1393/1973) Kısaca HayatıLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLY]^

13.2.

İbn Âşûr’un EserleriLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLY^W

13.3.

İbn Âşûr’un et-Tahrîr ve’t-Tenvîr Adlı Tefsirinin ÖzellikleriLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLY^X

13.4.

et-Tahrîr ve’t-Tenvîr’den Seçme Bir MetinLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLY^_

X[L
   I  I   
Y_\
GirişLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLY`W
14.1.

Muhammed İzzet Derveze’nin (v. 1404/1984) HayatıLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLY`W

14.2.

Derveze’nin EserleriLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLY`Z

14.3.

Et-Tefsîru’l-Hadîs’in ÖzellikleriLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLY`[

14.4.

Et-Tefsîru’l-Hadîs’in TercümesiLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLZWW

14.5.

Et-Tefsîru’l-Hadîs’ten Seçme Bir MetinLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLZWX



]


KISALTMALAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

b. bin, ibn
çev. Çeviren
Derl. Derleyen
DİA: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
DİB: Diyanet İşleri Başkanlığı
Dr. Doktor
Ed. Editör
h. hicri
İLİTAM: İlahiyat Lisans Tamamlama Programı
m. miladi
Nşr. Neşriyat
or. Ordiner
Prof. Profesör
s. sayfa
s.a.v. sallallahu aleyhi ve sellem
tahk. Tahkik
terc. Tercüme
ts. Tarihsiz
ty. Tarih yok
v. vefatı
vb. ve benzeri
Vol. Volüm
vs. vesaire
Yay. Yayınları, yayınevi



^


YAZAR NOTU
Kitapta konular özlü sunulmaya çalışılmış, dönemsel olarak seçilmiş olan bazı
müfessirler ve tefsirleri üzerinde durulmuştur. Bu arada dersin gereği olarak pek çok müfessir
ve tefsiri atlanmıştır. Bunların tamamını bir arada görmek, tefsirler ve müfessirler arasındaki
bağı ve bağlantıyı daha yakından görmek için Hidayet Aydar’ın yazmış olduğu Tarih
Perspektifinden Örnek Tefsir Metinleri II ve Tarih Perspektifinden Örnek Tefsir Metinleri III
(İstanbul: Yeni Zamanlar Yay. 2014) adlı eserler incelenmelidir. Ders kitabının hacim olarak
daha fazla büyümemesi için o eserlerdeki önemli bazı bilgiler buraya alınmamıştır, ancak
konunun bütünlüğü açısından bunlar son derece önemlidir. Öğrencilerimiz, adı geçen iki
eserde bulunan Arapça kısımlar hariç, işlenen müfessirlerin hayatları, eserleri,
tefsirlerinin nitelikleri, müfessirlerin yaşadığı dönemin özellikleri, sözü geçen
müfessirler arasında yer alan diğer tefsirler ve müfessirler gibi konulardan sorumlu
olacaklardır; vize, final, bütünleme ve tek ders sınavlarında buralardan kesinlikle
sorular gelecektir. Bu yüzden öğrencilerimizin bu eserleri okumaları gereklidir.
Burada her bölümün başında bölümle ilgili önemli noktalara dikkat çekilecek, bazı
sorularla öğrenci araştırmaya sevk edilecek, bölümün sonunda ise örnek bazı sorularla
konudan nelerin öğrenildiği test edilecektir.
Prof. Dr. Hidayet Aydar
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1. EBU’L-BEREKÂT EN-NESEFÎ, HAYATI, TEFSİRİNİN
ÖZELLİKLERİ VE TEFSİRİNDEN ÖRNEK BİR METİN

`


Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste Kur’an’ın en önemli dirâyet tefsirlerinden biri olan Ebu’l-Berekât enNesefî’yi, Medâriku’t-Tenzîl adlı tefsirini ve müfessirin tefsir anlayışını öğrenecek, yazdığı
tefsirin genel özelliklerini, içeriğini görmüş olacağız. Ayrıca tefsirinin tercüme edilip
edilmediğini de göstereceğiz. Nesefî’nin tefsirinden örnek bir metni okuyup tartışarak
tefsirini yakinen tanımayı, değerlendirmeyi, böylece metin okuma ve anlama, anladığından
neticeler çıkarabilme bilgi ve becerisinin elde edilmesini sağlamaya çalışacağız.

XW


Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
En-Nesefî’nin yaşadığı dönemi araştırın ve ondan önce yazılmış tefsirlerin genel
özellikleri hakkında bilgi toplayın.
2)
3)

En-Nesefî tefsirini neden yazma ihtiyacı duymuştur araştıınız.
Nesef’nin tefsiri Türkçeye tercüme edilmiş midir? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örnek metin üzernden Kur’an’ın
nasıl yorumlandığı ve nasıl
Örnek metin üzerinden
yorumlanması
gerektiği
Kur’an’ı yorumlama
öğrenilir, bu konuda tecrübe
kazandırılır.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Örnek metin okuma, metni
çözümleme,
metne
dayalı
değerlendirme
ve
tartışma
yaparak konunun daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar

Dirâyet
Mâtürîdî
Kıraat-i aşere
Şaz kıraatler
İklîl
Keşşâf
Zemahşerî
Beydâvî
Envâr
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Giriş
Ebu’l-Berekât en-Nesefî’nin tefsiri en önemli tefsirlerden biridir. Üstelik müfessiri
Türk’tür ve tefsir Hanefî-Mâtüridî anlayış çerçevesinde kaleme alınmıştır. O yüzden burada
bu tefsir üzerinde durmayı gerekli gördük. Diğer tefsirlerle ilgili olarak yaptığımız gibi burada
da önce müfessirimiz en-Nesefî’nin hayatını kısaca verecek, daha sonra tefsirini tanıtacağız.
Ayrıca Nesefî’nin bu tefsiri hangi gayeyle yazdığını, tefsirinin özelliklerini de vereceğiz. Son
olarak tefsirden seçtiğimiz bir metin üzerinde tefsirin uygulamasını yapacak, tefsir tarzını
uygulamalı olarak öğrenmiş olacağız.

1.1. Ebu’l-Berekât en-Nesefî’nin (v. 710/1310) Hayatı
Müellifimizin asıl adı Hâfızuddin Ebu’l Berekât Abdullah ibn Ahmed en-Nesefî ( حافظ
 )الدين أبو البركات عبد ﷲ بن أحمد النسفيolup, Özbekistan’ın bugün Karşı diye bilinen beldesine bağlı
Nesef kasabasında dünyaya gelmiştir.1

Harita 1 Ebu’l-Berekât en-Nesefî’nin doğduğu bölge (Karşi/Özbekistan)
(https://www.google.com.tr/search?q=2001+maps.com... )

Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak VII. asrın ilk çeyreğinde doğmuş
olabileceği söylenmektedir.2 Erken dönemde medreselerde tahsil hayatına başlayan Nesefî,

1

2

Bedrettin Çetiner, Ebu’l-Berekât en-Nesefî ve Medârik Tefsiri, (İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı
Yayınları, 1995), 29-30; Muni’ b. Abdulhalim Mahmud, Menâhicu’l-Müfessirîn, (el-Kâhire: Dâru’l-Kitâbi’lMısrî – Beyrût: Dâru’l-Kitâbi’l-Lübnânî, ts.), 215; Murteza Bedir, “Nesefî, Ebü’l-Berekât”, DİA, cilt XXXII
(İstanbul: 2006), 567.
Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, II/315; Çetiner, Ebu’l-Berekât en-Nesefî ve Medârik Tefsiri, 30.
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Şemsuleimme el-Kerderî ()شمس األئمة الكردري, Bedruddin Hâherzâde ( )بدر الدين خاھرزادةgibi
dönemin ünlü âlimlerinden dersler almıştır.3 Nesefî tahsilini bitirdikten sonra Kirmân’daki elKutbiyye el-Sultâniyye Medresesinde müderris olarak göreve başlamıştır. Medreselerde daha
ziyade kendi yazdığı kitapları ders kitabı olarak okuttuğu belirtilmektedir.4 Nitekim Fıkıh ile
ilgili eseri olan Kenzu’d-Dakâik ()كنز الدقائق5 o dönemde görev yaptığı medreselerde ders kitabı
olarak okutulmuştur.6
Nesefî muhtelif bölgelere bir takım seyahatler yapmıştır, ancak bunlar hakkında yeterli
bilgiye sahip değiliz. Yalnızca Bağdat’a yaptığı seyahat hakkında bilgi mevcuttur. Nitekim bir
süre burada kalmış, hatta el-Hidâye ( )الھدايةadlı eseri burada şerh etmiştir.7 Âlimimiz
Bağdat’tan dönerken 710/1310 tarihinde Isfahan’da İzeç denen bir yerde 68 yaşı civarında
vefat etmiş ve aynı yere defnedilmiştir.8
Müfessirimizin yaşadığı dönem ağırlıklı olarak hicri VII. yüzyıldır. Siyâsî ve sosyal
yönden baktığımızda Nesefî’nin yaşadığı dönemde İslam âlemi siyâsî çalkantılardan
kurtulmuş değildir. Moğol saldırılarının bölgeye verdiği tahribat devam etmektedir. İlim
adamları henüz tam anlamıyla rahat edebilmiş değillerdir. Emir ve sultanların âlimler
üzerindeki etkisi devam etmektedir. Mutezile mezhebi tamamen bitmeye yüz tutmuştur. Buna
karşılık Eşarî ve Mâtüridî mezhepleri güç kazanmayı sürdürüyor.
Zühd, ihlas ve takvasıyla da öne çıkan bir âlim olan en-Nesefî, ilmî ve zekâsı, tefsire,
fıkha, kelama, akaide olan vükûfiyetiyle pek çok âlimin takdir ve iltifatlarına mazhar
olmuştur.9
Müellifimiz daha çok Fıkıh ile ilgilenmiştir, ancak Fıkıh usulü, Tefsir, Kelam ve Hadis
ilimlerinde de temayüz etmiştir10 ve bu alanlarla ilgili 20’den fazla eser yazmıştır. Bu
eserlerden bazıları basılmış iken, bazıları hâlâ mahtûttur, İçlerinden kaybolmuş olanlar da
vardır.11 Fedâilu’l-A’mâl ()فضائل األعمال, Kenzu’d-Dakâik, Menâru’l-Envâr ()منار األنوار,
Umdetu’l-Akâid ()عمد العقائد12 bunlardan bazılardır.13 Bizim için en önemli eseri burada
üzerinde duracağımız Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâkiku’t-Te’vîl adlı tefsiridir.14

3

4
5

6
7
8

9

10
11
12

13

İbn Tağriberdî, el-Menhelu’s-Sâfî, VII/72; Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II/539; Çetiner, Ebu’l-Berekât enNesefî ve Medârik Tefsiri, 30-31; Bedir, “Nesefî, Ebü’l-Berekât”, DİA, cilt XXXII/567.
Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, II/315.
Bkz. Ahmet Yaman, “Ebu’l-Berekât en-Nesefî ve Bir Fıkıh Klasiği Kenzü’d-Dekâık”, Selçuk Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 8 (1998), 345-364.
Çetiner, Ebu’l-Berekât en-Nesefî ve Medârik Tefsiri, 31.
Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, II/315.
Bkz. el-Ednevî, Tabakâtu’l-Mufessirîn, 263; ez-Ziriklî, el-A’lâm, IV/67; Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi,
II/539; Bedir, “Nesefî, Ebü’l-Berekât”, DİA, cilt XXXII/567.
Ebû Muhammed Muhyiddin Abdulkâdir b. Muhammed b. Nasrullah el-Kureşî, el-Cevâhiru’l-Mudiyye fî
Tabakâti’l-Hanefiyye, (Karaçi; Mir Muhammed Kütübhâne), I/270-271; İbn Tağriberdî, el-Menhelu’s-Sâfî,
VII/72-73; Muni’ b. Abdulhalim Mahmud, Menâhicu’l-Müfessirîn, 216; Ümeyme Bedruddin, en-Nesefî ve
Menhecuhu fi’t-Tefsîr, (Yüksek Lisans tezi), Câmiatu Dimaşk, (Dimaşk: 1989-1990), 54-59.
Bkz. el-ednevî, Tabakâtu’l-Mufessirin, 263; İbn Tağriberdî, el-Menhelu’s-Sâfî, VII/72.
Bkz. Bedruddin, en-Nesefî ve Menhecuhu fi’t-Tefsîr, 17-31.
Bkz. Temel Yeşilyurt, “Ebû’l-Berekât en-Nesefî ve el-Umde Adlı Eseri”, Harran Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, , sayı: 3 (1997), 181-200.
Abdulkâdir, el-Cevâhiru’l-Mudiyye, I/270-271; İbn Tağriberdî, el-Menhelu’s-Sâfî, VII/72-73; İsmail elBağdadi, Hediyyetu’l-Arifîn Esmau’l-Muellifin ve Asaru’l-Musannifin, (Beyrût: Daru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî,
ts.), I/464; Ömer Rıza Kehhâle, Mu’cemu’l-Müellifin, (Beyrût: Daru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, ts.), VI/32; ezZiriklî, el-A’lâm, IV/67; Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II/540; Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, II/316; Muhsin
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1.2. Ebu’l-Berekât en-Nesefî’nin Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’tTe’vîl Adlı Tefsiri ve Özellikleri
Müfessirimizin tefsirinin tam adı Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl ( مدارك التنزيل
’)وحقائق التأويلdir. Kısaca ( )مداركMedârik de denen tefsir, aynı zamanda ( )تفسير النسفيTefsiru’nNesefî diye de bilinmektedir.15 Tefsirin yazılış gayesi, tıpkı Beydâvî’de olduğu gibi Mutezile
anlayışına göre yazılmış olan Zemahşerî’nin Keşşâf’ında ileri sürülen itizâlî fikirleri çürütmek
ve Ehl-i sünnet anlayışına yapılan eleştirilere cevap vermektir.16 Kâdî Beydâvî Envâru’tTenzîl ve Erâru’t-Te’vîl adıyla böyle bir eser yazmıştı, ancak Beydâvî, Eşarî mezhebini esas
almış ve ona göre açıklamalar yapmıştı. Bir de Mâtüridî akaidi çerçevesinde meseleye
bakmak gerekiyordu ki, bunu da Nesefî bu tefsiriyle yapmış bulunmaktadır.17
Nesefî eserin başına koyduğu mukaddimede, daha önceki tefsirlerin bir kısmını uzun
ve hacim itibariyle büyük olduklarını belirterek bunları “okunması zor” diye eleştirmektedir.
Diğer bir kısmını ise çok kısa olduklarından “merâmı ifadeye ve ilâhî muradı yansıtmaya
yetmiyorlar” diyerek tenkit etmektedir. Bu yüzden o, “okuyanları uzunluğuyla
usandırmayacak, kısa olması dolayısıyla da anlaşılması güç olmayacak bir tefsir”e ihtiyaç
olduğunu düşünmüştür.18 İşte Nesefî’ye göre onun tefsiri bu ihtiyacı gideren böyle bir
tefsirdir.


14
15
16

17
18

Demirci, Tefsir Tarihi, (İstanbul: İFAV Yayınları, 2009), 177; Mahmud, Menâhicu’l-Müfessirîn, 215;
Bedir, “Nesefî, Ebü’l-Berekât”, DİA, cilt XXXII/567-568.
Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II/540; Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, II/316.
Mustafa Öztürk, “Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl”, DİA, cilt XXVIII (İstanbul: 2003), 292.
Buna dair pek çok örnek için bkz. Mehmet Altın, Mutezile Görüşüne Temel Teşkil Eden Ayetlerin Tahlili –
Keşşaf ve Medârik Örneği-, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Yüzüncüyıl Ünivesitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, (Van: 2008), 30-138; Abacı, Beydâvî ve Nesefî’de İtizal Etkilerinin İncelenmesi, 53-200; Muni’ b.
Abdulhalim Mahmud, Menâhicu’l-Müfessirîn, 218.
Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, II/317-318; Çetiner, Ebu’l-Berekât en-Nesefî ve Medârik Tefsiri, 43.
Bkz. Ebu’l-Berekât Abdullah b. Ahmed en-Nesefî, Tefsîru’n-Nesefî, (İstanbul: Kahraman Yayınları, 1984),
I/2.
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Resim 1 - Tefsiru’n-Nesefi

Öte yandan halkın da ondan bir tefsir yazması konusunda talepleri vardı. Nitekim
tefsirinin mukaddimesinde buna işaret etmekte ve talebine icabet etmenin gerekli olduğu bir
zatın, kendisinden tevilâtü’l-Kur’ân konusunda mutavassıt bir eser yazmasını istediğini
belirtmektedir.19 Bu talebi de karşılamak üzere müellifimiz böyle bir tefsir vücuda
getirmiştir.20
Tefsir ağırlıklı olarak bir dirâyet tefsiridir. Bununla birlikte zaman zaman rivâyet
yöntemini de kullanmıştır. Öncelikle ayeti ayetle tefsir etmeye gayret eden müfessirimiz,
ayrıca Peygamber sözüyle, daha sonra da sahâbe ve tâbiûn kavliyle tefsir etmeye gayret
etmiştir.21 Tefsirinde başta dört halife, İbn Mes’ûd, İbn Abbâs olmak üzere çok sayıda
sahâbiden ve ileri gelen tâbiûn âlimlerinden bolca nakiller yapmıştır.22 Müfessir, genelde
verdiği hadislerin senetlerini hazfetmiş; hadis uzunsa, sadece ayetle ilgili kısmını almıştır.23
Ahkâm ayetlerinin tefsirine büyük özen göstermiştir ve bu konuda mensubu olduğu
Hanefî mezhebini esas almıştır.24 Esasen onun ()ولنا, yani bize göre dediği yerlerde şayet

19
20
21

22
23

24

Bkz. en-Nesefî, Tefsîru’n-Nesefî, I/2.
Muni’ b. Abdulhalim Mahmud, Menâhicu’l-Müfessirîn, 217.
Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, II/318; Çetiner, Ebu’l-Berekât en-Nesefî ve Medârik Tefsiri, 90-106; Ahmet Dinç,
Rivayet Tefsiri Açısından Nesefî’nin Medâriku’t-Tenzîl’i, (Yüksek Lisans tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, (İzmir: 2007), 33-43; Bedruddin, en-Nesefî ve Menhecuhu fi’t-Tefsîr, 85-95.
Dinç, Rivayet Tefsiri Açısından Nesefî’nin Medâriku’t-Tenzîl’i, 19-20.
Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, II/327-329; Yahya Alkın, “İmam Nesefî ve Tefsiri”, Diyanet Dergisi Dini, İlmi,
Edebi Üç Aylık Dergi, cilt 32, sayı 2 (Nisan-Mayıs-Haziran, 1986), 22-23.
Muni’ b. Abdulhalim Mahmud, Menâhicu’l-Müfessirîn, 218-219; Şâmil Şâhin, “İmam Nesefî ve
Tefsirindeki Metodu”, (Çev. Muhittin Özdemir), Kur’ân Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi, cilt: I, sayı: 8
(1998), 30, 34-36.
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amelî/fıkhî bir husus söz konusu ise Hanefî mezhebini kast ettiği belirtilmiştir.25 Bununla
birlikte diğer bazı mezheplerin görüşlerini bilhassa Şâfiî mezhebinin fikirlerini verdiği de
olmuştur.26 Ayrıca Hanefî mezhebi içerisinde Ebû Hanîfe’nin talebeleri arasında meydana
gelmiş olan bazı ihtilaflara da yer vermektedir.27 Ancak bütün bunları detaya dalmadan özlü
bir şekilde vermektedir.
Tefsirinde kelâmî konulara da ağırlık vermiş,28 bu hususta Ehl-i sünnet anlayışını esas
almıştır. Kendisi Mâtüridî olmakla birlikte Eş’arî-Mâtüridî ayrımına gitmeden Ehl-i sünnet
üzerinde durmuştur, Mu’tezileyi, Kerramiye, Cehmiyye ve Mürciye gibi diğer mezhepleri
tenkit etmiştir.29 Ancak zaman zaman Mâtüridî anlayışını önplana çıkardığı da olmuştur.
Şayet itikâdî/kelâmî bir hususu açıklarken ()ولنا, yani bize göre demiş ise bununla Mâtüridî
mezhebini kast ettiği belirtilmiştir.30 Tefsirde o zamana kadar gelmiş olan diğer itikâdî
mezhepler de söz konusu edilmiş ve bunlar tenkide tabi tutulmuştur.31 O dönemlerdeki
mezhebî çekişme ve kavgalar bilinmeden, gerek Nesefî’nin, gerekse ondan önce yazılmış olan
tefsirlerin bu kadar çok kelâmî konular üzerinde durmalarının nedeni anlaşılamaz. Ama
dönemin şartları göz önünde bulundurulduğunda bunun son derece normal ve hatta gerekli
olduğu görülür.
İlâhî sıfatların tümünde tevile gitmiş ve uygun manalar vererek yorumlamıştır.32
Esbâb-ı nüzûl ile ilgili rivâyetleri de vermiş; ancak bunları herhangi bir tenkide tabi
tutmamıştır. Bununla birlikte tercih ettiği rivâyetleri malum mazi sigasıyla vermiş, diğerlerini
ise ya (“ )رويruviye” veya (“ )يروىyurvâ” yahut (“ )قيلkîle” sigasıyla aktarmıştır. Dolayısıyla
esbâb-ı nüzûl olarak verdiği rivâyetler içerisinde güvenilir olmayan pek çok rivâyet vardır.33
Tefsirinde 10 kıraate (kıraat-i aşere) de zaman zaman yer vermiş, bunlara göre ortaya
çıkan farklı manalar üzerinde durmuştur.34 Aynı zamanda tefsirde şâz kıraatler de
mevcuttur.35
Müfessirimiz eserinde Arap dili ve belagatinin inceliklerden bolca yararlanmış, sık sık
kelimeleri iştikak ve sarf yönünden tahlil etmiş, nahvî açıdan irabını yapmıştır.36 Bu arada
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Harun Bulanık, Nesefî Tefsirinde İ’câzu’l-Kur’ân, (Yüksek Lisans tezi), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, (Elazığ: 2005), 26.
Alkın, “İmam Nesefî ve Tefsiri”, 22.
Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, II/322-325; Çetiner, Ebu’l-Berekât en-Nesefî ve Medârik Tefsiri, 67-76.
Bkz. Bulanık, Nesefî Tefsirinde İ’câzu’l-Kur’ân, 27-33.
Muni’ b. Abdulhalim Mahmud, Menâhicu’l-Müfessirîn, 218; Şâhin, “İmam Nesefî ve Tefsirindeki Metodu”,
36; Seher Muhammed Fehmî Kürdiyye, Menhecu’l-İmam en-Nesefî fi’l-Kırâât ve Eseruhâ fî Tefsîrih,
(Yüksek Lisans tezi), el-Câmia el-İslâmiyye Amadetu’d-Dirâsâti’l-Ulyâ, (Ğazze: 1422/2001), 21-24;
Bedruddin, en-Nesefî ve Menhecuhu fi’t-Tefsîr, 60-82.
Bulanık, Nesefî Tefsirinde İ’câzu’l-Kur’ân, 26; Kürdiyye, Menhecu’l-İmam en-Nesefî fi’l-Kırâât ve Eseruhâ
fî Tefsîrih, 24.
Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, II/325-327; Çetiner, Ebu’l-Berekât en-Nesefî ve Medârik Tefsiri, 76-90.
el-Mağrâvî, el-Müfessirûn Beyne’t-Te’vîl ve’l-İsbât fî Âyâti’s-Sıfât, III/1044-1059.
Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, II/321; Çetiner, Ebu’l-Berekât en-Nesefî ve Medârik Tefsiri, 106-114; Bulanık,
Nesefî Tefsirinde İ’câzu’l-Kur’ân, 33-36; Dinç, Rivayet Tefsiri Açısından Nesefî’nin Medâriku’t-Tenzîl’i, 4453.
Geniş bilgi için bkz. Kürdiyye, Menhecu’l-İmam en-Nesefî fi’l-Kırâât ve Eseruhâ fî Tefsîrih, 89-147.
Kâtip Çelebi, Keşfu’z-Zunûn an Esami’l-Kutubi ve’l-Fünun, (Bağdat: Mektebetu’l-Musenna, 1941), II/1640;
Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, II/320-321; Çetiner, Ebu’l-Berekât en-Nesefî ve Medârik Tefsiri, 125-129;
Bulanık, Nesefî Tefsirinde İ’câzu’l-Kur’ân, 36-39; Dinç, Rivayet Tefsiri Açısından Nesefî’nin Medâriku’tTenzîl’i, 66-73.
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Arap şiirinden bolca istifade etmiş ve ayetleri tefsir ederken şiirle istişhad yapmıştır.37
Bilhassa Kur’an’ın Arap dili açısından eşsiz bir eser olduğuna ve onun çok sayıda i’caz yönü
bulunduğuna işaret etmiş, buna dair örnekler vermiştir.38
Nesefî tefsirinin işârî yönü de vardır. Nitekim o, Ehl-i sünnet mutasavvıflarından
aktarılmasını uygun bulduğu yaklaşımlarına tefsirinde yer vermiştir. En başta Hasan el-Basrî
olmak üzere Mâlik b. Dinâr, İbrahim b. Ethem, Fudayl b. İyaz, Şakîk-i Belhî gibi
mutasavvıfların sözlerinden zaman zaman alıntılar yapmıştır.39
Tefsirinde az da olsa isrâilî haberler vardır ve ne yazık ki bunları herhangi bir
eleştiriye tabi tutmadan vermiştir. Sadece, zayıf hadis ve haberlerde yaptığı gibi bunları da
(“ )قيلkîle” veya (“ )رويruviye” gibi sigalarla vermekle yetinmiştir.40 Ayrıca müfessir tefsirde,
darb-ı meseller ve kıssalara da zaman zaman yer vermiş, bunlarla tefsirini süslemiştir. Bu
kıssaların bir kısmı daha önce yaşamış olan milletlere ve kavimlere ait olduğu gibi, asr-ı
saadet ve daha sonraki dönemlere ait olanlar da vardır.41
Nesefî, tefsirine Fatiha suresinin tefsiriyle başlamaktadır. İlk önce surenin indiği yer,
isimleri, neden bu isimlerle anıldığı ve ayetlerinin sayısı hakkında kısa bilgi vermektedir.42
Sonra besmelenin tefsirine geçmektedir. Burada uzunca bir şekilde ve Keşşâf ile Beydâvî
tefsirinde geçen bilgilerin büyük bir oranda tekrarı mahiyetinde bilgiler vermektedir.43 Sonra
Fatiha suresinin diğer ayetlerini tefsir etmektedir.44
Nesefî de tefsirini ağırlıklı olarak Keşşâf’ı esas alarak yazmıştır.45 Hatta çoğu yerde
Keşşâf’ın adını vermeden fakat sayfalarca ondaki ifadeleri aynen naklettiği görülmektedir.46
Bu da tıpkı Beydâvî’ninki gibi adeta Keşşâf’ın, “içinde itizâlî fikir ve görüşler çıkarılmış
muhtasar bir hali”dir.47 Bilhassa dil ve belağat konusunda48 çoğu zaman Keşşâf’taki ibâreleri
aynen eserine almıştır. Sarf ve nahve büyük önem vermiş, bu konuda da ağırlıklı olarak
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Kâtip Çelebî, Keşfu’z-Zunûn, II/1640; Şâhin, “İmam Nesefî ve Tefsirindeki Metodu”, 32-33.
Bkz. Ali Eroğlu, “Şiirle İstişhad ve İstişhad Açısından Medârik”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, sayı 11 (Erzurum: 1993), 331-352; aynı makalenin devamı, sayı 12 (Erzurum: 1995), 149-168.
Geniş bilgi için bkz. Bulanık, Nesefî Tefsirinde İ’câzu’l-Kur’ân, 66-158.
Bulanık, Nesefî Tefsirinde İ’câzu’l-Kur’ân, 39-40.
Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, II/329; Çetiner, Ebu’l-Berekât en-Nesefî ve Medârik Tefsiri, 142-148; Muni’ b.
Abdulhalim Mahmud, Menâhicu’l-Müfessirîn, 219; Şâhin, “İmam Nesefî ve Tefsirindeki Metodu”, 36-39;
Dinç, Rivayet Tefsiri Açısından Nesefî’nin Medâriku’t-Tenzîl’i, 53-58; Alkın, “İmam Nesefî ve Tefsiri”, 24;
Bedruddin, en-Nesefî ve Menhecuhu fi’t-Tefsîr, 126-132.
Çetiner, Ebu’l-Berekât en-Nesefî ve Medârik Tefsiri, 136-140; Şâhin, “İmam Nesefî ve Tefsirindeki
Metodu”, 38-39; Dinç, Rivayet Tefsiri Açısından Nesefî’nin Medâriku’t-Tenzîl’i, 58-66.
Bkz. en-Nesefî, Tefsîru’n-Nesefî, I/3.
Bkz. en-Nesefî, Tefsîru’n-Nesefî, I/3-5.
Bkz. en-Nesefî, Tefsîru’n-Nesefî, I/5-8.
Hüseyin ez-Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, I/216-217.
Çetiner, Ebu’l-Berekât en-Nesefî ve Medârik Tefsiri, 53-63; Muni’ b. Abdulhalim Mahmud, Menâhicu’lMüfessirîn, 217; Bulanık, Nesefî Tefsirinde İ’câzu’l-Kur’ân, 22-25; Bedruddin, en-Nesefî ve Menhecuhu fi’tTefsîr, 43-54; Öztürk, “Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl”, DİA, XXVIII/292.
İmam Nesefî, Nesefî Tefsiri, (Terc. Harun Ünal), (İstanbul: Ravza Yayınları, 2003), I/11; Abdulmun’im enNemr, İlmu’t-Tefsîr Keyfe Neşe’e ve Tetavvara Hattâ İntehâ ilâ Asrina’l-Hâdir, (el-Kâhire: Dâru’l-Kutubi’lİslâmiyye, 1405/1985), 100; Şâhin, “İmam Nesefî ve Tefsirindeki Metodu”, 31; Dinç, Rivayet Tefsiri
Açısından Nesefî’nin Medâriku’t-Tenzîl’i, 20-21; Alkın, “İmam Nesefî ve Tefsiri”, Diyanet Dergisi, 19-22;
Öztürk, “Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl”, DİA, XXVIII/292.
Bkz. Hüseyin Ez-Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Mufessirûn, I/217; Çetiner, Ebu’l-Berekât en-Nesefî ve Medârik
Tefsiri, 117-124.
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Keşşâf’ı kopya etmiştir.49 O kadar ki “tefsirinde ağırlıklı olarak Zemahşerî’den aldığı dil ve
kıraate dair ibâreler çıkarılacak olursa, geriye fazla bir şey kalmaz” denmiştir.50
Bununla birlikte er-Râzî gibi kendisinden önce yazılmış daha başka tefsirlerden de
yararlanmıştır.51 Kâdî Beydâvî’nin tefsirinden yararlanıp yararlanmadığına gelince, elimizde
Nesefî’nin kaynakları hakkında bilgi veren bazı eserlerde Beydâvî tefsirine rastlamıyoruz,
ancak bazıları ondan da yararlandığını bilhassa belirtmektedirler.52
en-Nesefî’nin tefsiri ilim aleminde rağbet görmüş tefsirlerden biridir. Hatta onun
meşhur, kolay ve tefsir ilminin inceliklerini hâvî bir eser olduğu belirtilmiştir.53
Ancak müellifinin Türk olması ve tefsirin Hanefî-Mâtürîdî bir çizgide yazılmış olması
onu öne çıkarıyorsa da bu tefsir diğer İslam beldelerinde olduğu gibi Mâtüridî-Hanefî ve Türk
olan Selçuklu ve Osmanlı topraklarında da hiç bir zaman aslen İranlı olan Kâdî Beydâvî’ninki
gibi şöhret bulup yaygınlaşmamış, onun ulaştığı şöhrete erişmemiştir. Medreselerde ders
kitabı olarak okutulmadığı gibi, üzerinde fazlaca şerh, hâşiye, ta’lik vs. de yapılmamıştır.
Bununla birlikte az da olsa54 bazı hâşiyeleri vardır55 ki, eş-Şeyh Muhammed Abdulhak elHindî ( )الشيخ محمد عبد الحق الھنديtarafından yapılmış olan el-İklîl alâ Medâriki’t-Tenzîl ve
Hakâiki’t-Te’vîl ( )اإلكليل على مدارك التنزيل وحقائق التأويلbunların en meşhurlarından biridir. Ayrıca
kütüphanelerde önemli miktarda yazmaları da mevcuttur.56 Tefsirimiz, muhtelif zamanlarda
düz metin olarak basıldığı gibi, son zamanlarda tahkikli baskıları da yapılmıştır.
1.3.

En-Nesefî’nin Tefsirinin Tercümesi

Bu özlü tefsir, dikkate şayan bir husustur ki tarih boyunca Türkçeye çevrilmemiş,
nihayet Harun Ünal, Şerafettin Şenaslan ve Ömer Faruk Haznedaroğlu tarafından son
zamanlarda Nesefî Tefsiri adıyla tercüme edilmiş, Mustafa Kasadar tarafından yayına
hazırlanmıştır. Tefsir Ravza yayınları tarafından İstanbul’da 10 cilt olarak basılmıştır.
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İshâk, Mu’cemu Musannafâti’l-Kur’âni’l-Kerîm, III/146; Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, II/318-319.
Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, II/318-319.
Bkz. Çetiner, Ebu’l-Berekât en-Nesefî ve Medârik Tefsiri, 63 vd.; Muni’ b. Abdulhalim Mahmud,
Menâhicu’l-Müfessirîn, 217.
Muni’ b. Abdulhalim Mahmud, Menâhicu’l-Müfessirîn, 217; Bulanık, Nesefî Tefsirinde İ’câzu’l-Kur’ân, 25;
Şâhin, “İmam Nesefî ve Tefsirindeki Metodu”, 31; Alkın, “İmam Nesefî ve Tefsiri”, 19.
Bkz. Ez-Zerkânî, Menâhilu’l-İrfân, II/68.
Nesefî’nin haşiyelerinin az olması dilinin oldukça kolay ve üslubunun akıcı oluşuna bağlanmıştır. (Bkz.
Çetiner, Ebu’l-Berekât en-Nesefî ve Medârik Tefsiri, 41).
Bkz. Çetiner, Ebu’l-Berekât en-Nesefî ve Medârik Tefsiri, 49-50.
Çetiner, Ebu’l-Berekât en-Nesefî ve Medârik Tefsiri, 44-49.
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Resim 2 - Nesefi Tefsiri tercümesi

Eserin isminin üstüne Arapça olarak Tefsiru’n-Nesefî ( )تفسير النسفيve onun da altına
yine Arapça olarak Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl ismi yazılmıştır. Eserin adı Nesefî
Tefsiri, müfessirin adı da İmam Nesefî diye verilmiştir.
Kâdî Beydâvî, Nesefî, Celâleyn tefsiri gibi tefsirler ağırlıklı olarak sarf, nahiv, dil ve
edebiyat yönü önplana çıkan eserlerdir. Bunlar ancak orijinal dilinde çok mana ifade ederler,
belli bir Arapça alt yapısı olanlara çok şey anlatılar. Fakat bunlar Türkçeye aktarıldığında
azametleri kaybolup gitmekte, sıradan bir eser haline gelmektedirler. Hatta sıkıcı bir hal
almaktadırlar. Nitekim Nesefî tefsirinde zaman zaman birkaç sayfayı tutacak derecede nahvî
tahliller Türkçeye aktarılmış ki, bunlardan bir şey anlamak ve zevk alarak okumak pek
mümkün değildir.
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1.4.

En-Nesefî’nin Tefsirinden Örnek Bir Metin
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
En-Nesefî’nin tefsir ilmindeki yerini, tefsir anlayışını, tefsirinin adını, özelliklerini,
içeriğini, Bakara suresinin ilgili ayetlerini tefsir ediş tarzını, ayetleri tefsir ederken diğer
ayetlerden ve hadislerden nasıl yararlandığını, kelimelere nasıl mana verdiğini öğrenmiş
olduk. Ayrıca tefsirinin Kur’an’ı dirayet anlayışı üzere tefsir eden önemli tefsirlerden biri
olduğunu, bu mühim eserin dilimize tercüme edilerek Türk okuyucusunun hizmetine
sunulduğunu da görmüş olduk.
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Bölüm Soruları
1 - Ebû’l-Berekât en-Nesefî’nin doğup yetiştiği bugünkü Özbekistan bölgesi, ilim ve kültür
tarihimiz açısından oldukça mühimdir. Aşağıdakilerden hangisi bu bölgede yetişmiş
âlimlerden biridir?
A – Ebu Hamid el-Gazali
B – Ebu Mansur el-Maturidi
C – Ebu’l-Hasan el-Eş’ari
D – Ebu Zekeriya Muhyiddin en-Nevevi
E – Süleyman el-Kafiyeci
2 – Aşağıdaki şıkların hangisinde Nesefi’nin vefat tarihi ve yeri doğru olarak verilmiştir?
A – 710 – İzeç
B – 700 – İzeç
C – 710 – Nesef
D – 700 - Nesef
E – 700 – Semerkant
3– Aşağıdakilerden hangisi Nesefî’nin eserlerinden biri değildir? A – Kenzu’d-Dakâik
B – Menâru’l-Envâr
C – Umdetu’l-Akâid
D – Fedâilu’l-A’mâl
E – Minhâcu’l-Vusûl ilâ İlmi’l-Usûl
4– Nesefî aşağıdaki ülkelerden hangisinde dünyaya gelmiştir? A – Türkiye
B – Suriye
C – Özbekistan
D – Türkmenistan
E - Kazakistan
5– Aşağıdakilerden hangisi Nesefî’nin şöhret bulduğu ve Nesefî’nin başkalarından ayırt
edilmesi için kullanılan lakaplarındandır?
A – Cârullâh
B – Ebû’l-Berekât
C – Ebû’l-Hafs
D – Şemsuleimme
E – İmâmü’l-Hüdâ
6– Nesefî’nin bir süre kaldığı ve el-Hidâye adlı eseri şerh ettiği şehir aşağıdakilerden
hangisidir?
A – Mekke
B – Basra

C – Kufe
D – Bağdat
E - Buhara
7– Aşağıdakilerin hangisinde Nesefî’nin tefsirinin orijinal adı doğru olarak verilmiştir?

A – ()مدرك التنزيل و محقق التأويل
B – ()مدارك التنزيل والتأويل
C – ()حقائق التنزيل و التأويل
D – ()مدارك التنزيل و حقائق التأويل
E – ()حقائق التأويل من مدارك التنزيل
8- Nesefî, tefsirini aşağıdakilerden hangisinin tefsir konusundaki eleştirilerine cevap vermek
için yazmıştır?
A – el-Kâdî el-Beydâvî
B – Mahmûd ez-Zemahşerî
C – Ebû Mansûr el-Mâturîdî
D – İbn Cerîr et-Taberî
E – Ebû’l-Ferec İbnu’l-Cevzî
9

– Aşağıdakilerden hangisi Nesefî tefsiri için söylenemez?

A – Tefsirinde Keşşâf’tan çok fazla yararlanmıştır; Keşşâf’ın bilhassa belağat konusundaki
fikirlerini aynen almıştır.
B – Akidevî konularda Zemahşerî’yi tenkit etmiştir.
C – Ne okuyucuyu usandıracak kadar uzun, ne de anlamayı zorlaştıracak kadar kısadır.
D – Ağırlıklı olarak bir rivayet tefsiridir. Bununla birlikte zaman zaman dirayet yöntemini de
kullanmıştır.
E – Tefsirinde kıraatlere yer vermiş ve onla göre ayetleri yorumlamıştır.
10 - Aşağıdakilerden hangisi Nesefi tefsiri üzerine bir haşiye yazmıştır?
A - Muhammed Abdulhak el-Hindî
B – Şah Veliyullah ed-Dihlevi
C – Muhammed Abdulazin ez-Zurkani
D – Bedruddin ez-Zerkeşi
E – Ebu’l-Muin en-Nesefi
Cevaplar
1 – b; 2 – b; 3 e; 4 – c; 5 – b; 6 – d; 7 – d; 8 – b; 9 – d; 10 - a

2. EL-HÂZİN EL-BAĞDÂDÎ, HAYATI, TEFSİRİNİN
ÖZELLİKLERİ VE TEFSİRİNDEN ÖRNEK BİR METİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste Kur’an’ı ağırlıklı olarak rivayet anlayışı üzere tefsir eden müfessirlerden
olan el-Hâzin el-Bağdâdî’yi ve tefsir anlayışını öğrenecek, yazdığı tefsirin genel özelliklerini,
içeriğini görmüş olacağız. Ayrıca tefsirinin tercüme edilip edilmediğini de göstereceğiz. ElHâzin'in tefsirinden örnek bir metni okuyup tartışarak tefsirini yakinen tanımayı,
değerlendirmeyi, böylece metin okuma ve anlama, anladığından neticeler çıkarabilme bilgi ve
becerisinin elde edilmesini sağlamaya çalışacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
El-Hâzin el-Bağdâdî’nin yaşadığı dönemi araştırın ve ondan önce yazılmış tefsirlerin
genel özellikleri hakkında bilgi toplayın.
2)
3)

El-Hâzin, tefsirini, hangi tefsiri özetleyerek yazpmıştır, araştırınız.
El-Hâzin’in tefsiri Türkçeye tercüme edilmiş midir? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Örnek metin üzernden Kur’an’ın
nasıl yorumlandığı ve nasıl
Örnek metin üzerinden
yorumlanması
gerektiği
Kur’an’ı yorumlama
öğrenilir, bu konuda tecrübe
kazandırılır.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Örnek metin okuma, metni
çözümleme,
metne
dayalı
değerlendirme
ve
tartışma
yaparak konunun daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar

El-Hâzin
Hankah
Dâru’l-Hadis
Meâlimu’t-Tenzîl
Esbâb-i Nüzûl
Enfesü’l-Cevâhir
Rivâyet
İsrâiliyât
Hamdele
Salvele
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Giriş
Bu dersimizde üzerinde duracağımız önemli müfessir el-Hâzin el-Bağdâdî’dir. Tefsiri
hicri 8., miladi 14. Yüzyılda yazılmış önemli tefsirlerden biridir. Üstelik bazı kaynaklarımızda
bu tefsirin Musa el-İznikî tarafından Enfesü’l-Cevâhir ( )أنفس الجواھرadıyla Türkçeye çevrildiği
belirtilmektedir. Bu yüzden eser üzerinde durmayı uygun gördük. Burada önce müfessir elHâzin’in hayatını verecek, sonra da Lübabü’t-Te’vîl fî Maâni’t-Tenzîl adlı tefsirini yakından
göreceğiz.

2.1. El-Hâzin el-Bağdâdî’nin (v. 741/1341) Hayatı
Asıl adı Alâuddin Ali b. Muhammed b. İbrahim b. Ömer b. Halil el-Bağdâdî es-Sufi
( )عالء الدين علي بن عمر بن خليل البغدادي الصوفيolup, 678/1280’de Bağdat’ta doğmuştur.57

Harita 2 el-Hâzin el-Bağdâdî’nin doğduğu şehir (Bağdat/Irak) (Google maps)

Dimaşk’ta bulunan Hankah es-Sumeysatiyye’nin kütüphanesinin yöneticisi (hâzin)
olduğu58 için59 (el-Hâzin) ( )الخازنdiye meşhur olmuştur.60 Memleketi olan Bağdat’ta
başladığı eğitim hayatını, yine burada bulunan Mustansıriyye Medresesinde devam ettirmiştir.
Burada Dâru’l-Hadis şeyhi İbn Devâlibî’den dersler almıştır. Eğitimini daha sonra gittiği

57

58

59

60

ez-Zirikli, el-A’lâm, V/5; Osman, “et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn fî Bilâdi’ş-Şâm fi’l-Karni’s-Sâmin Hicriyyen”,
33.
ez-Zirikli, el-A’lâm, V/5; Osman, “et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn fî Bilâdi’ş-Şâm fi’l-Karni’s-Sâmin Hicriyyen”,
33; Ali Eroğlu, “Hâzin Ali b. Muhammed”, DİA, cilt XVII, (İstanbul, 1998), 125.
Müfessirimizin el-Hâzin diye isimlendirilmesinin sebebinin, “Hâzine gibi zengin bir kütüphanede çalışması”
gösterilmiş (Bkz. Mustafa Ali Işık, Hâzin Tefsirinde Esbâb-i Nüzûl, (Basılmamış Yüksek Lisans tezi),
(Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Ankara: 2007), 7-8) ki böyle bir şey söz konusu değildir.
Dâvûdî, Tabakâtu’l-Mufessirin, 422; İshak, Mu’cemu Musannafâti’l-Kur’âni’l-Kerim, II/55 (No 758;
Hüseyin ez-Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Mufessirûn, I/220.
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Dimaşk’ta sürdüren el-Hâzin, burada da Kasım b. Muzaffer adlı bir âlim ile hadis ilminde ün
kazanmış olan Vezire binti Ömer adlı bir kadından dersler almıştır. Böylece başta Tefsir ve
Hadis olmak üzere muhtelif ilim dallarında derin bilgi sahibi olmuştur. Müfessirimiz
741/1341 tarihinde Haleb’te vefat etmiştir.61
el-Hâzin muhtelif konularda bazı eserler vücuda getirmiştir.62 Aşağıda üzerinde
duracağımız tefsirinden başka Şerhu Umdeti’l-Ahkâm ( )شرح عمدة األحكامve Siyretun
Nebeviyyetun ( )سيرة نبويةadında eserler yazmıştır. Ayrıca altı hadis kitabı (Buhârî-MüslimTirmizî-Nesâî-Ebû Dâvûd-İbn Mâce), Ahmed b. Hanbel’in Müsnedi, İmam Mâalik’in
Muvatta’ı, İmam Şâfiî’nin Müsned’i ve Dâre Kutnî’nin sünenini cem ederek 10 cilt halinde ve
bablara ayrılmış olarak Makbûlu’l-Menkûl ( )مقبول المنقولadında bir eser de vücuda
getirmiştir.63

2.2. el-Hâzin el-Bağdâdî’nin Lübâbu’t-Te’vîl fî Maâni’t-Tenzîl Adlı
Tefsirinin Özellikleri
El-Hâzin el-Bağdâdî’nin Lübâbu’t-Tenzîl fî Maâni’t-Tenzîl ()لباب التأويل في معاني التنزيل
adlı tefsiri, Beğavî’nin Meâlimu’t-Tenzîl’inin muhtasarıdır.64 el-Hâzin tefsirini 725/1325
tarihinde bitirmiştir.65 Beğavî’nin çok faydalı olan tefsirinin uzun olmasından dolayı onu
kısaltmayı düşünmüş ve bundan dolayı onda gereksiz gördüğü hususları ayıklayarak özlü olan
bu tefsirini yazmıştır.66 Nitekim aşağıda göreceğimiz gibi tefsirinin mukaddimesinde kendisi
bunu belirtmektedir.


61

62
63

64

65
66

Dâvûdî, Tabakâtu’l-Mufessirîn, 423; ez-Zirikli, el-A’lâm, V/5; Hüseyin ez-Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Mufessirûn,
I/220; Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II/547; Eroğlu, “Hâzin Ali b. Muhammed”, XVII/125.
Bkz. Işık, Hâzin Tefsirinde Esbâb-i Nüzûl, 8-9.
Dâvûdî, Tabakâtu’l-Mufessirîn, 423; ez-Zirikli, el-A’lâm, V/5; Hüseyin ez-Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Mufessirûn,
I/220-221.
H. Ritter, “Ayasofya Kütüphanesinde Tefsir İlmine Ait Arapça Yazmalar”, Türkiyat Mecmuası, cilt 8
(1945), 52.
Eroğlu, “Hâzin Ali b. Muhammed”, XVII/125.
el-Ednevî, Tabakâtu’l-Mufessirîn, 267-268; Musatafa b. Kâtip Çelebi, Keşfu’z-Zunûn, II/1040-1041.
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Resim 3 - Tefsiru’l-Hâzin

Müfessir, tefsirine oldukça edebî bir hamdele ve salvele ile başlıyor.67 Bundan sonra
ise Kur’an’ın muhtevası hakkında bazı bilgiler veriyor. Müellifin belirttiğine göre Kur’an
bütün cin ve insanlık âlemi bir araya gelse ve birbirine destek dahi verse yine eşi ve benzerini
meydana getiremeyecekleri bir eserdir, eşsiz bir icaza sahiptir, içinde emir ve nehiylerin,
tebşîr ve inzârin, ders ve ibret alınsın diye meviza, mesel, kıssa ve ahbarın bulunduğu, ayrıca
hükümlerin, helal ve haram olan şeylerin, sebeb-i nüzûlün, nâsih ve mensûhun, hâs ve âmm
gibi hususların yer aldığı bir eserdir. O, bütün bunların ancak tefsirle bilinebileceğini
anlatıyor.68 Müfessir burada Tefsir ilminin çok mühim bir ilim olduğunu izah ettikten sonra
öteden beri müfessirlerin güç ve bilgileri ölçüsünde Kur’an tefsiri sadedinde bir takım eserler
yazdığını belirtiyor.
Sonra sözü Beğavî’nin Meâlimu’t-Tenzîl adlı tefsirine getiriyor. Müfessir Beğavî’yi
çok beliğ bir üslup ve sitayişle övdükten sonra, onun Tefsir ilminde çok mühim bir yeri olan
Meâlimu’t-Tenzîl adlı tefsirini görünce ondaki çok mühim, çok değerli, çok faydalı bilgileri
özetleyerek eseri ihtisâr etmeyi kararlaştırdığını söylüyor. Bunu da tefsirin manalarını, tevil
ve tabirin özünü cem edecek bir şekilde vermeyi kararlaştırıyor. Yine kendisinin belirttiğine
göre onun bu eseri, Beğavî’nin tefsirinin içinde nakledilen bilgilerin hülasasını, ondaki faydalı
bilgileri, usul ve esasları ihtiva edecek şekilde olacaktır. O sadece Beğavî’nin tefsirindeki
bilgilerden gerekli gördüklerini seçip özetlemeye çalıştığını söylüyor.69 Yine o, Beğavî
tefsirindeki senetleri de hazfetmiştir. Ancak hadis Buhârî’den alınmışsa onu nakleden
sahabinin isminin önüne bir (( )خhı) harfi, şayet Müslim’den alınmışsa da bir (( )مmim) harfi

67

68
69

Bkz. Alauddin Ali b. Muhammed b. İbrahim el-Bağdadi el-Ma’ruf bi’l-Hâzin, Lübâbu’t-Te’vîl fi Maani’tTenzîl, (Tefsîru Şeyhi’l-Ekber ile birlikte), (Maarif bakanlığının izniyle Hasan Hilmi el-Kutubi ve
Muhammed Hasan Cemali el-Halebî tarafından 1316 yılında basılmıştır), I/2.
Bkz. el-Hâzin, Lübâbu’t-Te’vîl, I/2-3.
el-Hâzin, Lübâbu’t-Te’vîl, I/3.
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koyarak buna işaret etmiştir. Eğer hadis müttefekun aleyh, yani hem Buhârî’de hem de
Müslim’de geçiyor ise o zaman (( )قkaf) harfini koyarak buna işaret etmiştir. Tirmizî, Nesâî,
İbn Mâce ve Ebû Dâvûd gibi sünen dediğimiz kitaplarda geçen hadisleri verirken bu zatların
adını açıkça tasrih etmiştir. Yani Tirmizî’de geçiyorsa “Tirmizî” demiş, herhangi bir kısaltma
yapmamıştır. Bazen Beğavî bir hadis naklediyor ki bu hadis bu kitapların hiçbirinde yoktur;
bu durumlarda o hadisi Beğavî’ye isnad ederek vermiştir. Diğer hadisleri de zevaid
kitaplarında varsa onlara işaretle vermiştir.70
el-Hâzin diyor ki: “Bir konuda yazılmış bir kitap üzerinde telhîs yapan bir müellifin
eserinin şu beş özelliği taşıması gerekir: 1 – O eserde eksik kalmış bir hususta hüküm istinbât
etmek; 2 – Yahut o kitapta o husus dağınık bir şekilde ise onu bir araya getirmek; 3 – şayet
kapalıysa onu şerh edip açmak; 4 – sözlerinde nazım ve ahenk güzel bir şekilde verilmemişse
onu sağlamak; 5 – şayet içinde gereksiz bilgiler ve faydasız uzatmalar varsa onları çıkarmak.
Ümid ederim ki bu kitabım, zikretmiş olduğum bu özelliklerden hali değildir.”71 Müellif
tefsirinin bu nitelikleri taşımasını ümid etmektedir.72
Sonra da tefsire başlamadan önce üç ana başlığı ihtiva eden bir mukaddime veriyor.73
Birinci başlık Kur’an’ın fazileti, tilâveti ve öğretimi konusundadır. Burada Buhârî ve
Müslim’de geçen ilgili dört-beş hadisle konuyu işlemektedir.74 İkinci başlık Kur’an’ı
bilgisizce kendi reyine göre açıklamaya çalışanlara yapılmış olan tehditler konusuna
ayrılmıştır. Burada bu yöndeki bazı hadisler açıklanmıştır. Ayrıca Kur’an’dan ezberlediğini
unutanlara yönelik tehditleri içeren hadisler de şerh edilmiştir.75 Üçüncü başlık ise Kur’an’ın
bir araya toplanması, tertibi ve yedi harf üzerine nâzil olmuş olması hususlarına tahsis
edilmiştir. Bu başlık altında bu hususlar ilgili hadislerin ışığı altında uzun uzun
açıklanmaktadır.76
Müellif Fatiha suresinin tefsirine başlıyor, surenin 7 ayet, 27 kelime ve 140 harften
ibâret olduğunu belirttikten77 sonra nüzûl yeri-zamanı hakkında bilgi veriyor.78 Akabinde
isimlerinin çokluğuna, bunların, surenin ne kadar faziletli olduğuna işaret ettiğini veriyor, altı
ismini vererek bunları kısaca açıklıyor.79
Besmelede geçen (Allah) ( )ﷲlafzının sadece Allah’a has özel bir isim olduğunu ve
herhangi bir kelimeden türemediğini belirten müellif, Allah lafzının (abede-ya’budu-ibâde
örneğinde olduğu gibi) “elehe-ye’lehu-ilâhe” ( إالھة-  )أله – يألهkelimesinden yahut “velehe”
( )ولهsözcüğünden türediğinin de söylendiğini yazıyor ve bütün bu durumlarda kelimelerin ne
anlamlarının olduğunu, neden bu kelimeden “Allah” lafzının türemiş olabileceğini yazıyor.


70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

el-Hâzin, Lübâbu’t-Te’vîl, I/3.
el-Hâzin, Lübâbu’t-Te’vîl, I/4.
el-Hâzin, Lübâbu’t-Te’vîl, I/4.
Bkz. el-Hâzin, Lübâbu’t-Te’vîl, I/4-12.
el-Hâzin, Lübâbu’t-Te’vîl, I/4-6.
el-Hâzin, Lübâbu’t-Te’vîl, I/6-7.
el-Hâzin, Lübâbu’t-Te’vîl, I/7-12.
el-Hâzin, Lübâbu’t-Te’vîl, I/13.
el-Hâzin, Lübâbu’t-Te’vîl, I/13-14.
el-Hâzin, Lübâbu’t-Te’vîl, I/14.
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Resim 4 - “Allah” lafzı

Bu arada müellif “Allah isminin hususiyetlerinden biri de şudur” diyor ve şu
açıklamayı yapıyor: “Bu isimden bir şey (yani bir harf) silersen, geriye kalan yine Allah’ı
gösterir. Mesela (( )ﷲAllah) lafzının başındaki (( )اelif)’i silersen geriye ( ) (lillah) kalır; eğer
bu kelimenin başındaki (( )لlam)’ı silersen geriye (( )الهilah) kalır. Şayet bunun başındaki ()ا
(elif)i silersen geriye (( )لهlehu) kalır. Eğer bu kelimede bulunan (( )لlam)’ı silersen geriye ()ه
(hu) yani (( )ھوhuve) kalır ki bunların tamamı Allah’ı gösterir.”80
el-Hâzin’in tefsiri ağırlıklı olarak bir rivâyet tefsiridir.81 İçinde ahkâm bulunduğu gibi,
ayrıca çok sayıda târihî haberler, ilim ve akılla bağdaşmayan isrâilî kıssalar da
bulunmaktadır.82 Üstelik bu tür haber ve nakillere bolca yer veren müfessir, isrâilî haberler
üzerinde herhangi bir yorum, bir değerlendirme yapmadığı gibi, buna okuyucunun dikkatini
de çekmez.83 Mesela Kehif suresi 10. ayeti yorumlarken Ashab-ı Kehfle ilgili oldukça uzun
bir nakil verir ki, bu nakilde aslı esası olmayan bir sürü haber bulunmaktadır.84 Aynı şekilde
Enbiya suresi 23-24. ayetlerde Eyüp peygamberle ilgili kısımların tefsirinde asla Eyüp
peygamberle bağdaşmayacak asılsız pek çok haberi –Vehb b. Münebbih’ten- nakleder.85 Buna
rağmen müfessir bunlara dair herhangi bir değerlendirme yapmaz.86 Ancak mesela Dâvûd
peygamberden bahseden Sad suresinin 21-24. ayetlerinin tefsirinde tamamen hurâfe kokan bir
rivâyet naklettikten sonra bir değerlendirme yapar. Bu rivâyette şeytan, üzerinde bütün güzel
renklerin bulunduğu, kanatları inci ve zebercetten olan altından bir güvercin suretinde
Dâvûd’a görünür. Bu kuş uçup Dâvûd’un önüne konar, Dâvûd hayran kaldığı kuşu yakalayıp
İsrailoğullarına göstermek, böylece onların dikkatini Allah’ın kudretine çekmek ister. Fakat
kuş uçar, ötede bir yere konar, Dâvûd peşinden gider, fakat başka bir yere uçar. Derken
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el-Hâzin, Lübâbu’t-Te’vîl, I/16.
ez-Zerkânî, Menâhilu’l-İrfân, II/69; Hüseyin ez-Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Mufessirûn, I/221; Işık, Hâzin
Tefsirinde Esbâb-i Nüzûl, 12-15.
Hüseyin ez-Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Mufessirûn, I/221.
Hüseyin ez-Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Mufessirûn, I/222.
el-Hâzin, Lübâbu’t-Te’vîl, III/219-225.
el-Hâzin, Lübâbu’t-Te’vîl, III/299-306.
Hüseyin ez-Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Mufessirûn, I/223.
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Dâvûd onu takip ede ede, bir bahçenin yakınına kadar gelir. Kuş, bahçede bir yere konarak
Dâvûd’un dikkatini oraya çeker. Dâvûd o tarafa bakınca bahçede havuz başında yıkanmakta
olan bir kadın görür ki, bu kadın o ana kadar gördüğü en güzel kadındır. Dâvûd kadına âşık
olur ve ona sahip olmak için kocasını ölüme yollar…87 Ayrıca bunun gibi daha başka garip,
tuhaf ve inanılmaz isrâilî haberler nakletmektedir.88 Bunları verdikten sonra (Dâvûd
aleyhisselamın kendisine isnad edilen bu tür yakışıksız haberlerden münezzeh ve beri oluşu)
diye bir fasıl açar ve Dâvûd peygamberle ilgili bu haberleri yalanlar.89
Yine el-Hâzin tefsirinde bazen bazı sure başlarında o surede kaç ayet, kaç kelime ve
kaç harf bulunduğuna dair bilgi verilmektedir. Mesela onun verdiği bilgiye göre Bakara suresi
287 ayet, 6121 kelime ve 25.500 harften ibârettir.90 Al-i İmran suresi ise 200 ayet, 3480
kelime ve 14.520 harften oluşuyor.91 Yukarıda Fatiha suresinde ayet, kelime ve harflere dair
verdiği bilgileri nakletmiştik.
Aynı şekilde sure başlarında veya (bazen sonlarında) o surenin faziletinden
bahsederken zayıf, hatta uydurma hadislere yer verir.
Müfessir el-Hâzin, Kur’an’ı esbâb-ı nüzûl çerçevesinde yorumlamaya özen
göstermiştir.92 Bir ayetin sebeb-i nüzûlü hakkında bilgi verirken o olayın nüzûl sebebi
olduğunu muhtelif sigalar kullanarak ifade etmiştir.93
el-Hâzin, tefsirinde aynı şekilde fıkhî konular94 ve meviza türü bilgiler üzerinde de
durmakta, bu yönde nasihatler vermektedir.95 Ayrıca ayetleri zaman zaman dirâyî yöntemle de
izah etmektedir.96

2.3. el-Hâzin el-Bağdâdî’nin Lübâbu’t-Te’vîl fî Maâni’t-Tenzîl Adlı
Tefsirinin Tercümesi
Bazı kaynaklarımızın belirttiğine göre Hacı Musa el-İznikî, el-Hâzin’in yukarıda
tanıttığımız tefsirini Enfesü’l-Cevahir adıyla Türkçeye çevirmiştir. Bursalı Mehmet Tahir,
“dînî ve ahlâkî birkaç önemli eseri Osmanlıcaya çevirmiş olmasından dolayı milletine büyük
hizmetler yapmış fâzıl ve mütefekkir biri” olarak tanıttığı Musa b. Hacı Hüseyin el-İznikî
hakkında bilgi verirken onun, el-Hâzin’in Lübâb fi Maâni’t-Tenzîl adlı tefsirini Enfesü’lCevâhir ( )أنفس الجواھرadıyla Türkçeye tercüme ettiğini yazmaktadır. Ona göre bu tercümenin
bir nüshası Enderûn-i Hümâyûn’da Revan Otasında, bir nüshası da Bursa’da Camii Kebir
kütüphanesinde mevcuttur.97 Ömer Nasuhi Bilmen de Osmanlı Müelliflerini mehaz alarak
aynı bilgileri vermekte ve el-İznikî’nin el-Hâzin’in tefsirini Enfesü’l-Cevâhir adıyla Türkçeye
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el-Hâzin, Lübâbu’t-Te’vîl, IV/29-31.
Hüseyin ez-Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Mufessirûn, I/222.
el-Hâzin, Lübâbu’t-Te’vîl, IV/29-31.
el-Hâzin, Lübâbu’t-Te’vîl, I/21.
el-Hâzin, Lübâbu’t-Te’vîl, I/223.
Bkz. Işık, Hâzin Tefsirinde Esbâb-i Nüzûl, 19-112.
Bkz. Işık, Hâzin Tefsirinde Esbâb-i Nüzûl, 19-48.
Bkz. Işık, Hâzin Tefsirinde Esbâb-i Nüzûl, 17-18.
Hüseyin ez-Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Mufessirûn, I/223-225.
Dirâyet yönü için bkz. Işık, Hâzin Tefsirinde Esbâb-i Nüzûl, 15-16.
Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, (Ankara: Bizim büro basımevi, 2009), II/13-14.
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çevirdiğini yazmaktadır.98 Ayrıca Hâzin üzerinde yapılmış bir tezde de aynı husus dile
getirilmiştir.99
Ancak biz yaptığımız araştırma ve incelemeler sonunda birçok kütüphanemizde elHâzin tefsirinin tercümesi olduğu belirtilen Enfesü’l-Cevâhir’in, Ebu’l-Leys esSemerkandî’nin tefsirinin tercümesi olduğunu gördük. Bursa Ulucami Kütüphanesi 435
numarada bulunan ve yine el-Hâzin’in Lübab adlı tefsirinin tercümesi olduğu iddia edilen eser
üzerinde de karşılaştırmalar yaparak yaptığımız incelemede, bunun Lübâb’ın tercümesi
olmasının çok zor olduğunu gösterdik.100
Buna göre biz, el-Hâzin el-Bağdâdî’nin Lübâbu’t-Te’vîl adlı tefsirinin henüz tam
olarak tercüme edilmediği sonucuna vardık.


98
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Bkz. Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II/548.
Bkz. Işık, Hâzin Tefsirinde Esbâb-ı Nüzûl, 8.
Bkz. Hidayet Aydar, “ Osmanlı Tefsir Kültürü Açısından Mühim Bir Eser; Bursa Ulucami 435 Numaralı
Tefsir Nüshası”, Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of
Turkish or Turkic, Volume 7/3, Summer 2012, p. 307-327.
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Bölüm Soruları
1.

Hâzin ve tefsiri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a)

Hâzin Hicri 7.yy-8.yy/ Miladi 13. yy 14. yy’da Şam’da yaşamış bir müfessirdir.

b)

Hâzin tasavvuf ehli bir müfessirdir.

c)

Hâzin tefsirinde İsrailiyata geniş yer verir.

d)

Hâzin İşari tefsire geniş yer verir.

e)

Hâzin rivayetleri ve görüşleri özet şekilde sıralar, yorum yapmaz.

2.

Hangisi Hâzin’in tefsiri üzerinde etkili olmuştur.

a)

Zamahşerî tefsiri

b)

Bağavî tefsiri

c)

Razi tefsiri

d)

Âlûsî tefsiri

e)

Bursevi tefsiri

3.
Metinde Hazin’in Lübab tefsirinin hangi özellikleri en belirgin şekilde ortaya
çıkmaktadır.

a)

İsrailiyatı aşırı kullanması

b)

Hadisleri bolca kullanması

c)

Dil tahlillerine geniş yer vermesi

d)

Kelami konulara ve tartışmalar girmesi

e)

Fıkhi konuları derinlikli incelemesi

4.

Aşağıdakilerin hangisinde Hazin’in tefsirinin ismi doğru bir şekilde verilmiştir?

a)

()لباب التأويل في معاني التنزيل

b)

()لباب التنزيل في معاني التأويل

c)

()لباب التأويل في حقائق التنزيل

d)

()لباب التنزيل في حقائق التأويل

e)

()لباب التأويل و التنزيل

5.

Aşağıdakilerin hangisinde Hazin’in vefat tarihi ve yeri doğru olarak verilmiştir?

a)

(Bağdat, 741)

b)

(Bağdat, 711)

c)

(Halep 741)

d)

(Şam 711)

e)

(Şam 741)

6.

Aşağıdakilerden hangisi Hazin’in eserlerinden biridir?

a)

Buluğu’l-Meram

b)

El-Burhan fi Ulumi’l-Kur’an

c)

Ez-Ziyade ve’l-İhsan

d)

Makbulu’l-Menkul

e)

Fünunu’l-Efnan

7.

Aşağıdakilerden hangisi Hâzin'in okuduğu medresedir?

a)

Nizamiye Medresesi

b)

Mustansiriye Medresesi

c)

Karabaniyyun Medresesi

d)

Süleymaniye Medresesi

e)

Sahn-ı Seman Medresesi

8.

Aşağıdakilerden hangisi Hazin’in hocalarından biridir?

a)

Aişe Abdurrahman Bintu’ş-Şati

b)

Vezire bintu Ömer

c)

Ebu Hüseyin el-Beğavi

d)

Muhyiddin en-Nevevi

e)

İmaduddin İbn Kesir ed-Dimaşki

9.

Aşağıdaki eserlerden hangisi Hazin’in ilham kaynağı olmuştur?

a)

Zadu’l-Mesir fi İlmi’t-Tefsir

b)

Et-Teysif fi Kavaidi’t-Tefsir

c)

El-Keşşaf an Hakaiki’t-Te’vil

d)

Mefatihu’l-Ğayb

e)

Mealimu’t-Tenzil

10.

Hazin’in tefsirinde geçen ( )قharfi aşağıdakilerden hangisine işaret ediyor?

a)

Söz konusu hadisin Dare Kutni’nin eserinde geçtiğine

b)

Söz konusu hadisin Ebu Davud’un eserinde geçtiğine

c)

Söz konusu hadisin hemTirmizi’nin, hem de İbn Mace’nin eserinde geçtiğine

d)

Söz konusu hadisin hem Buhari’nin, hem de Müslim’in eserinde geçtiğine

e)

Söz konusu hadisin Buhari’nin eserinde geçtiğine

Cevaplar
1 – e; 2 – b; 3 – c; 4 – a; 5 – c; 6 – d; 7 – b; 8 – b; 9 – e; 10 - d.

3. EBÛ HAYYÂN EL-ENDÜLÜSÎ, HAYATI, TEFSİRİNİN
ÖZELLİKLERİ VE TEFSİRİNDEN ÖRNEK BİR METİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste Kur’an’ın en önemli tefsirlerinden biri olan el-Bahru’l-Muhît tefsirinin
müfessiri Ebû Hayyân el-Endülüsî’yi tanıyacak, tefsir anlayışını öğrenecek, yazdığı tefsirin
genel özelliklerini, içeriğini görmüş olacağız. Ayrıca tefsirinin tercüme edilip edilmediğini de
göstereceğiz. Ebû Hayyân’ın tefsirinden örnek bir metni okuyup tartışarak tefsirini yakinen
tanımayı, değerlendirmeyi, böylece metin okuma ve anlama, anladığından neticeler
çıkarabilme bilgi ve becerisinin elde edilmesini sağlamaya çalışacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Ebû Hayyân el-Endülüsî’nin yaşadığı dönemi araştırın ve ondan önce yazılmış
tefsirlerin genel özellikleri hakkında bilgi toplayın.
2)
Ebû Hayyân’ınilmî tefsire yaklaşımını, bu konuda Râzî’ye ve tefsirine yaptığı
eleştiriyi tespit edin ve onun bu anlayışını değerlendiriniz.
3)
Ebû Hayyan’ın tefsiri Türkçeye tercüme edilmiş midir? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örnek metin üzernden Kur’an’ın
nasıl yorumlandığı ve nasıl
Örnek metin üzerinden
yorumlanması
gerektiği
Kur’an’ı yorumlama
öğrenilir, bu konuda tecrübe
kazandırılır.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Örnek metin okuma, metni
çözümleme,
metne
dayalı
değerlendirme
ve
tartışma
yaparak konunun daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
İfrad
Cem’
Kıraat-i seb’a
Moğol saldırıları
Haçlı orduları
Zahiri mezhebi
İrab
Nahiv
İstişhat
Mukri’
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Giriş
Burada Endülüs’ün yetiştirmiş olduğu en önemli müfessirlerinden biri olan Ebû
Hayyân ve onun oldukça meşhur olan tefsiri el-Bahru’l-Muhît üzerinde duracağız. Ebû
Hayyân’ın tefsiri en mühim tefsirlerdendir. Müfessiri de tefsir ilmi yanında bilhassa kıraat ve
nahiv konularında oldukça şöhret bulmuş bir âlimdir. Tefsirinde, engin tecrübeye sahip
olduğu kıraat ve nahiv konularına bolca yer vermiştir. Bu öneminden dolayı diğer
müfessirlerimizle ilgili olarak yaptığımız gibi Ebû Hayyân’ın el-Bahru’l-Muhît adlı eserine
özel bir yer ayıracağız. Önce müfessirimiz Ebû Hayyân’ın hayatı hakkında kısa bilgi verecek,
sonra da el-Bahru’l-Muhît adlı tefsiri üzerinde duracağız. Sunacağımız örnek bir metinle de
tefsir anlayışını ve tefsirdeki yöntemini uygulamalı olarak göreceğiz.

3.1. Ebû Hayyân el-Endülüsî’nin (v. 745/1345) Hayatı
Müfessirimizin tam adı Muhammed b. Yusuf b. Ali b.Yusuf b. Hayyân el-Ğırnâtî elCeyyânî el-Endülüsî (’)محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الجياني األندلسيdir.101

Harita 3 Ebû Hayyân el-Endülüsî’nin doğduğu şehir (Gırnata (Granada)/Endülüs/İspanya)

Aslen Ceyyân (Jean)’dan olmakla birlikte ailesi buradan Ğırnata (Granada)
yakınlarında bulunan Mathaşareş ( )مطخشارشadlı kasabaya taşınmıştır ve 654/1256 tarihinde
burada dünyaya gelmiştir.102 Ailesinin buraya Ceyyân’da (Jean) çıkan bazı fitneler Hıristiyan

101

102

Ahmed Hâlid Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti
fîhi, (Ammân: Dâru Ammân, 1428/2007), 11-13; Mahmut Kafes, Ebû Hayyân el-Endülüsî’nin Hayatı ve elBahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, (Doktora tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
(Konya: 1994), 1; Adil Ahmed Abdülmevcud-Ali Muhammed Muavviz, “el-Mukaddime”, Tefsîru’l-Bahri’lMuhît li Muhammed b. Yusuf eş-Şehir b. Ebî Hayyân el-Endülüsî, (Tahk. Adil Ahmed Abdülmevcud-Ali
Muhammed Muavviz), (Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1413/1993), I/27.
el-Ednevî, Tabaktu’l-Müfessirîn, 278; ed-Dâvûdî, Tabakâtu’l-Müfessirîn, II/287; Bedr b. Nâsır el-Bedr, Ebû
Hayyân ve Tefsîruhu el-Bahru’l-Muhît, (er-Riyâd: Mektebetu’r-Rüşd, 1420/2000), 17; Şükrî, Ebû Hayyân
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güçlerin verdiği sıkıntılar ve benzeri sebepler yüzünden göç etmek zorunda kaldığı
belirtiliyor.103 Ebû Hayyân, tahsil hayatına Kur’an’ı ezberlemek ve o zamanlar Endülüs’ün en
büyük ve en gelişmiş şehirlerinden biri olan Gırnata’da bulunan önemli âlimlerden temel
dersler alarak başlar, Nahiv, Kıraat, Lügat gibi ilimleri öğrenir.104Abdülhak b. Ali elEnsârî’den ifrad ve cem’ yoluyla kıraat-ı seb’a okur ve bu maksatla yirmi hatim indirir.105
Müellifimizin yetiştiği bu dönemlerde ne yazık ki Endülüs’te ciddi bir siyâsî istikrarsızlık
vardır. Hıristiyan güçler sık sık bölgeye saldırılar düzenlerken, Müslümanların kendi
aralarında da zaman zaman fitneler zuhur ediyor. Bazen bir takım anlaşmalar veya elde edilen
askerî zaferler sonucu bir süre istikrar sağlanıyorsa da arkasından yeniden düzen bozuluyor.106
Böyle bir ortam içinde Gırnata’da başladığı eğitimini daha sonra Endülüs’ün Malaka, Belleş,
el-Meriyye (Almeria), Bicaye gibi şehirlerini dolaşarak ve oralarda ünlü hocalardan dersler
alarak sürdürür. Bunun ardından memleketi olan Endüslüs’ü terk eder ve Kuzey Afrika’ya
geçer.107
Ebû Hayyân’ın 677/1279 yılında ülkesi Endülüs’ü bazı sebeplerden ötürü terk ettiği
belirtilir.108 Bunlardan birine göre hocası İbnu’t-Tîba’ ile arasındaki tartışmalardan dolayı
bölgeyi terk etmiştir.109 Bazı konularda hocasına itiraz eden ve hatta görüşlerini çürüten bir
kitap yazan Ebû Hayyân, bundan dolayı bölgenin emîrine şikâyet edilir. Emîrin kendisini
cezalandıracağını anlayan Ebû Hayyân bölgeyi terk ederek Afrika’ya kaçar.110 Diğer bir
görüşe göre bir âlim, dönemin sultanına, yaşlandığını söylüyor ve diyor ki: “Ben öldükten
sonra ilmimden istifade etmen için bana Mantık, Felsefe, Riyada, Tabiat gibi ilimlerden
bildiğim her şeyi öğreteceğim zeki bir öğrenci ver.” O arada Ebû Hayyân’ın adı geçiyor.
Felsefe sevmediği için bundan hoşlanmayan Ebû Hayyân, gizlice bölgeyi terk edip kaçıyor.111
Bölgede çıkan fitnelerden korktuğu, ilmini arttırma hevesinde olduğu ve diğer İslam
memleketlerindeki ulemayla tanışıp fikir alış verişinde bulunmayı arzu ettiği için bölgeyi terk
edip Afrika ve Orta Doğu’ya geldiği de söylenmiştir.112
Böylece memleketini terk eden Ebû Hayyân, İslam beldelerini diyar diyar gezer. Bu
cümleden olarak önce Mağrib’e gelir ve orada üç gün kalır, daha sonra Tunus, Mısır, Kâhire,
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el-Endülüsî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 13-14; Kafes, Ebû Hayyân elEndülüsî’nin Hayatı ve el-Bahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 3; Abdülmevcud- Muavviz, “elMukaddime”, I/27-28; Mahmûd, Menâhicu’l-Müfessirîn, 183.
Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 14.
El-Ednevî, Tabaktu’l-Müfessirîn, 278; ed-Dâvûdî, Tabakâtu’l-Müfessirîn, II/287; eş-Şevkânî, el-Bedru’tTâli’, II/288; el-Bedr, Ebû Hayyân ve Tefsîruhu el-Bahru’l-Muhît, 19; Hüseyin Avni Çelik, “Ebû Hayyân
Endülüsî ve Tefsirdeki metodu”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 9 (1990), 144;
Mahmûd, Menâhicu’l-Müfessirîn, 183.
Mahmut Kafes, “Ebû Hayyân el-Endelüsî”, DİA, cilt X (İstanbul, 1994), 152.
Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 15.
Kafes, “Ebû Hayyân el-Endelüsî”, X/152.
Abdülmevcud- Muavviz, “el-Mukaddime”, I/36; Kafes, “Ebû Hayyân el-Endelüsî”, X/152.
Abdülmevcud- Muavviz, “el-Mukaddime”, I/35-36.
Muhammed b. Ali b. Muhammed eş-Şevkânî, el-Bedru’t-Tâli’ bi Mehâsini men ba’de’l-Karni’s-Sâbi’,
(Beyrût: Dâru’l-Ma’rife, ts.), II/288; el-Bedr, Ebû Hayyân ve Tefsîruhu el-Bahru’l-Muhît, 26; Şükrî, Ebû
Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 17; Kafes, Ebû
Hayyân el-Endelûsi’nin Hayatı ve el-Bahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 9; Abdülmevcud- Muavviz,
“el-Mukaddime”, I/36.
el-Bedr, Ebû Hayyân ve Tefsîruhu el-Bahru’l-Muhît, 26-27; Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî
Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 17; Kafes, Ebû Hayyân el-Endelûsi’nin Hayatı ve elBahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 9-10; Abdülmevcud- Muavviz, “el-Mukaddime”, I/36.
el-Bedr, Ebû Hayyân ve Tefsîruhu el-Bahru’l-Muhît, 27; Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî
Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 18.
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İskenderiye, Dimyât gibi Kuzey Afrika ve Mısır şehirlerini, Mekke, Medine, Cidde, Kudüs,
Bağdat ve Şam gibi Ortadoğu beldelerini ve Sudan’ın bazı şehirlerini, bütün buralardaki ilim
merkezlerini gezer, oralarda bulunan âlimlerden istifade eder.113 Buralarda başta Kıraat ve
Tefsir olmak üzere, Hadis, Fıkıh, Arap dili ve Tarih alanlarında ilim almış ve aynı zamanda
kendisi dersler verir.114 Bu sayede âlimimiz bütün bu ilim dalları yanında diğer bazı ilim
dallarında asrının en önemli âlimi durumuna gelir.115 Pek çok belde gezen Ebû Hayyân,
680/1281 tarihinde Kâhire’ye yerleşir ve orayı mesken edinir.116 Aradığı rahat ve huzur ile
özlediği ilim ortamını Mısır’da bulduğu için oraya yerleşir.117 Bundan sonraki hayatını o
zamanlar Mısır’a hâkim olan ve Moğol saldırıları ile Haçlı ordularının bölgeye ulaşmasını
engelleyen Memlukîlerin idaresi altında geçirir.118 O dönemlerde Mısır’da çok ciddi bir siyâsî
istikrar söz konusu değilse de yine de Mısır, diğer bölgelere göre daha rahat ve güvenli bir
sahil durumundaydı. O yüzden âlimler buraya gelmeye özen gösteriyorlardı. Özellikle
656/1258 yılında Bağdad’ın Moğollar tarafından talan edilmesinin, yakılıp yıkılmasının ve
aynı şekilde Endülüs’ün de Hıristiyan gurupların saldırı ve zulmüne maruz kalmasının119
ardından pek çok âlim Mısır’a yönelmiş ve orayı mekân edinmişlerdi.120
Bu dönemlerde aynı zamanda Mısır’da önemli görevler de üstlenen âlimimiz,121 başta
Nahiv ve Tefsir olmak üzere muhtelif dersler okutmuştur.122 Oldukça güler yüzlü bir yapıya
sahip olan âlimimiz, vera ve takva sahibi bir zat idi, Kur’an okuduğunda büyük bir haşyet
duyar ve ağlardı.123 Mücessime/müşebbihe, Mu’tezile ve Felsefeye şiddetle karşı çıkan
âlimimiz, bunları eleştiren çok sayıda eser telif etmiş ve daima Ehl-i sünnet yolunu takip
etmiştir.124
Önceleri Mâliki olan âlimimiz, daha sonra Endülüs’te son derece etkili ve yaygın bir
mezhep olan Zâhirî mezhebine geçer. Burada olduğu sürece bu mezhebe göre fetvalar veren
âlimimiz, Mısır’a gelip oraya yerleştikten sonra Şafiî mezhebine intisap eder.125
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el-Bedr, Ebû Hayyân ve Tefsîruhu el-Bahru’l-Muhît, 25-26; Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî
Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 18-21; Kafes, Ebû Hayyân el-Endelûsi’nin Hayatı ve elBahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 13-14; Abdülmevcud- Muavviz, “el-Mukaddime”, I/37-38.
Kafes, Ebû Hayyân el-Endelûsi’nin Hayatı ve el-Bahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 3-14; Hüseyin
Avni Çelik, “Ebu Hayyân el-Endelûsî ve Tefsirdeki Metodu”, 154.
el-Bedr, Ebû Hayyân ve Tefsîruhu el-Bahru’l-Muhît, 20.
el-Bedr, Ebû Hayyân ve Tefsîruhu el-Bahru’l-Muhît, 26; Kafes, Ebû Hayyân el-Endelûsi’nin Hayatı ve elBahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 14.
Kafes, Ebû Hayyân el-Endelûsi’nin Hayatı ve el-Bahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 14
Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 21-22.
Kafes, Ebû Hayyân el-Endelûsi’nin Hayatı ve el-Bahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 20-22.
Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 22.
Kafes, Ebû Hayyân el-Endelûsi’nin Hayatı ve el-Bahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 18.
Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 28-29.
el-Bedr, Ebû Hayyân ve Tefsîruhu el-Bahru’l-Muhît, 20-21; Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî
Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 31-34; Çelik, “Ebû Hayyân Endülüsî ve Tefsirdeki Metodu”,
156-157; Kafes, Ebû Hayyân el-Endülüsî’nin Hayatı ve el-Bahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 5;
Abdülmevcud- Muavviz, “el-Mukaddime”, I/53.
Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 34-37;
Kafes, Ebû Hayyân el-Endülüsî’nin Hayatı ve el-Bahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 6;
Abdülmevcud- Muavviz, “el-Mukaddime”, I/54.
el-Bedr, Ebû Hayyân ve Tefsîruhu el-Bahru’l-Muhît, 21; Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî
Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 37-38; Kafes, Ebû Hayyân el-Endelûsi’nin Hayatı ve elBahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 6; Alican Dağdeviren, “Ebû Hayyân El-Endelûsî ve Kıraat
İlmindeki Yeri”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 14 (2006),26-27; AbdülmevcudMuavviz, “el-Mukaddime”, I/57-58.
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Uzun süre ilim uğruna memleket memleket gezen, yüzlerce hocadan126 dersler alan ve
yine bir o kadar öğrenci127 yetiştiren âlimimiz nihayet ilim uğruna geçirdiği bir ömrün
ardından ve ömrünün sonlarına doğru gözlerini kaybetmiş olarak 745/1344 yılında 90 yaşı
civarında Mısır’da vefat etmiş ve Sufiyye kabristanına defnedilmiştir.128
Arap dili ve belağati konusunda asrının en önemli âlimlerinden biri olan Ebû Hayyân,
aynı zamanda Türkçe, Farsça ve Habeşçeyi da çok iyi derecede biliyordu. Öyle ki bu üç dilin
grameriyle ilgili eserler telif etmiştir. Muntiku’l-Hurs bi Lisani’l-Furs ()منطق الخرس بلسان الفرس
Farsçayla, Nûru’l-Ğabeş fî Lisâni’l-Habeş ( )نور الغبش في لسان الحبشadlı eseri de Habeşçeyle ve
Kitâbu’l-İdrâk fî Lisâni’l-Etrâk da Türkçeyle ()كتاب اإلدراك في لسان األتراك129 ilgili yazmış
olduğu önemli eserlerdir.130 Müellifimizin kendi anadili olan Arapçanın dışındaki bu dilleri
öğrenmeye merak salması ve gramerleriyle ilgili kitap yazacak derecede iyi öğrenmesi
oldukça ilgi çekicidir. Müfessirin Türkçeyi öğrenmiş olmasında o zamanlar Mısır’da etkili
olan Memluk Devleti içinde üst düzey bazı yetkililerin ve askerlerin Türk olmasının ve
Türkçenin Mısır’da sahip olduğu itibarın rolü olsa gerektir.131 Ebû Hayyân’ın aynı zamanda
Türkçeyle ilgili olarak Zehvü’l-Mülk fi Nahvi’t-Türk ()ذھو الملك في نحو الترك, el-Ef’âl fî Lisâni’tTürk ( )األفعال في لسان التركve ed-Dürretü’l-Mudiyye fi’l-Luğati’t-Türkiyye ( الدرة المضية في اللغة
 )التركيةadında üç eser daha yazdığı, ancak bu eserlerin günümüze ulaşmadığı veya henüz
tespit edilmediği belirtiliyor.132
Ebû Hayyân yukarıda belirttiğimiz gibi medreselerde verdiği derslerle çok sayıda
öğrenci yetiştirirken bir yandan da muhtelif eserler telif etmiştir. Müfessirimizin matbu,
mahtût ve mefkûd çok sayıda eseri vardır.133 Bizzat kendisi tamamladığı eserlerinin sayısının
46, tamamlayamadıklarının sayısının da 7 olduğunu belirtmektedir.134 Bu konuda daha başka
sayılar da verilmiştir.135 Önemli eserleri arasında yukarıda saydığımız Farsça, Türkçe ve
Habeşçenin grameriyle ilgili kitaplar dışında Tuhfetu’l-Erîb bimâ fi’l-Kur’âni mine’l-Ğarîb
()تحفة األريب بما في القرآن من الغريب, Tezkiretu’l-Huffâz ()تذكرة الحفاظ, İ’râbu’l-Kur’ân ()إعراب القرآن
gibi eserlerini sayabiliriz. Eserlerinden ‘Ikdu’l-Leâlî fi’l-Kırââti’s-Seb’i’l-Avâlî ( عقد الآللي في
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Hocaları için bkz. el-Bedr, Ebû Hayyân ve Tefsîruhu el-Bahru’l-Muhît, 29-40; Şükrî, Ebû Hayyân elEndülüsî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 47-71; Kafes, Ebû Hayyân elEndelûsi’nin Hayatı ve el-Bahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 23-26.
Öğrencileri için bkz. el-Bedr, Ebû Hayyân ve Tefsîruhu el-Bahru’l-Muhît, 45-53; Şükrî, Ebû Hayyân elEndülüsî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 75-90; Kafes, Ebû Hayyân elEndelûsi’nin Hayatı ve el-Bahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 26-27; Abdülmevcud- Muavviz, “elMukaddime”, I/46-53.
ez-Ziriklî, el-A’lâm, VII/152; el-Bedr, Ebû Hayyân ve Tefsîruhu el-Bahru’l-Muhît, 63; Kafes, Ebû Hayyân
el-Endelûsi’nin Hayatı ve el-Bahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 15; Çelik, “Ebu Hayyân el-Endelûsî
ve Tefsirdeki Metodu”, 151-152; Abdülmevcud- Muavviz, “el-Mukaddime”, I/58.
Ahmed Caferoğlu’nun tashihleriyle İstanbul’da 1309 yılında basılmıştır (el-Bedr, Ebû Hayyân ve Tefsîruhu
el-Bahru’l-Muhît, 55-56). Ayrıca bkz. Kafes, Ebû Hayyân el-Endelûsi’nin Hayatı ve el-Bahru’l-Muhit İsimli
Tefsirindeki Metodu, 52-53.
eş-Şevkâni, el-Bedru’t-Tâli’, II/288; el-Bedr, Ebû Hayyân ve Tefsîruhu el-Bahru’l-Muhît, 21; Kafes, Ebû
Hayyân el-Endelûsi’nin Hayatı ve el-Bahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 37-38 ve 51-52; Çelik, “Ebu
Hayyân el-Endelûsî ve Tefsirdeki Metodu”, 157; Dağdeviren, “Ebû Hayyân El-Endelûsî ve Kıraat İlmindeki
Yeri”, 26.
Kafes, “Ebû Hayyân el-Endelüsî”, X/152.
Kafes, Ebû Hayyân el-Endelûsi’nin Hayatı ve el-Bahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 37-38.
el-Bedr, Ebû Hayyân ve Tefsîruhu el-Bahru’l-Muhît, 55; Mahmûd, Menâhicu’l-Müfessirîn, 184; Kafes, “Ebû
Hayyân el-Endelüsî”, X/152-153.
Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 91.
Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 91-93;
Çelik, “Ebû Hayyân Endülüsî ve Tefsirdeki metodu”, 149-150; Kafes, Ebû Hayyân el-Endelûsi’nin Hayatı
ve el-Bahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 41.
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 )قرائات السبع العواليkıraat alanında aruz vezninde kaleme aldığı manzûm bir eseridir.136
Müellifin Kıraat ilmiyle ilgili daha birçok eseri vardır.137 Bu eserler, onun kıraatin yanı sıra
Arap diline ve Arap şiirine olan hâkimiyetini de göstermektedir. Tuhfetü’l-Erîb bimâ fi’lKur’âni mine’l-Ğarîb adlı eseri de Ğaribü’l-Kur’an konusunda yazmış olduğu bir eseridir.138
Ayrıca İ’râbu’l-Kur’ân da yine Tefsir alanında yazmış olduğu önemli bir eserdir.139enNikâtu’l-Hisân alâ Maâni’l-Kur’ân ( )النقاط الحسان على معاني القرآنadlı eseri de Tefsir ilmi
açısından önemli bir eseridir.140 Müfessirimiz aynı zamanda tefsirinin muhtasar versiyonunu
da yazmış ve ona en-Nehru’l-Madd mine’l-Bahri’l-Muhît ( )النھر الماد من البحر المحيطadını
vermiştir.141
Bunlar dışında kıraat, tefsir, sarf ve nahiv, fıkıh, hadis, tarih ve tabakât, belağat, şiir ve
edebiyata dair pek çok eser kaleme almıştır.142
Bizim için en önemli eseri el-Bahru’l-Muhît adlı tefsiridir. O yüzden aşağıda bu eseri
üzerinde duracağız.

3.2. Ebû Hayyân’ın el-Bahru’l-Muhît Adlı Tefsirinin Özellikleri
Müfessirimiz eserini 710/1310 yılı civarında 57 yaşındayken yazmıştır.143 Kendisi
tefsirinin mukaddimesinde, Allah’ın kitabıyla uğraşan tefsir ilminin ne kadar önemli bir ilim
olduğuna değindikten sonra,144 60 yaşı civarındayken her şeyi bırakıp bir tefsir yazmayı
planladığını,145 ancak Sultan Melik Mansûr medresesine Tefsir hocası olarak tayin edilince 60
yaşını beklemeden 57 yaşındayken 710/1310 yılı civarında tefsirini yazmaya başladığını
belirtiyor.146
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Kıraat İlmindeki Yeri, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 14 (2006), 26.
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Muhammed b. Yusuf eş-Şehir b. Ebî Hayyân el-Endülüsî, Tefsîru’l-Bahri’l-Muhît, (Tahk. Adil Ahmed
Abdülmevcud-Ali Muhammed Muavviz), (Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1413/1993), I/99.
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Müfessir bundan sonra tefsirinde takip ettiği yöntem hakkında bilgi veriyor. Buna göre
o, evvel emirde Kitabullahla ilgili ilimlerin faziletine işaret ediyor,147 sonra tefsirinin
özellikleri hakkında şunları söylüyor: Önceden yazılmış tefsirleri gözden geçirip onların saf
ve öz olanlarını tercih edecek, uzun olan ibârelerini kısaltacak, müşkil ifadelerini tavzih
edecek, mutlak cümlelerini takyid edecek, kapalı olan kısımlarını açığa kavuşturacak, dağınık
ifadelerini bir araya toplayacak, iyilerini ve faydalı olanlarını seçecek, bunlara sahip olduğu
ilmi ve tecrübelerini de katarak hareket edecektir. Bunun için beyan, i’caz, irab, nahiv gibi
Arap dilinin sunduğu inceliklerden yararlanacaktır.148 Sonra tefsirini yapacağı ayetin içinde
geçen lafızları tek tek açıklayacak, varsa farklı manaları üzerinde duracak, gramatik tahliller
yapacak, nahvî hükümler çıkaracaktır.149

Resim 5 - El-Bahru’l-Muhît Tefsiri

Müfessirimiz, tefsirinde lügat ilimlerini ve belâğî konuları bolca ele alıyor. Aynı
şekilde Arap diline ve Arap şiirine son derece hâkim olan Ebû Hayyân, Arap dilindeki
yetkinliği ve vükûfiyeti sebebiyle aynı zamanda Ebû Hayyân en-Nahvî ve şeyhu’n-Nuhât diye
de nitelendirilir.150 Müellifimiz bu güçlü Arap dili bilgisini tefsirine yansıtmıştır.151 Âyetlerin
yorumunda nahv, sarf ve belağat tahlillerine yoğun bir şekilde yer vermiştir.152 Kûfe ve Basra
dil ekollerinin görüşlerine eşit şekilde yer verir, ihtilaf durumunda Basralılardan yana görüş
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el-Ednevî, Tabaktu’l-Müfessirîn, 278; ez-Ziriklî, el-A’lâm, VII/152.
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Cem’an ve Dirâseten, (er-Riyâd: Mektebetu’r-Rüşd, 1420/2000), 27-964; M. Vecih Uzunoğlu, el-Bahru’lMuhit’in Filolojik Açıdan İncelenmesi, (Doktora tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
(İzmir: 2006), 155-424.
Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 137-139,
146-148; Çelik, “Ebû Hayyân Endülüsî ve Tefsirdeki Metodu”, 163-154; Hüseyin Avni Çelik, “Ebû Hayyân
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\_


bildirir.153 Özellikle ğarib kelimelerin açıklamalarında ve nahiv ihtilaflarında Arap şiiriyle
istişhatta bulunur.154
Sonra esbâb-ı nüzûle geçiyor, bu hususa oldukça önem veren müfessir, şayet ayetin
sebeb-i nüzûlü varsa onu zikrediyor.155 Şayet bir sebeb-i nüzûlü yoksa zaman zaman bunu da
belirtiyor.156
Ayetlerin nâsih veya mensûh olup olmadığına da yer veriyor,157 fakat bu konuda fazla
yorum yapmıyor.158
Ayrıca tefsirini yaptığı ayetin önceki ayetlerle arasındaki tenasübe ve alakaya
değiniyor.159
Ayetin tefsiri mahiyetinde önceki âlimlerden gelen kaviller varsa onları veriyor. Daha
önce zikretmiş olduğu bir hususu tekrar etmekten sakındığını yazan müellif, buna rağmen
eserinde bir hususu tekrar etmişse, onun orada özel bir yeri ve anlamı olduğu için böyle
yaptığını belirtiyor.160 Bunun dışında ise genelde daha önce detaylı anlattığı hususlara dönük
atıfta bulunuyor.161
Kur’an ayetlerine müteallık hükümlerin istinbâtında dört amelî mezhebi ve bunların
dışındaki âlimlerin görüşlerini kullandığını yazan Ebû Hayyân,162 her zaman yapmasa da bazı
konularda Fıkıh kitaplarındaki bilgileri detaylı bir şekilde vermekte, bu arada Usûl-i Fıkıh
konularını işlemektedir.163
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Ebû Hayyân el-Endülüsî, Tefsîru’l-Bahri’l-Muhît, I/103. Ayrıca bkz. Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve
Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 130; Abdülmevcud- Muavviz, “elMukaddime”, I/59; Kafes, Ebû Hayyân el-Endelûsi’nin Hayatı ve el-Bahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki
Metodu, 132-137.
Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 130, 136137; Uzunoğlu, el-Bahru’l-Muhit’in Filolojik Açıdan İncelenmesi, 336-342.
Ebû Hayyân el-Endülüsî, Tefsîru’l-Bahri’l-Muhît, I/103; Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî
Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 130, 135-136; Kafes, Ebû Hayyân el-Endelûsi’nin Hayatı ve
el-Bahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 157-185; 210-214; Abdülmevcud- Muavviz, “el-Mukaddime”,
I/59.
Ebû Hayyân el-Endülüsî, Tefsîru’l-Bahri’l-Muhît, I/103.
Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 130, 141142; Kafes, Ebû Hayyân el-Endelûsi’nin Hayatı ve el-Bahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 102; Çelik,
“Ebû Hayyân el-Endelûsî ve Tefsirdeki Metodu”, s. 120, 126.
Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 130.
Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 142-144;
Kafes, Ebû Hayyân el-Endelûsi’nin Hayatı ve el-Bahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 186-190.
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Müfessir bunlardan sonra ayeti muhtelif yönlerden tefsir ediyor,164 bilhassa ayeti zâhir
manaya hamletmeye özen gösteriyor.165 Ayetin manalarını telhîs ederek o kısmın tefsirini
bitiriyor.166
Akîdevî/Kelâmî konulara ve tartışmalara tefsirinde yer vermekten kaçınan müfessir,
bu konulara yer verdiğinde Ehl-i sünnet çizgisini esas alır. Müfessir, zaman zaman Mu’tezile,
Mücessime ve benzeri mezhepleri eleştirmiştir. Eş’arî mezhebine mensup olduğunu yazan
müfessir, bilhassa bu mezhebi esas almıştır.167
Genel itibariyle tasavvufa ve tasavvuf ehline mesafeli duran Ebu Hayyân, işârî yoruma
pek fazla itibar etmediği gibi bu türden yorumlara yer verdiğinde genelde eleştiri için yer verir
ve onları sert bir şekilde eleştirir.168 Ancak nâdir de olsa beğendiği ve âyetin lafzına aykırı
olmayan yönleriyle işârî yorumları tefsirine alır.169 Bununla birlikte sûfilerin sözlerini uzun
uzun yazmaktan sakınır.170
O ayrıca mülhid Bâtınîlerin ayetleri manasından kopararak yaptıkları aykırı yorumları
ve böylece Allah’a, Hz. Ali’ye ve zürriyetine yaptıkları iftiraları da cevaplamıştır.171
Müfessirimiz Felsefe ve Mantık gibi ilimlere karşı olduğundan bunlara tefsirinde yer
vermez.172
İsrâilî rivâyetlere karşı tavır içinde bulunan müfessir, bu tür haberlere fazla yer
vermez, verse de ( )رويveya ( )قيلdiyerek bunların zayıf olduğuna işaret eder.173
Ebu Hayyân’ın tefsiri, esas itibariyle rivâyet-dirâyet yöntemlerini birleştiren bir tefsir
olmakla birlikte içinde nahiv ve kıraat konuları genişçe incelendiğinden dirâyet tefsiri
kategorisinde yer aldığını söyleyebiliriz.174
Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsiri, Sünnet ile tefsiri, sahâbe ve tâbiûn sözleriyle tefsiri Ebû
Hayyân’ın diğer müfessirler gibi takip ettiği geleneksel bir yaklaşımdır.175
Kıraat ilmi konusunda çok önemli bir âlim olduğu belirtilen Ebu Hayyân, kıraat ilmini
memleketi Ğırnata’da Abdülhak b. Ali el-Ensârî’den ve Ebû Cafer Ahmed el-Ğırnâtî’den
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Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 130.
Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 144-145.
Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 148-150.
Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 145; Kafes,
Ebû Hayyân el-Endelûsi’nin Hayatı ve el-Bahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 186-202.
Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 155-156.
Kafes, Ebû Hayyân el-Endelûsi’nin Hayatı ve el-Bahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 198-202.
Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 131.
Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 131, 156158.
Kafes, Ebû Hayyân el-Endelûsi’nin Hayatı ve el-Bahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 7, 203-209.
Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 152-153;
Kafes, Ebû Hayyân el-Endelûsi’nin Hayatı ve el-Bahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 191-197;
Abdülmevcud- Muavviz, “el-Mukaddime”, I/56-57.
Bkz. Abdülmevcud- Muavviz, “el-Mukaddime”, I/60-61; Kafes, Ebû Hayyân el-Endelûsi’nin Hayatı ve elBahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 104-109, 157-171.
Bkz. Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 150151; Kafes, Ebû Hayyân el-Endelûsi’nin Hayatı ve el-Bahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 110-126;
Çelik, “Ebû Hayyân el-Endelûsî ve Tefsirdeki Metodu”, 118-119.
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almıştır.176 Kıraat ilmindeki ve farklı kıraatleri okuyup okutması sebebiyle müfessirimiz Ebû
Hayyân’dan kaynaklar “mukri” ( )المفرئolarak söz ederler. Nitekim Mısır’da el-Akmariyya
Camiinde “Şeyhu’l-Kurra” olarak vazife yapmıştır. Âlimimiz Ebû Hayyân kıraat konusunda
sahip olduğu bilgisini el-Bahru’l-Muhît adlı tefsirinde çok güzel bir şekilde yansıtmış ve
burada Kıraat farklılıklarına büyük önem vererek bunları göstermiştir.177 Ebû Hayyân aynı
zamanda Kıraat ilminde şöhret olmuş pek çok seçkin öğrenci yetiştirmiştir.178 O Kıraatler
konusunda Kûfelilerin görüşlerini önemsemektedir.179
Ebû Hayyân özellikle birbirinin çağdaşı ancak biri Doğu’da diğeri Batı’da yaşamış iki
müfessir hakkında oldukça olumlu konuşur: Zemahşerî (v.538/1143) ve İbn Atiyye elEndelûsî (v.546/1151). Dolayısıyla tefsirinde Zemahşerî’nin el-Keşşâf, İbn Atiyye’nin elMuharrerü’l-Veciz adlı tefsirlerinden bolca istifade ettiği görülür.180 İstifade ettiği ve övgüyle
söz ettiği bir diğer eser ise İbnu-Nakîb (’)ابن النقيبin (v.698/1298) et-Tahrîr ve’t-Tahbîr li
Akvâl-i Eimmet’t-Tefsîr ( )التحرير والتحبير ألقوال أئمة التفسيرadlı eseridir.181Ayrıca İbn Cerîr etTaberî’nin (v. 310/911) Câmiu’l-Beyân, es-Sülemî’nin (v. 412/1023) Hakâiku’t-Tefsir, Ebu
Abbas Ahmed bin Ammâr el-Mehdevî’nin (v. 440/1048) et-Tafsîlu’l-Câmi’ li Ulûmi’t-Tenzîl
ve et-Tahsîl li Muhtasari’t-Tafsîl, Ali b. İbrahim el-Hûfî’nin (v. 430/1038) el-Burhân fî
Tefsîri’l-Kur’ân, Ebu Cafer Muhammed b. el-Hasan Ali et-Tûsî’nin (v. 460/1067) et-Tibyân fi
Tefsiri’l-Kur’an, Abdulkerim el-Kuşeyri’nin (v. 465/1072) et-Teysir fi İlmi’t-Tefsir, İbnu’lCevzî’nin (v. 597/1200) Zâdu’l-Mesir fi İlmi’t-Tefsir, el-Kurtubi’nin (v. 671/1273) el-Câmi li
Ahkâmi’l-Kur’ân gibi eserlerinden de alıntılar yapmış, bunlardan da yararlanmıştır.182
Müfessirimiz, Fahruddin er-Râzî’nin (v. 606/1209) Mefâtîhu’l-Ğayb adlı tefsirinden
çok nakil yapmakla birlikte aynı zamanda bu tefsiri ve müfessirini sert bir şekilde eleştirir.
Bilhassa içinde muhtelif alanlarla ilgili pek çok bilgi bulunması hasebiyle tefsir, Ebû
Hayyân’ın tenkitlerine maruz kalmıştır.183 Kendisi, tefsirini ona göre tefsirde olmaması
gereken fazlalıklardan arındırmaya itina gösterdiğini yazmaktadır.184
Müfessirimiz, eserinin başında “müfessirin muhtaç olduğu ilimler” başlığı altında
başta dil ilimleri olmak üzere müfessirlerce bilinmesi gereken bazı ilimleri zikrediyor, bu
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Hüseyin ez-Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, I/225.
Geniş bilgi için bkz. Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’lKırââti fîhi, 183-214; Kafes, Ebû Hayyân el-Endelûsi’nin Hayatı ve el-Bahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki
Metodu, 147-156; Abdülmevcud- Muavviz, “el-Mukaddime”, I/60.
Kafes, Ebû Hayyân el-Endelûsi’nin Hayatı ve el-Bahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 23-27; Çelik,
“Ebû Hayyân el-Endelûsî ve Tefsirdeki Metodu”, 143-144; 149-151; Dağdeviren, “Ebû Hayyân El-Endelûsî
ve Kıraat İlmindeki Yeri”, 41-42.
Kafes, Ebû Hayyân el-Endelûsi’nin Hayatı ve el-Bahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 157-185 ve 210214.
Ebû Hayyân el-Endülüsî, Tefsîru’l-Bahri’l-Muhît, I/112-116. Ayrıca bkz. Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve
Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 171-173; Abdülmevcud- Muavviz, “elMukaddime”, I/69-76; Kafes, Ebû Hayyân el-Endelûsi’nin Hayatı ve el-Bahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki
Metodu, 85-86.
Kafes, Ebû Hayyân el-Endelûsi’nin Hayatı ve el-Bahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 86-87.
Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 169-174;
Abdülmevcud- Muavviz, “el-Mukaddime”, I/89-93; Kafes, Ebû Hayyân el-Endelûsi’nin Hayatı ve elBahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 95-101.
Bkz. Ebû Hayyân el-Endülüsî, el-Bahru’l-Muhît, I/511, III/493; Şükrî, Ebû Hayyân el-Endülüsî ve
Menhecuhu fî Tefsîri’l-Bahri’l-Muhît ve fî İrâdi’l-Kırââti fîhi, 173-174.
el-Bedr, Ebû Hayyân ve Tefsiruhu el-Bahru’l-Muhît, 73.
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konularda yazılmış çalışmaları veriyor.185 Yine o tefsirde bolca bulunması gereken
hususları,186 fedâilu’l-Kur’an’la ilgili konuları,187 Kur’an’ı tefsire terğib,188 sahâbe ve tâbiûn
devri müfessirleri, önceki dönemlerde tefsir yöntemi tefsirin tanımı gibi konular üzerinde
durmuştur.189 Bundan sonra Fatihanın tefsirine geçmiştir.
En önemli ve kapsamlı tefsirlerden biri olan el-Bahru’l-Muhît henüz dilimize
çevrilmemiştir.
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Ebû Hayyân el-Endülüsî, Tefsîru’l-Bahri’l-Muhît, I/105-111. Ayrıca bkz. Kafes, Ebû Hayyân elEndelûsi’nin Hayatı ve el-Bahru’l-Muhit İsimli Tefsirindeki Metodu, 90-93.
Ebû Hayyân el-Endülüsî, Tefsîru’l-Bahri’l-Muhît, I/111-112.
Ebû Hayyân el-Endülüsî, Tefsîru’l-Bahri’l-Muhît, I/1116-118.
Ebû Hayyân el-Endülüsî, Tefsîru’l-Bahri’l-Muhît, I/118-119.
Ebû Hayyân el-Endülüsî, Tefsîru’l-Bahri’l-Muhît, I/119-121.
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3.3 Ebû Hayyân el-Endülüsî’nin el-Bahru’l-Muhît Adlı Tefsirinden Örnek Bir Metin
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Ebû Hayyân’ın tefsir ilmindeki yerini, tefsir anlayışını, tefsirinin adını, özelliklerini,
içeriğini, Yasin suresini tefsir ediş tarzını, ayetleri tefsir ederken diğer ayetlerden ve
hadislerden nasıl yararlandığını, kelimelere nasıl mana verdiğini öğrenmiş olduk.
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Bölüm Soruları
1-

Ebu Hayyan hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a.

Endülüs ulemasından ve müfessirlerindendir

b.

Hicri 654/ Miladi1256’da Ğırnata’da doğmuştur.

c.

İlmi hayatının tamamı Endülüs'te geçmiştir

d.

Türk dili üzerine çalışması vardır

e.

Mısır’da vefat etmiştir.

2-

Ebu Hayyan’ın Tefsirinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

a.

Mefatihu’l-Ğayb

b.

İrşâdü’l-Akli’s-Selim

c.

el-Bahru’l-Muhît

d.

Tefsir-i Kebir

e.

Mehasinu’t-Te’vil

3-

Ebu Hayyan Endülüs’ten Mısır’a gidince hangi mezhepten diğerine intisap

etmiştir?

a.

Ehli sünnet-Şia

b.

Maliki-Hanefi

c.

Hanefi - Şafii

d.

Şafii- Hanbeli

e.

Zahiri-Şafii

4-

Ebu Hayyan hangi alanda eser yazmamıştır?

a.

Kıraat

b.

Tefsir

c.

Tarih

d.

Dil

e.

İslam Felsefesi

5-

Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hayyan’ın ünvanlarından biridir?

a.

Şeyhu’l-Ekber

b.

Şeyhu’l-A’zam

c.

Şeyhu’l-Kurra

d.

Şeyhu’l-Müfessirin

e.

Şeyhu’n-Nuhât

6Kaynaklarda Ebu Hayyan hakkında “Mukri” adıyla söz edilmektedir. Tefsir
ilminde “Mukri” ne demektir?

a.

Çok kitab okuyan

b.

Kur’ân’ı her gece okuyan

c.

Eserleri her yerde yaygın ve okunan

1

d.

Kırâat ilmini bilen ve farklı kırâatlere göre Kur’ân’ı okuyan

e.

Kırâat ilmi hakkında teorik ve tarihi bilgiye sahip olan

7-

Ebu Hayyan aşağıdaki tefsir yöntemlerinden hangisini kullanmamıştır

a.

Kur’ân’ı Kur’ân’la tefsir etme

b.

Kur’ân’ı Sünnetle tefsir etme

c.

Âyetlerdeki İşari anlamları tespit etme

d.

Âyetler arası münasebeti tespit etme

e.

Kırâat Farklılıklarını dile getirmek

8Müfessirimiz Ebu Hayyan’ın kendisiyle yaptığı tartışma sonucu bölgeyi terk etmek zorunda
kaldığı belirtilen hocasının adı nedir?
a.

İbnu’t-Tîba’

b.

İbnu’l-Münzir

c.

İbn Cerir

d.

İbn Mülakkin

e.

İbn Miskeveyh

9-

Aşağıdakilerin hangisinde Ebu Hayyan’ın vefat tarihi ve yeri doğru olarak verilmiştir?

a.

745 Mısır

b.

745 Gırnata

c.

654 Mısır

d.

654 Gırnata

e.

750 Endülüs

10-

Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hayyan’ın eserlerinden biri değildir?

a.

Nûru’l-Ğabeş fî Lisâni’l-Habeş

b.

Muntiku’l-Hurs bi Lisani’l-Furs

c.

Kitâbu’l-İdrâk fî Lisâni’l-Etrâk

d.

ed-Dürretü’l-Mudiyye fi’l-Luğati’t-Türkiyye

e.

el-İdraku’l-Mursi fi Ta’limi lisani’l-Fransi

Cevaplar
1 – c; 2 – c; 3 – e; 4 – e; 5 – e; 6 – d; 7 – c; 8 – a; 9 – a; 10 - e
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4. İBN KESÎR, HAYATI, TEFSİRİNİN ÖZELLİKLERİ VE
TEFSİRİNDEN ÖRNEK BİR METİN
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
İbn Kesir’in yaşadığı dönemi araştırın ve ondan önce yazılmış tefsirlerin genel
özellikleri hakkında bilgi toplayın.
2)
İbn Kesir’in selefilik anlayışını araştırınız. Selefilik nedir? İbn Kesir kimlerden
etkilenerek bu anlayışa zahip olmuştur, inceleyiniz.
3)
İbn Kesir’in tefsiri Türkçeye tercüme edilmiş midir? Araştırınız.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste Kur’an’ın tamamını rivayet anlayışı üzere derli toplu bir şekilde tefsir eden
en önemli müfessirlerden olan İbn Kesir’i ve tefsir anlayışını öğrenecek, yazdığı tefsirin genel
özelliklerini, içeriğini görmüş olacağız. Ayrıca tefsirinin tercüme edilip edilmediğini de
göstereceğiz. İbn Kesir'in tefsirinden örnek bir metni okuyup tartışarak tefsirini yakinen
tanımayı, değerlendirmeyi, böylece metin okuma ve anlama, anladığından neticeler
çıkarabilme bilgi ve becerisinin elde edilmesini sağlamaya çalışacağız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örnek metin üzernden Kur’an’ın
nasıl yorumlandığı ve nasıl
Örnek metin üzerinden
yorumlanması
gerektiği
Kur’an’ı yorumlama
öğrenilir, bu konuda tecrübe
kazandırılır.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Örnek metin okuma, metni
çözümleme,
metne
dayalı
değerlendirme
ve
tartışma
yaparak konunun daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
El-Bidâye ve’n-Nihâye
Kâri
Kurra
Eş’ari
Selefi
Fedailu’l-Kur’ân
Muaz Hadisi
Cerh
Ta’dil
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Giriş
Burada Tefsir Tarihinin bilhassa rivâyet tefsirinin en önemli isimlerinden biri olan
Tefîru’l-Kur’âni’l-Azîm ve ve müfessiri İbn Kesîr’i işleyeceğiz. Önce müfessir İbn Kesîr’in
hayatını görecek, sonra da tefsiri üzerinde duracağız. Tefsirinden vereceğimiz metinde tefsir
anlayışını ve yöntemini uygulamalı olarak görmeye çalışacağız.

4.1. İbn Kesîr’in (v.774/1373) Hayatı
Müfessir İbn Kesîr’in tam adı Ebu'l-Fidâ İsmail İmâdu'd-Dîn İbn Kesîr ed-Dımaşkî elKureşî (’)أبو الفداء إسماعيل عماد الدين ابن كثير الدمشقي القرشيdir.

Harita 4 İbn Kesîr’in doğduğu şehir (Dimaşk (Damascus)/Şam/Suriye) (Google maps)

Şam yakınlarındaki Busra’ya bağlı Mecdil köyünde 701/1302 yılı civarında dünyaya
geldi.190 Babası mütedeyyin ve aynı zamanda âlim bir zat idi.191 Nitekim en önemli Tarih
kitaplarından biri olan el-Bidâye ve’n-Nihâye adlı eserinin başında babasından, onun iyi bir
âlim ve hatip olmasından bahsediyor. Orada anlattığına göre babası, ilk oğlu olan İsmail’in
eğitimine çok önem vermiş, Kur’an’ı hıfzetmesini sağlamış, ilmini arttırması için Dimaşk’a
göndermiş, fakat iyi bir eğitim alan bu çocuğu bir süre sonra ölmüştür. Buna çok üzülen baba,
daha sonra doğan son çocuğuna, ölen ilk çocuğunun adı olan İsmail ismini vermiştir.192 İşte
bu İsmail, tefsirimizin müellifi ünlü müfessirimiz İbn Kesîr’dir. Muhterem bir zat olan babası,
İsmail henüz 2-3 yaşlarındayken 703/1304 tarihinde vefat etmiştir.193
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Babasının vefatı üzerine ailesiyle birlikte yedi yaşlarında Şam’a yerleşti.194 Burada
eğitimiyle ağabeyi Abdulvehhap ilgilendi.195 İlk dînî bilgileri ağabeyinden almış olan İbn
Kesîr, daha sonra aralarında Burhânuddin el-Fezârî (v. 729/1329), Kemaleddin İbn Kâdî
Şühbe (v. 726/1326), Kasım İbn Asâkîr (v. 723/1323), İshak el-Âmidî (v. 725/1325),
Takiyyuddîn İbn Teymiyye (v. 728/1328), Ebu’l-Haccâc Cemâluddin Yûsuf el-Mizzî (v.
742/1342) gibi devrinin ünlü âlimlerinin de bulunduğu çok sayıda bilginden Fıkıh, Tefsir,
Hadis ve diğer dînî ilimleri öğrenmiş, bu ilimlerin önemli kitaplarını onlardan okuyarak
dinlemiştir.196 Müellifimiz onbir yaşı civarında Kur’an’ı hıfzettiği gibi, kıraatleri de gayet iyi
bir şekilde öğrenmişti. O yüzden Dâvûdî gibi bazı zatlar ona “kari” ( )القارئdiye itibar etmiş ve
“kurra” arasında ismini zikretmişledir.197
Genç yaşta eserler yazmaya başlayan İbn Kesir, Tehzîbu’l-Kemâl adlı eserin müellifi
ve aynı zamanda çok etkilendiği hocalarından biri olan Ebu'l-Haccâc el-Mizzî’nin kızıyla
evlenerek damadı olmuştur.198 Müfessirimiz Ebu’l-Feth ed-Debbûsî’den, Ali b. Ömer el-Vânî,
Yûsuf el-Hantî gibi âlimlerden icâzet almıştır.199
Uzun yıllar Şam’ın ünlü medreselerinde dersler vermiş, daha sonra Necibiye
Medresesi müderrisliğine tayin edilmiştir. Hocası ez-Zehebî’nin vefatı üzerine Türbetu
Ümmi’s-Sâlih adlı medresenin idâresine, Takiyyuddîn es-Subkî'nin vefatından sonra da
meşhur el-Eşrefîyye Dâr'ül-Hadîsi yöneticiliğine getirilmiştir.200
Yetiştirdiği sayısız öğrenciler arasında Hafız Ebu’l-Mehâsin el-Hüseynî (v. 765/1364),
el-Burhân fî Ulûmi’l-Kur’ân adlı mühim eserin müellifi Bedruddin ez-Zerkeşî (v. 794/1392),
Zeynuddin el-Irâkî el-Kurdî (v. 806/1404), Şihâbuddin Dimaşkî (v. 813/1411) gibi devrin
meşhur âlimleri bulunmaktadır.201
Hayattayken çok etkilendiği ve fikirlerini savunduğu hocası İbn Teymiyye’nin
vefatından sonra da onu müdafaa etmiş, onun fetvaları ile amel etmiş, bu yüzden birçok
tenkitlere uğramış, sıkıntılara maruz kalmıştır.202 Akaitte Eş’arî, amelde de Şâfiî mezhebine
bağlı olduğu halde böyle davranması oldukça ilgi çekicidir.
Üstün bir ahlak ve şahsiyete sahip olan İbn Kesîr, hem ahlakı, hem de ilimdeki
üstünlüğü sayesinde çok sayıda âlimin takdirini kazanmış ve iltifatlarına mazhar olmuştur.203
Ömrünün sonlarına doğru gözlerini kaybetmiş olan İbn Kesîr, 774/1373 senesi Şaban ayının
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26. Perşembe günü 74 yaşındayken vefat etmiş, büyük bir törenle hocası İbn Teymiyye’nin
yanı başına defnedilmiştir.204
İslâmî ilimlerin her alanıyla ilgili 25’ten fazla muhtelif eserleri bulunan âlimimiz,205
bilhassa Tefsir ve Tarih’te büyük şöhret kazanmıştır. Aşağıda sözünü edeceğimiz ve Türkçeye
çevrilmiş olan tefsiri yanından ayrıca el-Bidâye ve'n-Nihâye ()البداية والنھاية,206 ve Tabakâtu’şŞâfiiyye fi’t-Terâcim,207Kitâbu Fedâili’l-Kur’ân ()كتاب فضائل القرآن208 adlı kitapları da çok
meşhurdur.

4.2. İbn Kesîr’in Tefsîr'ül-Kur'ân-Azîm Adlı Tefsirinin Özellikleri
Müfessir İbn Kesîr’in Tefsîr'ül-Kur'ân-Azîm ( )تفسير القرآن العظيمadını taşıyan bu tefsiri,
rivâyet tefsirlerinin en muteber ve en faydalı olanlarından birisidir.209 Bilindiği gibi daha önce
bu alanda en mühim tefsir olarak ve aynı zamanda rivâyet yöntemiyle yazılmış derli toplu ilk
tefsir olarak et-Taberî’nin (v. 310/922) Câmiu’l-Beyân adlı tefsirinden söz etmiştik. İbn Kesîr
yazdığı bu tefsiriyle Taberî’nin tefsirinden sonra en meşhur ve en önemli tefsiri ortaya
koymuştur.210
İbn Kesîr, gerçek anlamda bir rivâyet tefsiri olan bu eserine,211 zaman zaman dirâyet
tefsirlerinden alıntılar yapmış ve bazen kendi görüşlerini de eklemiştir.
Müellif, eserinin mukaddimesinde tefsirin önemine, Kur’an’ı sünnet ile anlamanın
gereğine, sahâbe kavli ve tâbiûn görüşünün önemine vurgu yapmaktadır.212 Fedâilu’l-Kur’ân
adlı kitabı buraya dercedilmiştir. Burada cem’u’l-Kur’an, te’lifu’l-Kur’an ve benzeri
konularda uzunca bilgi verilmektedir. Sahâbe döneminde kurra olanlar, Kur’an kıraatleri,
Kur’an’ın unutulması gibi hususlar üzerinde durulmaktadır.213 Sonra Fatiha’nın tefsiri
gelmektedir.214
Eserin belli başlı bazı özelliklerini şöylece zikredebiliriz:
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1 - İbn Kesîr bu tefsirine oldukça uzun bir mukaddime ile baslar.215 Bu mukaddimede
Kur'an ve tefsirle ilgili birçok meseleyi ele alır. Tefsir ilminin yüce bir ilim olduğunu, ona
olan ihtiyacı belirtir.
2 - Kur'an'ı tefsir etmenin en güzel yolunun Kur'an'ın yine Kur'an ile tefsiri olduğunu
söyler. Tefsirinde buna dair pek çok örnek vardır.216 Bu konuda hocası İbn Teymiyye’den
etkilenmiş ve onun yöntemini takip etmiştir. İbn Kesîr bir ayet veya ayet topluluğunu
verdikten sonra bunları zâhirî mana açısından basit ve anlaşılır ifadelerle izah eder. Bundan
sonra öncelikle bu ayetleri tefsir eden diğer ayetleri zikredip bunlar arasındaki münasebete
işaret eder.

Resim 6 - Tefsîru İbn Kesîr

3 – İbn Kesîr, “Kur'an'ı Kur'an ile tefsir etmekten âciz kalırsan onu sünnet ile tefsir
etmen gerekir. Çünkü hadis, Kur'an'ı açıklayıcı ve izah edicidir...” diyor. Bu konuda da yine
İbn Teymiyye’den etkilendiği görülmektedir. Muaz Hadisini buna delil getirir, İmam
Şâfiî’nin, “Peygamber neye hükmettiyse Kur’an’dan anladığıdır” sözünü aktarır.
Peygamberimizin “Dikkat edin bana Kur’an ve onunla birlikte misli verildi” sözünü hatırlatır.
İbn Kesîr Hz. Peygamber'den gelen nakilleri verir, bir ayetin tefsiri hakkındaki değişik
görüşleri zikrederek bunları değerlendirir, aralarında tercihler yapar. Rivâyetleri senetleri ile
birlikte verir, sahih olanlar ile illetli veya zayıf olanlarını ayırt eder.217
4 – İbn Kesîr, “aradığımız ayetin tefsirini ne Kur'an'da, ne de hadiste bulamazsak bu
konuda sahâbenin sözlerine başvururuz” der. Çünkü sahâbe Kur’an’ın nüzûlüne şahit olmuş
ve Peygamberin dizinin dibinde yetişmiştir. Bunlar Kur’an konusunda derin ve geniş bilgiye
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sahip insanlardır. Dolayısıyla tefsirinde sahâbeden gelen pek çok rivâyete istinaden yorumlar
yapmıştır.218
5 - Sahâbeden sonra rey ve tefsirlerine itimat edebilecek kimseler tâbiûn âlimleridir.
Zira onlar Peygamberin ashabının öğrencileridir. Mücâhid, “üç kez Kur’an’ı baştan sona İbn
Abbas’a arz ettim; her ayetinde durdum ve İbn Abbas’a onun manasıyla ilgili sorular sordum”
diyor. Bu yüzden onların tefsirine ve onlardan sonra gelen müçtehid ve fukahanın sözlerine de
eserinde büyük yer vermiştir.219
6 – Müellifimiz sahâbe ve tâbiûndan naklettiği esbâb-ı nüzûl örnekleriyle tefsir
yapmaya da büyük özen gösterir ki tefsirinde bunun çok sayıda örnekleri vardır. Ancak
bunları değerlendirmeye tabi tutar ve sahih görmediklerini eleştirir.220
7 – “Kur'an'ı kendi reyi ile tefsir” konusuna açıklık getirir, bu konudaki müspet ve
menfî görüşleri nakleder, ardından Kur’an’ı mücerret rey ile tefsir etmenin haram olduğunu
söyler.
8 - İsrâiliyât ve İsrâiliyât'ın bu ümmete verebileceği zararlar konusunda okuyucuyu
ikaz eder. Tefsirinde isrâilî bilgileri nakleder, ancak onların sahih olup olmadığını belirterek
okuyucuyu bilgilendirir ve bunları tenkit eder.221 Zaman zaman direkt Kitab-ı mukaddes’e
atıfta bulunur.222 Bunlar, İbn Kesîr'in tefsirinin rivâyet tefsirleri içinde mümtaz bir mevkide
olmasını sağlayan en önemli özelliklerindendir. O, İsrâiliyâtı, sırf tenkidini yapmak ve bu
haberlerin kaynaklarını belirtmek, sonra da Müslümanları bu tür rivâyetlerden koruyup
sakındırmak için eserine derç etmiştir.223
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a – Kur’an ve sünnete muvafık olup doğruluğu konusunda şüphe olmayan isrâilî
haberler; bunları almak sahihtir.
b – Kur’an ve sünnete muğayır olan isrâilî haberler; bunu almak sahih değildir.
c – Kur’an’a muvafık veya muğayır olduğu belli olmayan isrâilî haberler; bunu da ne
tasdik, ne de tekzip etmek gerekir. Ancak bunu anlatıp nakletmek caizdir.225
9 - Sonra Kur'an hakkında genel bir takım bilgilere yer verir.
10 - Tefsirde, hadis ravilerinin kritiği olan “cerh ve ta'dîle” özen gösterir. Bu hususta
hocası el-Mizzî'nin görüşlerine büyük değer verir. Taberî'nin tefsirinde rastlanan zayıf
rivâyetler İbn Kesîr'de yer almaz.
11 - Tefsir ağırlıklı olarak bir rivâyet tefsiri olması yanında dirâyeti de ihmâl etmemiş,
ancak salt rey ile tefsire karşı çıkmıştır.226 Bu arada nâsih-mensûh, muhkem-müteşâbih
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açısından ayetler tefsir edilmiştir.227 fikhî ve kelâmî konulara da yeteri kadar yer vermiştir.
Bununla birlikte bu konulara fazla dalmaz. Tefsirde itikâdî yönden –birçok noktada İbn
Teymiyye’ye bağlı kalmakla ve bundan dolayı Selefî addedilmekle birlikte228 İmam Ebû’l
Hasan el-Es'arî’nin, fikhî yönden ise İmam Şâfiî'nin görüşleri tercih ve müdafaa edilmiş;
ayetlerden bu iki imamın görüşlerini teyit eden manâlar, bu iki imamın mezhebine uyan
hükümler çıkarılmaya çalışılmıştır. Ahkâm ayetlerinin tefsirine giriştiğinde İmam Şâfiî'yi
açıkça iltizam ettiğini göstermesi yanında zaman zaman diğer mezheplerin, özellikle de İmam
Ebu Hanîfe'nin mezhebini ve delillerini çürütmeye çalışır. Başta talak konusunda olmak üzere
bazı ahkâm konularında Şafiî mezhebinin görüşünü bırakıp İbn Teymiyye’nin görüşüne ittiba
ettiği ve tefsirinde de buna yer verdiği görülür. Bundan dolayı eziyete maruz bırakılmıştır.229
12 - İbn Kesîr bir tarihçi olması hasebiyle bu tefsirde tarih ve kıssalara da yer
vermiştir, ama bu kabîlden kısımları azdır. Bilhassa Hz. Peygamber’in hayatına müteallık
ayetlerin tefsirinde muhtelif Hadis ve Tarih kaynaklarında geçen haberleri ve tarihî olayları
zikreder ve bunları sıhhat bakımından değerlendirir.230
13 - Yine bu tefsirde ayetlerin gramer tahlillerine fazlaca yer verilmez, belağat
nüktelerine ve ilmî münazaralara girilmez. Bununla birlikte irab tahlillerine ve şiirle istişhada
dair örnekler bolca yer alır.231
14 - Kırâatlere temas edilmez. Ancak zaman zaman Ubeyy ibn Ka'b, Abdullah ibn
Mes’ûd ve Ali ibn Ebî Talib’in Mushaflarındaki küçük farklılıklara işaret edildiği görülür.232
15 - Bu özellikleriyle İbn Kesîr’in Tefsîru'l-Kur'âni'l-Azîm'i “rivâyet tefsirlerinin en
faydalısı, Kur'ân-ı Kerim'in Hz. Peygamber ve ashabı tarafından yapılmış açıklamalarını en
geniş anlamda toplayanı, ehl-i sünnet ve'l-cemâat mezhebinin delillerini Kur'an-ı Kerim'den
en güzel şekilde bulup çıkaranı, sapkın mezheplerin Kur'an ayetlerine yüklemeye çalıştıkları
ihtimali olmayan te'villerden Müslümanları en fazla koruyanı” olarak görülmektedir.
16 - Tefsirinin Kaynakları
1 – Kutsal Kitap (Tevrat ve İncil),
2 - Yararlandığı Tefsirler: Tefsirinde 30 adet tefsirden yararlandığı ve bunların adını
zikrettiği görülmektedir.233 Bunların önemlileri şunlardır:
a - İbn Cerîr et-Taberî (v. 310/923), (Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân)234
b – İbn Ebî Hâtim (v.327/938), (Tefsîru İbn Ebî Hâtim),235
c - el-Beğavî (v. 516/1123): (Meâlimu’t-Tenzîl),236
d – ez-Zemahşerî (v. 538/1144): (el-Keşşâf),237
e - İbn Atiyye el-Endülüsî (v. 541/ 1147) : (el-Muharraru’l-Vecîz),238
f – Fahruddin er-Râzî (v. 606/1210): (Mefâtîhu’l-Ğayb),239
g – el-Kurtubî (v. 671/1273): (el-Câmi li Ahkâmi’l-Kur’ân),240
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H. S. Işıcık, Klasik Tefsir Metodolojisi ve Dirâyet Yöntemi Açısından İbn Kesir, 60-62, 70-89.
H. S. Işıcık, Klasik Tefsir Metodolojisi ve Dirâyet Yöntemi Açısından İbn Kesir, 49-54.
el-Lâhim, Menhecu İbn Kesîr fi’t-Tefsîr, 32-34.
el-Lâhim, Menhecu İbn Kesîr fi’t-Tefsîr, 35.
Bkz. el-Lâhim, Menhecu İbn Kesîr fi’t-Tefsîr, 329-334.
Bkz. el-Lâhim, Menhecu İbn Kesîr fi’t-Tefsîr, 375-415.
H. S. Işıcık, Klasik Tefsir Metodolojisi ve Dirâyet Yöntemi Açısından İbn Kesir, 54-55.
Bkz. el-Lâhim, Menhecu İbn Kesîr fi’t-Tefsîr, 74-137; el-Hâlidî, Ta’rîfu’d-Dârisîn bi Menâhici’l-Müfessirîn,
395-397.
el-Lâhim, Menhecu İbn Kesîr fi’t-Tefsîr, 75-101.
el-Lâhim, Menhecu İbn Kesîr fi’t-Tefsîr, 102-106.
el-Lâhim, Menhecu İbn Kesîr fi’t-Tefsîr, 110-114.
el-Lâhim, Menhecu İbn Kesîr fi’t-Tefsîr, 115-119.
el-Lâhim, Menhecu İbn Kesîr fi’t-Tefsîr, 120-121.
el-Lâhim, Menhecu İbn Kesîr fi’t-Tefsîr, 122-127.
el-Lâhim, Menhecu İbn Kesîr fi’t-Tefsîr, 128-137.
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h – İbn Teymiyye (v. 728/1328): İbn Teymiyye’nin tefsirle ilgili tüm çalışmaları.241
İbn Kesîr tefsir dışında Buhârî, Müslim, Tirmizî, Ebû Dâvûd, Nesâî, İbn Mâce, Ahmed
b. Hanbel ve diğer hadis kitapları ile Fıkıh, Kelam, Akaid, Lügat, Tarih, Terâcim, Tabakât
gibi daha pek çok eser kullanmış ve bunlardan istifade etmiştir.242
İbn Kesîr’in tefsirinde 242 tane tefsir, hadis, fıkıh, tarih, luğat ve benzeri kaynak adı
geçmektedir.
17 – Müfessir, tefsirinde Hz. Meryem, Hz. İsa, Havariler, Ehl-i Kitabın ahretteki
durumu, Teslis inancı vb. konularda da çok önemli bilgiler veriyor. Bu yönüyle tefsir, Dinler
Tarihi açısından da önemli bir kaynak niteliğindedir.243
4.3.

İbn Kesîr’in Tefsîr'ül-Kur'ân-Azîm Adlı Tefsirinin Tercümesi

Bu mühim eseri, Türkçeye birkaç farklı tercümesi yapılmıştır. Eser ilk önce Hadislerle
Kur'ân-i Kerim Tefsiri adıyla Türkçeye çevrilir ve bu tercüme 1993 yılında Çağrı Yayınları
tarafından İstanbul’da neşredilir. Bu tercümeyi o zamanlar Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi öğretim üyeleri olan Bekir Karlığa ve Bedrettin Çetiner yapmışlardır.244
Mütercimler, İbn Kesîr’in tefsirinin tamamını çevirdikleri gibi, ayrıca okuyucunun daha iyi
anlaması açısından lüzum hissedilen yerlerde Tefsirin aslında olmayan çok farklı bilgiler de
vermişlerdir. Böylece aslından farklı bir tefsir meydana gelmiştir. Zaten bu yüzden
mütercimler eserlerine Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri adını vermişlerdir. Bununla beraber
esas alınan tefsir, İbn Kesîr’in tefsiridir. Tefsir Çağrı yayınları tarafından 16 cilt olarak
basılmıştır.
Ayrıca İbn Kesîr Tefsirinin muhtasarı da Türkçeye çevrilmiştir. Bunun için
Muhammed Ali es-Sâbûnî’nin Muhtasaru İbn Kesîr adıyla yaptığı ihtisâr esas alınmıştır.245
İşte bu muhtasar nüsha Muhtasar İbn Kesîr Tefsiri Kur’an-ı Kerim’in Hadislerle Tefsiri
adıyla emekli İstanbul vaizlerinden Arif Erkan tarafından tercüme edilmiştir. Tercüme
İstanbul’da Sağlam Yayınları tarafından 1992 yılında 6 cilt halinde basılmıştır.
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el-Lâhim, Menhecu İbn Kesîr fi’t-Tefsîr, 166-171.
el-Lâhim, Menhecu İbn Kesîr fi’t-Tefsîr, 138-165.
Bkz. Ramazan Şen, İbn Kesir Tefsirinde Hıristiyanlık, (Yüksek Lisans tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, (Konya, 2006), 17-132.
Cerrahoglu, Tefsir Tarihi, II/206-210; Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II/392-393; Hüseyin ez-Zehebî, et-Tefsir
ve'l-Müfessirûn, I/242-243; Karlığa, Hadislerle Kur’ân-ı Kerim Tefsiri İbn Kesir, II/XI-XIV.
Muhammed Ali es-Sâbûnî, Muhtasaru Tefsîri İbn Kesîr, (Tahk ve ihtisar M. Ali es-Sâbûnî), 7. Baskı,
(Beyrût: Daru’l-Kur’âni’l-Kerim, 1402/1981), I/7-9.
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Resim 7 - İbn Kesir tefsiri tercümesi

Eser ayrıca Abdülvehhap Öztürk tarafından da İbn Kesîr Büyük Kur’an Tefsiri adıyla
tercüme edilmiştir. Öztürk’ün yaptığı İbn Kesîr tercümesi tam metin ve eksiksiz bir
tercümedir, yani İbn Kesîr tefsirinin tamamı çevrilmiştir. Tercüme 10 cilt halinde Kahraman
yayınları tarafından 2011 yılında basılmıştır.
Ayrıca tefsir Beşir Eryarsoy ve Savaş Kocabaş tarafından da İbn Kesîr Tefsiri –tam
metin- adıyla tam metin olarak tercüme edilmiştir. Eser Polen yayınları tarafından 12 cilt
olarak basılmıştır. Tercümede Abdürrezzâk el-Mehdî’nin tahkiki esas alınmıştır.
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4.4.

İbn Kesîr’in Tefsîr'ül-Kur'ân-Azîm Adlı Tefsirinden Seçme Bir Metin
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
İbn Kesir’in tefsir ilmindeki yerini, tefsir anlayışını, tefsirinin adını, özelliklerini,
içeriğini, Hucurât suresinin ilgili ayetlerini tefsir ediş tarzını, ayetleri tefsir ederken diğer
ayetlerden ve hadislerden nasıl yararlandığını, kelimelere nasıl mana verdiğini öğrenmiş
olduk. Ayrıca tefsirinin en mühin rivayet tefsirlerinden biri olması hasebiyle nasıl nakillerle
ayetleri tefsir ettiğini, bu açıdan çok önem arzettiğini, bu mühim eserin dilimize tercüme
edilerek Türk okuyucusunun hizmetine sunulduğunu da görmüş olduk.
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Bölüm Soruları
1.

İbn Kesir hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)

Tam adı 'İmaduddin Ebu'l-Fida İsmail b. El-Hatip Ebi Hafs Ömer b. Kesir eş-Şâfiî’dir.

B)

Hicri701/miladi1301 senesinde Şam bölgesinde doğmuştur.

C)

Hadisçi, tarihçi ve müfessirdir.

D)

İbn Teymiyye’nin en önemli hocalarındandır.

E)

En meşhur talebelerinden birisi İbn Hacer el-Askalani’dir.

2.

İbn Kesir’in Tefsirinin tam adı aşağıdakilerden hangisidir

A)

Rûhu'l-Beyan fî Tefsîri'l-Kur'âni'l-Azîm ve's-Seb'u'l-Mesâni

B)

Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim

C)

Tefsiru’l-Kur’ani’l-Mecid

D)

Rûhu'l-Meânî fî Tefsîri'l-Kur'âni'l-Azîm ve's-Seb'u'l-Mesâni

E)

Mehasinu’t-Te’vil

3.

Aşağıdaki eserlerden hangisi İbn Kesir’e ait değildir

A)

Tefsiru’l-Kur’âni’l-Azîm

B)

el-Bidâye ve'n-Nihâye fi't-Tarih

C)

Fedâilu’l-Kur'ân ve Tarihu Cem'ihi

D)

Tabakâtu'ş-Şafi'iyye

E)

Rûhu'l-Meânî fî Tefsîri'l-Kur'âni'l-Azîm ve's-Seb'u'l-Mesâni

4.

İbn Kesir’in hocalarından değildir?

A)

Abdulvahhab (Ağabeyi)

B)

İbn Teymiyye

C)

Burhanuddin el-Fezari

D)

İbn Hacer el-Askalani

E)

Kemaluddin b. Kadı Şıhne

5.

İbn Kesir’in Tefsirinin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Bilimsel Tefsir

B)

İşari Tefsir

C)

Rivayet Tefsiri

D)

Dirayet Tefsiri

E)

Luğavi Tefsir

6.
A)

İbn Kesir’in tefsirinin kaynakları arasında sayılmaz.
Kur’an

B)

Kitab-ı Mukaddes

C)

Sahabe sözü

D)

Tabiun sözü

E)

Arab dili ve Belağatı

7.

İbn Kesir’in İsrailiyyat hakkındaki yaklaşımı nedir?

A)

İsraili rivayetlere tefsirinde tenkide tabi tutmadan yer verir.

B)

İsraili haberleri istişhad için ya da eleştiri için tefsirine alır

C)

İsraili rivayetlere hiç yer vermez

D)

Yer vermediğini iddia etse de İsraili rivayetler mevcuttur.

E)

İsraili rivayetleri sadece Kur’an’ın faziletleri konusunda yer verir.

8.

İbn Kesir’in Re’y ile tefsir konusundaki görüşü nedir

A)

Kur’ân’ın re’y ile tefsiri gereklidir

B)

Kur’ân’ı kesinlikle re’y ile tefsir etmemektedir

C)

Kur’ân’ın re’y ile tefsirini hoş karşılamsa da ihmal etmemiştir

D)

Re’y ile tefsiri Kur’ân’ın kendi emri olarak görür

E)

Kur’ân’ın re’y ile tefsiri hakkında bir görüş beyan etmez

9.
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerin hangisinde İbn Kesir’in vefat tarihi ve yeri doğru olarak verimiştir?
774 Basra
774 Şam
774 Kufe
774 Halep
774 Medine

10. Aşağıdakilerden hangisi İbn Kesir tefsirini tercüme edenlerden biridir?
A)

Abdulvehhap Öztürk

B)

Abdüsselam Arı

C)

Mehmet Erdoğan

D)

Vahdettin Yağmur

E)

Murat Sülün

CEVAPLAR
1 – D; 2 – B; 3 – E; 4 – D; 5 – C; 6 – E; 7 – B; 8 – B; 9- B; 10 - A

5. CELÂLUDDİN EL-MAHALLÎ, HAYATI, TEFSİRİNİN
ÖZELLİKLERİ VE TEFSİRİNDEN ÖRNEK BİR METİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste Kur’an’ı lügat ağırlıklı olarak ama oldukça öz bir şekilde tefsire başlayan ve
döneminin en önemli âlimlerinden olan Celâluddin el-Mahallî’yi ve onun tefsirini işleyeceğiz.
El-Mahallî Kur’an’ın yarısını kapsayacak kadarını tefsir ettikten sonra vefat eder, bunun
üzerine onun yarım bıraktığı tefsiri öğrencisi Celâluddin es-Suyûtî tamamlar. Bu yüzden tefsir
Celal adını taşıyan iki kişinin adına atfen Tefsiru’l-Celâleyn diye bilinecek ve bu isimle
meşhur olacaktır. Tefsir belki de dünyada hiçbir beşerî esere nasip olmayan bir ilgiye mazhar
olmuş, bütün İslam âleminde okunup bilinen, medreselerde adeta ezberlenircesine okutulan
bir eser hâline gelmiştir. Burada eseri ve müfessirini tanıyacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Celâluddîn el-Mahallî’nin yaşadığı dönemi araştırın ve ondan önce yazılmış tefsirlerin
genel özellikleri hakkında bilgi toplayın.
2)
3)

El-Mahallî tefsir yanında başka hangi alanlarda meşhur olmuştur, araştırınız.
Tefsîru’l-Celâleyn Türkçeye tercüme edilmiş midir? Araştırınız.

`]


Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örnek metin üzernden Kur’an’ın
nasıl yorumlandığı ve nasıl
Örnek metin üzerinden
yorumlanması
gerektiği
Kur’an’ı yorumlama
öğrenilir, bu konuda tecrübe
kazandırılır.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Örnek metin okuma, metni
çözümleme,
metne
dayalı
değerlendirme
ve
tartışma
yaparak konunun daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Celaleyn
Şafii
Fıkıh
Lügat
Mahalli
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Giriş
Bu derste Kur’an’ı lügat ağırlıklı olarak ama oldukça öz bir şekilde tefsire başlayan ve
döneminin en önemli âlimlerinden olan Celâluddin el-Mahallî’yi ve onun tefsirini işleyeceğiz.
El-Mahallî Kur’an’ın yarısını kapsayacak kadarını tefsir ettikten sonra vefat eder, bunun
üzerine onun yarım bıraktığı tefsiri öğrencisi Celâluddin es-Suyûtî tamamlar. Bu yüzden tefsir
Celal adını taşıyan iki kişinin adına atfen Tefsiru’l-Celâleyn diye bilinecek ve bu isimle
meşhur olacaktır. Tefsir belki de dünyada hiçbir beşerî esere nasip olmayan bir ilgiye mazhar
olmuş, bütün İslam âleminde okunup bilinen, medreselerde adeta ezberlenircesine okutulan
bir eser hâline gelmiştir. Şimdi bu önemli eseri ve ilk müfessiri olan el-Mahallî’yi tanıyalım.
Önce müfessirin hayatı hakkında bilgi sunacak, tefsirinin özelliklerinden bahsedecek, sonra
örnek bir metin üzerinden bu özelliklerin görmeye çalışacağız. İkinci müfessir es-Suyûtî’yi
bundan sonraki derste işleyeceğimiz için burada üzerinde durmayacağız.

5.1 Celâlüddün el-Mahallî’nin (v. 864/1459) Kısaca Hayatı
Celâluddin Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed el-Mahallî, 791/1381 yılında Mısır’da
doğmuştur.246 Mahmûd el-Aksarayî (v. 825/1422), Burhaneddin el-Bicurî (v. 825/1422),
Şemdussin el-Bisâtî (v. 824/1421) Alauddin Muhammed el-Buhârî (v. 841/1438) Şerefuddin
Muhammed el-Kuveyk gibi dönemin ünlü âlimlerinden dersler alan el-Mahallî, Fıkıh, Kelam,
Usul, Mantık, Tefsir, Nahiv, Mantık gibi alanlarda mütehassıs bir âlim olmuş ve bir süre
kendisi bu dersleri medreselerde okutmuştur.247 Çok zeki olan, bundan dolayı da “zekâsı
elması deler” denen el-Mahallî, başta Celâluddin es-Suyûtî olmak üzere çok sayıda ünlü
öğrenci yetiştirmiştir.248 Kudretli bir Şafiî âlimi olan müellifimiz nihayet 864/1459 tarihinde
Mısır’da vefat etmiştir.249
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es-Suyûtî, Husnu’l-Muhâdere fî Târîhi Mısır ve’l-Kâhire, I/443; ed-Dâvûdî, Tabakâtu’l-Müfessirîn, II/84;
ez-Ziriklî, el-A’lâm, V/333.
es-Suyûtî, Husnu’l-Muhâdere fî Târîhi Mısır ve’l-Kâhire, I/443; el-Ednevî, Tabakâtu’l-Müfessirîn, 336; edDâvûdî, Tabakâtu’l-Müfessirîn, II/84; Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II/596; Şükrü Arslan, “Mahallî”, DİA,
cilt XXVII (İstanbul 2003), 326.
es-Suyûtî, Husnu’l-Muhâdere fî Târîhi Mısır ve’l-Kâhire, I/443-444; ed-Dâvûdî, Tabakâtu’l-Müfessirîn,
II/84; ez-Ziriklî, el-A’lâm, V/333; Arslan, “Mahallî”, DİA, XXVII/326.
es-Suyûtî, Husnu’l-Muhâdere fî Târîhi Mısır ve’l-Kâhire, I/444; ed-Dâvûdî, Tabakâtu’l-Müfessirîn, II/85.
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Harita 5 Celaluddin el-Mahallî’nin doğduğu ülke (Mısır/Egypt) (Google maps)

Âlimimiz el-Mahallî, vakarlı ve haktan yana idi, ilim, amel, zühd, vera ve hilim gibi
büyük hasletleri kendisinde toplamış idi. Zalimlere karşı koymaktan geri durmayan âlimimiz,
yöneticilere rağbet göstermemiş, onların ayağına gitmemiştir. En büyük kaza makamı olan
kâdi’l-kudatlık makamı kendisine teklif edildiği halde kabul etmemiş, Müeyyediyye ve
Berûkiyye medreselerinde tedrisat ile meşgul olmuş, kendisini eser telif etmeye ve öğrenci
yetiştirmeye adamıştır. Yardım sever, iyiliği emreden kötülüğü yasaklayan bir karaktere sahip
olan müfessirimiz, gösterişten uzak yaşayan mütevazı bir âlimdi. Yazdığı eserleri güzel tertip
edilmiş; kısa, özlü, anlaşılır ve mutemed olmaları açısından büyük ilgi görmüştür. Âlimimiz
geçimini baba mesleği olan kumaş ticaretiyle sağlıyordu, ancak ticareti vekiline bırakarak
tedris ve telif faaliyetleriyle meşgul oluyordu, İbn Hacer el-Askalânî’den boşalan makama
geçerek Müeyyediye Medresesinde fıkıh hocalığı yapmıştır.250
Yaşadığı dönemin en meşhur şahsiyetlerinden olan Celaleddin Mahallî, hayatı, eserleri
ve yetiştirdiği öğrencileri ile sadece yaşadığı dönemde değil, vefatından sonra da kendisine ve
görüşlerine değer verilen bir İslam âlimidir. Celaleddin Mahallî diğer ilimlerde önemli bir
yerinin olmasının yanında, tefsir ilminde önemli bir yere sahiptir.
Tamamlanmış kitapları yanından yarım kalmış eserleri de vardır. Kenzu’r-Râğibîn fî
Şerhi Minhâci’t-Tâlibîn, Bedru’t-Tâli’ Şerhu Cem’i’l-Cevâmi’, Şerhu’l-Verekât fî İlmi
Usûli’l-Fıkh eserlerinden bazılarıdır.251
Bizim için önemli olan Tefsîru’l-Celâleyn ( )تفسير الجاللينadlı eseridir. Aşağıda bu tefsir
üzerinde duracağız.
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Arslan, “Mahallî”, DİA, XXVII/326.
es-Suyûtî, Husnu’l-Muhâdere fî Târîhi Mısır ve’l-Kâhire, I/444; ed-Dâvûdî, Tabakâtu’l-Müfessirîn, II/8485; ez-Zerkânî, Menâhilu’l-İrfân, I/136.
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5.2. Celâleyn Tefsiri ve Özellikleri
İki Celalin tefsiri anlamında Tefsîru’l-Celâleyn ( )تفسير الجاللينdiye bilinen eser,
Celâluddîn el-Mahallî ile Celâluddîn es-Suyûtî’nin ortak eseridir. Eseri önce el-Mahallî
yazmaya başlar. Mahallî Kehf suresinden Kur’an’ın sonuna kadarki kısımları tefsir eder, daha
sonra geri kalan kısmı yapamadan vefat eder.252 Bunun üzerine öğrencisi es-Suyûtî, eserin
başından İsra suresinin sonuna kadarki kısımları, hocası el-Mahalli’nin tarzı üzere tefsir eder.
Suyûtî’nin tefsirin geri kalan kısmını 40 günde tamamlar.253 Nitekim Suyûtî kendisi de bunu
belirtiyor.254 Kur’an’ın ilk yarısını el-Mahallî’nin, son yarısını ise es-Suyûtî’nin yaptığı da
söylenmiştir. Böylece iki Celal tarafından tamamlandığı için iki Celal’in tefsiri anlamında
Tefsîru’l-Celâleyn diye bilinmiştir.255
Âlimimiz el-Mahallî’nin, genel manada tefsirinde, Allah'ın Kelamından anlaşılanı
zikretmek, tercih edilen görüşe dayanmak, gerekli görülen yerlerin i'rabını yapmak, meşhur
kıraatlerdeki farklılığa dikkat çekmek ve tüm bunları özlü bir biçimde vermek, şeklinde bir
metot izlemiştir. Zemahşeri, Tabersi, Razi, Beyzâvî, Nesefî, Ebû Hayyân tefsirleri ile Buhari,
Müslim, Tirmizi, Ebû Davûd, en çok yararlandığı kaynakların başında gelir ve bunlardan
bolca isitfade etmiştir.
Özlü bir tefsir olması hasebiyle ayetleri hadislerle tefsir etme yolunu pek kullanmamış,
bunun yerine genellikle i’rab durumlarını açıklamış, kelime tahlilleri yapmış ve az da olsa
fıkhî hükümleri ortaya koymaya çalışmıştır. Müfessir ahkâm ayetlerinin tefsirinde
fıkıhçılığını ortaya koymuş ve tefsirî açıklamalarında, kendisi Şafii mezhebine mensup
olduğu için bu mezhebi ön plana çıkarmıştır.
Müfessir, bazen bir sûrede geçen ayeti, başka bir sûrede geçen ayetle açıklamaya
çalışmış, tercih ettiği anlamı başka bir ayetle destekleme yoluna gitmiştir.
Tefsirin en önemli özelliği, kelimelerin müteradifleriyle ve özellikle ayette kastedilen
manayı ortaya koyacak şekilde, hemen hemen ayette kullanılan aynı kalıpta açıklanmasıdır.
Yine tefsirde pek çok terim, keyfiyet ve müphem lafız açıklamaları yer almıştır.
Müellifin aynı zamanda bir dil bilgini olması eserlerine de yansımış ve tefsirinde
cümlelerin doğru anlaşılmalarına katkıda bulunan sarf ve nahivle ilgili açıklamalar çokça yer
almıştır. Ayetlerin açıklamaları yapılırken nahiv kaideleri hatırlatılarak kelime ve cümlelerin
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es-Suyûtî, Husnu’l-Muhâdere fî Târîhi Mısır ve’l-Kâhire, I/444; ez-Ziriklî, el-A’lâm, V/333; Kehhâle,
Mu’cemu’l-Muellifin, II/229; el-Kur’ânu’l-Kerim ve Bihamişi Tefsir’l-İmameyn el-Celaleyn, (Takdim:
Abdulkadir el-Arnavut), (Daru İbn Kesir, ts.), 9-10; Şükrü Arslan, “Celaleyn Tefsirinin İsnadı ve elMahallî’nin Bakara Suresinden Yaptığı Tefsiri”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 10
(1991), 155; Candan, “Celaleyn Tefsirine Eleştirel Bir Yaklaşım”, 342-343.
Celaluddin Abdurrahman es-Suyûtî, Nazmu’l-Akyân fî A’yâni’l-A’yân, (Tahk. Philp Hitti), (Beyrût: elMektebetu’l-İlmiyye, ts.), 21; el-Ednevî, Tabakâtu’l-Müfessirîn, 336-337; ez-Ziriklî, el-A’lâm, V/333;
Arslan, “Celaleyn Tefsirinin İsnadı ve el-Mahallî’nin Bakara Suresinden Yaptığı Tefsiri”, 155; Ali Akpınar,
“Tefsîrü’l-Celâleyn”, DİA, cilt XL (İstanbul 2011), 294.
Bkz. es-Suyûtî, Husnu’l-Muhâdere fî Târîhi Mısır ve’l-Kâhire, I/444.
Hüseyin ez-Zehebî, et-Tefsir ve’l-Müfessirun, I/237-238; Kehhâle, Mu’cemu’l-Muellifin, II/229; Bilmen,
Büyük Tefsir Tarihi, II/596-597, II/624-627; İshak, Mu’cemu Musannafâti’l-Kur’âni’l-Kerim, II/229; elKur’ânu’l-Kerim ve Bihamişi Tefsir’l-İmameyn el-Celaleyn, 9-10; Ali Akpınar, “Celâleyn Tefsiri ve
Müfessirleri”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 2 (Sivas, 1998), 181-182; Abdulcelil
Candan, “Celaleyn Tefsirine Eleştirel Bir Yaklaşım”, Yüzüncüyıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
sayı 3 (2000), 342-343; Arslan, “Celaleyn Tefsirinin İsnadı ve el-Mahallî’nin Bakara Suresinden Yaptığı
Tefsiri”, 155.

XWX


irapları yapılmış ve bu şekilde ayetin doğru anlaşılmasına ışık tutulmuştur. Bu yapılırken de
mana nahiv kaidelerine tabi olarak değil, nahiv kaideleri manaya tabi olarak verilmiş. Nahiv
kuralları verilirken genellikle Basra Ekolü’nün görüşleri öne çıkarılmıştır. Nahiv kaideleriyle
ilgili açıklamalarda bazen birden fazla ihtimali olan yerlerde sadece birini vermekle
yetinilmiş, bazen de iki ihtimalin ikisi de izah edilmiştir. Tefsirde sarf bilgileri de yer almıştır.
Yine tefsirde Belagat ilmine dair açıklamalar yer almıştır.

Resim 8 - Tefsiru’l-Celâleyn

Tefsir, bir lügavi tefsir niteliğindedir. Kur’an ayetlerinde geçen garip kelimelerin ve
cümlelerin kısaca izahını yapar. Önce sure hakkında kısa bilgi verir, sonra besmeleyle tefsire
başlar. Şâfiî mezhebine mensub olan her iki müfessir aynı üslubu takib etmiştir. Tefsirde aynı
zamanda kıraat farklılıklarına dikkat çekilmiş ve tercih edilen görüşlere itimad edilmiştir.
Kıraat imamlarını zikretmeden, yeri geldikçe kıraat farklılıklarının manaya yansıması
açıklanmış, kıraat farklılıklarından kaynaklanan irap farklılıklarına dikkat çekilmiştir. Zaman
zaman şaz kıraatlere yer verildiği de olmuştur. Birden fazla kıraat farklılıklarının zikredildiği
yerlerde tercih edilen kıraat önce zikredilmiştir. Tefsirde sadece İmam-ı Şâfiî’ye ait fıkhî
fetvalara yer verilmiştir.256
Tefsirde genel olarak Kur’an ayetlerinde nesih kabul edilmiş ve nesih çeşitlerinden
Kur’an’ın Kur’an ile neshi ile Kur’an’ın sünneti neshine yer verilmiştir. Tefsirde Huruf-u
Mukattaa hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Bu hece harfleri hakkında ( ﷲ اعلم
" )بمراده بهOndan murad olunanı en iyi Allah bilir” ifadesi ile yetinilerek, bu konuda Selef
âlimlerinin yolu izlenmiştir.
Celaleddin Mahallî zaman zaman açıklama getirdiği ayet-i kerimeler hakkında, kendi
görüşlerine destek bulmak, inandırıcılığını güçlendirmek, böylece fikirlerini daha sağlam bir
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Akpınar, “Tefsîrü’l-Celâleyn”, DİA, XL/294.
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zemine oturtmak ve bu yolla tefsirini daha anlaşılır kılmak için bazı önemli şahıslardan
alıntılar yapmıştır.
Tefsir Tarih boyunca yazılmış tefsirler arasında en büyük ilgiye ve övgüye mazhar
olmuş birkaç tefsirden biridir, hatta birincisidir. Osmanlı medreselerinde en temel tefsir kitabı
olarak okutulduğu gibi, günümüzde de bilhassa Arapça eğitime verilen kuruluşlarda tefsir
öğretiminde birinci kaynak olarak kabul edilmektedir.
Eserinin bunca tefsir arasında bu şöhrete ulaşmasının haklı bir kısım sebepleri vardır.
Bir kere o, muhtasar bir tefsirdir. Dili ağır değildir. Anadili Arapça olan da, Arapçayı
sonradan öğrenen de onu anlamakta zorlanmaz. Celaleyn tefsiri, Sahabe ve Tabiûn'un Kur'an
anlayışlarının karakteristik bir özelliğini yansıtmaktadır. Şöyle ki, Celaleyn Tefsirinde Kur'an,
ayetlerdeki murad-ı İlahiyi ayrıntı bilgiler içerisinde kaybolmasına meydan vermeyecek
şekilde kısa ve net bir üslupla tefsir edilmiştir.

5.3. Celâleyn Tefsiri’nin Tercümesi
Bu özlü tefsir Ali Rıza Kaşeli, İbrahim Serdar ve Yusuf Şensoy tarafından Türkçeye
tercüme dilmiştir. Tercümeyi Mehmet Talu tahkik ve kontrol etmiştir. Bu çeviri, Nisan 1997
tarihinde İstanbul’da Fatih Enes Kitabevi tarafından üç cilt olarak basılmıştır.
Tercümede Nesefî, Bahru’l Muhît, İrabul Kur’an, Tefsir-i Kebirgibi önemli bazı
Arapça tefsirlerden yararlanılmıştır. Ayrıca Celâleyn’in hâşiyeleri olan Savi, Cemel gibi
eserlerden de istifade edilmiştir. Bunların yanında Türkçe tefsirler olan Ömer Nasuhi Bilmen,
Hak Dini Kur’an Dili, Hasan Basri Çantay tefsiri/meali gibi bazı tefsirlerden de
faydalanılmıştır.257
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Bkz. Ali Rıza Kaşeli, “Takdim”, Celaleyn Tefsiri, (Terc. Ali Rıza Kaşeli), (İstanbul: Fatih Enes Kitabevi,
ts.), I/7-8; Mehmet Talu, “Eseri Tetkik ve Takdim”, Celaleyn Tefsiri, (Terc. Ali Rıza Kaşeli), (İstanbul:
Fatih Enes Kitabevi, ts.), I/5-6.
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Resim 9 - Celâleyn tefsiri tercümesi

Tefsiru’l-Celâleyn aynı zamanda Kelime Anlamlı Celâleyn Tercümesi adıyla da
çevrilmiştir. Bu çeviriyi Taha Alp, Abdulkadir Yılmaz ve Orhan Ençakar yapmışlardır.
Tercüme Yasin Yayınları tarafından 2005-2006’da beş cilt halinde basılmıştır.
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5.4. Tefsîru’l-Celâleyn Adlı Tefsirinden Seçme Bir Metin
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Celâluddin el-Mahallî’nin tefsir ilmindeki yerini, tefsir anlayışını, tefsirinin adını,
özelliklerini, içeriğini, Mülk ve Kalem surelerini tefsir ediş tarzını, ayetleri tefsir ederken
diğer ayetlerden ve hadislerden nasıl yararlandığını, kelimelere nasıl mana verdiğini öğrenmiş
olduk. Tefsirde bilhassa gramatik tahlilleri ve diğer açıklamaları nasıl özlü bir şekilde
verildiğini metin üzerinden görme imkânı bulduk
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Bölüm Soruları
1 – Aşağıdakilerin hangisinde Mahalli’nin vefat tarihi ve yeri doğru olarak verilmiştir?
A – 864 Mısır
B – 864 Şam
C – 911 Mısır
D – 911 Şam
E – 911 Bağdat
2. El-Mahallî aşağıdaki dallardan hangisinde ihtisaslaşmamıştır?
a. Tefsir
b. Kelam
c. Hadis
d. Fıkıh
e. Nahiv
3 – Aşağıdakilerden hangisi, Mahalli’nin, İbn Hacer’in yerine geçerek Hadis/Fıkıh hocalığı görevini
üstlendiği medresedir?
A – Mustansırıyye Medresesi
B – Nizamiyye Medresesi
C – Müeyyidiyye Medressesi
D – Selimiyye Medresesi
E – Karavaniyyin Medresesi
4. El-Mahallî’nin ilim tahsil ettiği hocaları arasında aşağıdakilerden hangisi vardır?
a. el-Bedr Mahmûd el-Aksarayi
b.İbn Habîb en-Nîsâbûrî
c.Ali bin Muhammed et-Terrazî
d.Muhamme b. Hüseyin es-Sülemî
e.Ebû Tâhir Muhammed b. Fazl b. Huzeyme
5 – Aşağıdakilerden hangisi Mahalli’nin eserlerinden biridir?
A – (Miftahu’l-Ulum ed-Diniyye)
B – (İhyau Ulumi’d-Din)
C – (Burhanu’l-İtkan fi Ulumi’l-Kur’an)

D – (Kenzu’r-Râğibîn fî Şerhi Minhâci’t-Tâlibîn)
E – (Fevzu’l-Kebir fi İlmi’t-Tefsir)
6 – Aşağıdakilerden hangisi ders kitabında verilen ve tercih edilen bilgiye göre doğrudur?
A – el-Mahalli Kur’an’ın ilk yarısını, Suyuti ise son yarısını tamamlamıştır.
B – Mahalli Kur’an’ın son yarısını, Suyuti ise ilk yarısını tamamlamıştır.
C – Suyuti tefsiri anlatmış, Mahalli ise yazmıştır.
D – Mahalli tefsiri anlatmış, Suyuti ise yazmıştır.
E – Tefsiri mahalli yazmış, Suyuti ise temize geçerek son şeklini vermiştir.
7. el-Mahallî’nin eserleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a. Kenzü'r- Râğıbin fi Şerhı Minhaci't –Talibin
b. el-Bedru't-Tali' fi Cem' ıl-Cevami'
c. Şerhu'l -Verakat fi Ilmi Usûli'l-Fıkh
d.El-Keşf ve’l-Beyan an Tefsîri’l-Kur’an
e. Şerhu'l-Burde: Kenzü'z-Zehair
8 – el-Mahalli kendisine teklif edilen aşağıdaki görevlerden hangisini reddetmiştir?
A – Şeyhulislamlık görevi
B – Kadi’l-Kudatlık görevi
C – Vezirlik görevi
D – Valilik görevi
E – Diplomatlık görevi
9 - El-Mahalli tefsirinde Fıkhi konularda aşağıdaki mezheplerden hangisini esas almıştır?
A – Şafii Mezhebi
B – Hanefi Mezhebi
C – Hanbeli Mezhebi
D – Maliki Mezhebi
E – Zahiri Mezhebi
10 – Aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi Mahalli için doğrudur?
A – Zengin ve müreffeh bir hayat yaşamıştır.
B – Zühd, vera ve hilim sahibi biri olarak yaşamıştır.
C – Küçüklüğünde fakir, büyüklüğünde zengin biri olarak yaşamıştır.

D – Devlet ricalinden aldığı desteklerle rahat bir hayat yaşamıştır.
E – Çok fakir bir hayat sürmüş, öldüğünde bir lokmaya muhtaç bir halde idi.
CEVAPLAR
1 – A; 2 – C; 3 – C; 4 –A; 5 – D; 6 – B; 7 – D, 8 – B; 9 – A; 10 – B

6. CELÂLUDDİN ES-SUYÛTÎ, HAYATI, TEFSİRİNİN
ÖZELLİKLERİ VE TEFSİRİNDEN ÖRNEK BİR METİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste tefsir deyince akla gelen birkaç isimden biri olan Celâluddin es-Suyûtî’yi ve
tefsir anlayışını öğrenecek, yazdığı tefsirin genel özelliklerini, içeriğini görmüş olacağız.
Ayrıca tefsirinin tercüme edilip edilmediğini de göstereceğiz. Suyûtî’nin tefsirinden örnek bir
metni okuyup tartışarak tefsirini yakinen tanımayı, değerlendirmeyi, böylece metin okuma ve
anlama, anladığından neticeler çıkarabilme bilgi ve becerisinin elde edilmesini sağlamaya
çalışacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Celâluddin es-Suyûtî’nin yaşadığı dönemi araştırın ve ondan önce yazılmış tefsirlerin
genel özellikleri hakkında bilgi toplayınız.
2)
Es-Suyûtî’nin tefsir alanında yazmış olduğu eserleri tespit edip inceleyin. En
meşhurları hakkında bilgi araştırınız.
3)
Es-Suyûtî’nin tefsiri Türkçeye tercüme edilmiş midir? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örnek metin üzernden Kur’an’ın
nasıl yorumlandığı ve nasıl
Örnek metin üzerinden
yorumlanması
gerektiği
Kur’an’ı yorumlama
öğrenilir, bu konuda tecrübe
kazandırılır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Örnek metin okuma, metni
çözümleme,
metne
dayalı
değerlendirme
ve
tartışma
yaparak konunun daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Rivayet
İbnu’l-kutub
Cariye
Zemzem
İstiaze
İsrialiyat
Muavizeteyn
Hal’
Hafd
Mekkî
Medenî
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Giriş
Burada Taberî ve İbn Kesîr gibi Tefsir Tarihinin bilhassa rivâyet tefsirinin en önemli
isimlerinden biri olan Celâluddin es-Suyûtî ile onun ed-Dürrü’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr
adlı tefsirini işleyeceğiz. Önce müfessir es-Suyûtî’nin hayatını görecek, sonra da tefsiri
üzerinde duracağız. Vereceğimiz örnek bir metinle de tefsirdeki metodunu uygulamalı olarak
görmeye çalışacağız.

6.1. Celâluddin es-Suyûtî’nin Kısaca Hayatı (v. 911/1505)
Müfessirimiz Celâluddîn es-Suyûtî ( )جالل الدين السيوطيen çok meşhur olmuş İslam
âlimlerinden biridir. Uzunca bir ismi olan müellif daha ziyade Ebû’l-Fadl Celâluddîn
Abdurrahman b. Ebîbekir es-Suyûtî diye bilinmektedir. Ailesinin kendisinin doğumundan 910 batın önce İran tarafından Bağdat yakınlarında bir köye, sonra oradan da Mısır’ın Asyut
bölgesine gelip yerleştiği belirtilmektedir.258 Babası Kemaluddin Ebubekir, Şâfiî
fakihlerinden olup Asyut’ta doğmuş, bir süre orada kadılık yaptıktan sonra Kâhire’ye gelip
yerleşmiştir.259 İşte müfessirimiz es-Suyûtî, babasının Kâhire’ye yerleşmesinden sonraki
dönemlerde hicri 849/1446 yılında Kâhire’de doğmuştur.260

Harita 6 Celâluddîn es-Suyûtî’nin doğduğu şehir (Kahire/Mısır) (Google maps)
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Abdullah b. Abdilmuhsin et-Türki, “Mukaddimetu’t-Tahkîk”, ed-Dürru’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr,
(Tahk. Abdullah b. Abdulmuhsin et-Türkî), (el-Kâhire: Merkezu Hecer li’l-Buhûs ve ‘d-Dirâsât el-Arabiyye
ve’l-İslâmiyye, 1424/2003), I/17; Abdurrahman Altuntaş, Celaleyn Tefsiri ve Metodu, (Yüksek Lisans tezi),
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Ankara: 2004), 22; İbrahim Hakkı İmamoğlu, Celâleddin
es-Suyûtî ve Kur’ân İlimlerindeki Yeri (el-İtkân Örneği), (Doktora tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, (Ankara: 2011), 52.
İ. H. İmamoğlu, Celâleddin es-Suyûtî ve Kur’ân İlimlerindeki Yeri (el-İtkân Örneği), 52-53.
et-Türki, “Mukaddimetu’t-Tahkîk”, ed-Dürru’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr, I/17.
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Rivâyet edildiğine göre evinde çok sayıda kitabı olan ve kütüphanesinde çalışan
babası, bir gün hamile olan eşine kendisine bazı kitaplar getirmesini söylemiş, annesi de
kitapları almak için kütüphaneye girmiş, kitapların arasındayken bir anda sancısı tutmuş ve
orada doğum yapmıştır. Dünyaya gelen bu çocuğa Celâluddîn adını vermişlerdir. Bu çocuk,
daha sonra şöhretiyle bütün İslam âleminde önemli bir makam edinecek olan müfessirimiz
Celâluddîn es-Suyûtî’dir. Bu şekilde kitapların arasında dünyaya geldiği için kendisine ( ابن
“ )الكتبkitapların çocuğu” denmiştir.261 Kitaplar arasında doğan bu çocuk ileride bir ömre
sığmayacak kadar çok kitap yazacaktır.
Annesinin Türk asıllı bir cariye olduğu kaydedilmektedir.262
Müellifimiz henüz beş yaşındayken babası vefat ettiği için yetim bir çocuk olarak
Kâhire’de yetişmiştir.263 Akrabaları onun okuyup yetişmesine yardımcı olmuşlardır.264 Küçük
yaşlarda Kur’an’ı hıfzeden Suyûtî, yine küçük yaşlarında o dönemler âlimler arasında kıymeti
büyük olan ve medreselerde okutulan Fıkıh, Tefsir, Hadis, Lügat ve benzeri muhtelif alanlara
ait çok sayıda kitabı da ezberlemiş ve bunları ilgili hocalara okuyarak onlardan icâzet
almıştır.265
Âlimimiz bu şekilde yaşadığı dönemin birçok ünlü âlimlerinden dersler almıştır.
Hocaları arasında Kemal İbnu’l-Hümâm es-Sîvâsî (v. 861/1462), Ceâluddin el-Mahallî (v.
864/1459), Alemuddîn el-Bulkînî (v. 869/1464): Şerefuddin el-Münâvî (v. 871/1467),
Muhyiddin el-Kâfiyecî (v. 879/1474), Şemsuddin Muhammed es-Sehavî (v. 902/1497) gibi
mühim zatları sayabiliriz.266 Müellifimiz aynı zamanda bilhassa hadis alanında o dönemin
bazı önemli hanım âlimlerinden de dersler almıştır.267 Bazı eserlerde Ömer b. Raslan elBulkînî (v. 805/1403) ve İbn Hacer el-Askalânî (v. 852/1449) de Suyuti’nin hocaları arasında
zikredilmektedir.268 Ancak 805/1402 yılında vefat etmiş olan Ömer b. Raslan el-Bulkînî ile
852/1449 yılında vefat etmiş olan İbn Hacer’in, 849/1446 yılında doğmuş olan es-Suyûtî’nin
hocası olmaları mümkün görünmüyor. Burada iki Bulkînî’nin birbirine karıştırıldığı
görülmektedir.
es-Suyûtî de diğer pek çok âlim gibi ilmî yolculuklar yapmıştır. Onun yolculuklarının
Mısır’ın içiyle sınırlı olduğu, Hac ziyareti dışında Mısır’dan ayrılmadığı belirtiliyorsa da
Dimyat, İskenderiye gibi Mısır vilayetleri yanında ayrıca Şam, Hicaz, Yemen, Hindistan,
Mağrib, Sudan gibi bazı bölgelere gittiği, oralarda bulunan ilim adamlarından istifade ettiği de
kaydediliyor.269 Hac ibadetini ifa ettiği esnada zemzem suyunu, Fıkıhta Şeyh Sirâcuddîn elBulkînî’nin, Hadiste de İbn Hacer el-Askalânî’nin derecesine ulaştırmayı Rabbinden niyaz
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el-Hâlidî, Ta’rîfu’d-Dârisîn bi Menâhici’l-Müfessirîn, 291.
Altuntaş, Celaleyn Tefsiri ve Metodu, 23; Halit Özkan, “Süyûtî”, DİA, cilt XXXVIII (İstanbul 2010), 188.
İbnu’l-İmâd el-Akrî, Şezerâtu’z-Zeheb, X/75; ez-Ziriklî, el-A’lâm, III/301; et-Türki, “Mukaddimetu’tTahkîk”, ed-Dürru’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr, I/18; Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II/624.
Altuntaş, Celaleyn Tefsiri ve Metodu, 23.
İbnu’l-İmâd el-Akrî, Şezerâtu’z-Zeheb, X/75; et-Türki, “Mukaddimetu’t-Tahkîk”, ed-Dürru’l-Mensûr fi’tTefsîr bi’l-Me’sûr, I/18.
et-Türki, “Mukaddimetu’t-Tahkîk”, ed-Dürru’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr, I/18-19, 24-31; Altuntaş,
Celaleyn Tefsiri ve Metodu, 26-30; Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II/624-625; Özkan, “Süyûtî”, DİA,
XXXVIII/188.
et-Türki, “Mukaddimetu’t-Tahkîk”, ed-Dürru’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr, I/29-31.
İbnu’l-İmâd el-Akrî, Şezerâtu’z-Zeheb, X/75-76; Altuntaş, Celaleyn Tefsiri ve Metodu, 27.
et-Türki, “Mukaddimetu’t-Tahkîk”, ed-Dürru’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr, I/19; Bilmen, Büyük Tefsir
Tarihi, II/625; Özkan, “Süyûtî”, DİA, XXXVIII/188.
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ederek içmiştir.270 Öyle görünüyor ki, çok samimi bir şekilde yapılmış olan bu dua kabul
edilmiş ve müfessirimiz ilimde istediği mertebelere nail olmuştur. Nitekim kendisi, Tefsir,
Hadis, Fıkıh, Nahiv, Maânî, Beyân, Bedi’ şeklindeki yedi ilimde tabahhür ettiğini, Fıkıh hariç
diğerlerinde hiç kimsenin erişemediği noktalara eriştiğini belirtiyor. Fıkıh’ta ise hocasının
mertebesine çıkamadığını itiraf ediyor.271
Müellifimiz bir süre sonra kendisi başta Arap Dili, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Usul olmak
üzere pek çok ilim dalında mâhir olmuş, hepsiyle ilgili çok mühim eserler yazmıştır. İlk
eserini henüz 17 yaşındayken yazmıştır. Şerhu’l-İstiâze ve’l-Besmele adındaki bu eserini,
hocası el-Bulkinî’ye sunmuş, o da bir takriz yazısı yazmıştır.272 Âlimimiz bu şekilde başladığı
kitap yazma işini hayatının sonuna kadar sürdürmüş, bu süre içerisinde bir insanın hayatına
sığamayacak kadar çok eser telif etmiştir. Müellifin bunun için 40 yaşları civarındayken her
türlü iş ve meşguliyeti bıraktığı, Nil nehri ortasındaki adacıklardan biri olan er-Ravza
adasında bulunan evinde inzivaya çekildiği ve eserlerinin çoğunu burada yazdığı
kaydedilmektedir.273
Müellif es-Suyûtî, bir ara Baybarsiyye tarikatının şeyhliğine getirilmiştir. İmkânları
çok olan bu görevi ifa ederken çok sayıda eser topladığı ve bunlardan yararlanarak kitaplar
telif ettiği yazılır. Ancak es-Suyûtî, bir süre sonra tarikatın gereğini yerine getirmemelerini
ileri sürerek Baybars Hankahı’nda bulunan tarikata mensup müritlerin istihkakını kesmiş,
bunun üzerine bunların hışmına uğramış, öldürme niyetli saldırılarına maruz kalmış,
yargılanmış ve neticede Baybarsiyye şeyhliğinden azledilmiştir.274 Bu olay, onun kendini
toplumdan soyutlayarak yukarıda sözü geçen adadaki evine kapanmasına neden olmuştur.
Hayatının geri kalan kısmını burada telif ile geçiren âlimimiz, nihayet 911/1505 yılında
burada, kendi evinde 62 yaşı civarındayken sol kolunda meydana gelen şiddetli ve ağır bir
şişkinlik sebebiyle vefat etmiştir.275
Müellifimiz kendi döneminde çok meşhur olmuş, -eş-Şevkânî’nin (v. 1250/1834) de
belirttiği gibi Sahavî’nin pek de haklı görünmeyen bazı eleştirileri dışında-276 hem âlimlerin,
hem de idarecilerin saygı ve sevgisini kazanmıştır.277
es-Suyûtî bu kadar eser yanında ayrıca çok sayıda önemli öğrenci de yetiştirmiştir.
Öğrencileri arasında Tabakâtu’l-Müfessirîn adlı eserin müellifi Muhammed b. Ali ed-Dâvûdî
(v. 945/1539), Şemsuddin İbn Tolon (v. 953/1546), Zeynuddin Ebû Hafs (v. 936/1529)
gibilerini sayabiliriz.278
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Müellifimiz burada zikredilemeyecek kadar çok eser telif etmiştir.279 Bunların sayısını
500-600’lerle ifade edenler dahi olmuştur.280 Sadece Tefsir alanında yazdıklarını bile saysak
çok yer tutacaktır.281 Ancak yine de burada üzerinde duracağımız ed-Dürru’l-Mensûr adlı
tefsiri dışında, Ulûmu’l-Kur’ân alanında yazdığı el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân ( اإلتقان في علوم
)القرآن, yine özlü bir tefsir olan Tefsiru’l-Celâleyn ()تفسير الجاللين, Hz. Peygamber ve ashabın
tefsir rivâyetlerini veren Tercümânu’l-Kur’ân fi’t-Tefsîri’l-Müsned ( ترجمان القرآن في تفسير
)المسند, iki mühim esbâb-ı nüzûl kitabından biri olan Lübâbu’n-Nukûl fî Esbâbi’n-Nüzûl ( لباب
)النقول في أسباب النزول, Tabakâtu’l-Müfessirîn ()طبقات المفسرين, Mu’tereku’l-Akrân fî İ’câzi’lKur’ân ()معترك األقران في إعجاز القرآن, et-Tahbîr fî İlmi’t-Tefsîr ()التحبير في علم التفسير, el-İklîl fî
İstinbâti’t-Tenzîl ()اإلكليل في استنباط التنزيل, Tenâsükü’d-Dürer fi Tenâsübü’s-Süver ( تناسك الدرر في
)تناسب السور, Beydâvî’nin tefsirine yazdığı şerh gibi eserlerini zikretmeden geçemeyeceğiz.282
Müfessirimiz bir de Mecmau’l-Bahreyn ve Metlau’l-Bedreyn ()مجمع البحرين ومطلع البدرين
diye bir tefsir de yazmış ki, en mühim eserlerinden biri olan el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân adlı
eseri, bu tefsire giriş mahiyetinde yazılmıştır.283 Bu eseriyle Suyûtî, Taberî’nin tefsirinin
metodu üzere ve fakat ondan daha kapsamlı ve daha geniş bir tefsir hazırlamak istemiş,284
fakat –ne yazık ki- bu eserini tamamlayamamıştır285 ve yine ne yazık ki tefsir zamanla
kaybolmuş, günümüze ulaşmamıştır.286 Burada bu çalışmamızda sık sık kendisinde
yararlandığımız Târîhu’l-Hulefâ ( )تاريخ الخلفاءadlı eserine de özellikle işaret etmek istiyoruz.287

6.2. ed-Dürrü’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr Adlı Tefsir ve
Özellikleri
Müellifimizin burada üzerinde duracağımız ed-Dürru’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr
( )الدر المنثور في التفسير با لمأثورadlı tefsiri, Rivâyet tefsir zincirinin en önemli halklarından birini
oluşturmaktadır. Hatta onun, “benzerinin yazılmadığı bir tefsir” olduğu dahi söylenmiştir.288
Tefsir, esas itibariyle müellifin daha önce yazdığı ve Hz. Peygamber ile sahâbeye isnad ettiği
onbin küsur hadis naklederek yazdığı 4 ciltlik Tercümânu’l-Kur’ân adlı tefsirinin289
isnatlarının hazfedilip ihtisâr edilmesiyle oluşturulmuştur.290 Müellif burada Kur’an
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ayetlerinin tefsiri mahiyetinde Hz. Peygamber ve sahâbeden gelen bütün hadisleri derc etmek
istemiştir. Ancak bunu yaparken hadisin sahih veya zayıf olup olmadığına dikkat etmemiştir,
dolayısıyla içinde çok sayıda zayıf ve güvensiz, kabulü mümkün olmayan merdûd hadis
bulunmaktadır.291 Ayrıca bilhassa yaradılışın başlangıcı, önceki peygamber ve ümmetlerle
ilgili konular başta olmak üzere pek çok hususta çok sayıda isrâîlî haber de tefsirde yer
almaktadır.292
Bunun için aralarında hicri ikinci asırda yazılmış olan Mâlik b. Enes, Süfyân b.
Uyeyne, İbn Cüreyc gibi zevatın eserlerinden kendi hocasının hocası olan İbn Hacer elAskalânî’nin eserlerine kadar muhtelif konularda yazılmış eski yeni pek çok eserin bulunduğu
dörtyüz civarında eserden yararlanmıştır.293 Bunlar arasında Mâlik b. Enes, İbn Cüreyc, Vekî’
b. el-Cerrâh, Süfyân b. Uyeyne, Muhammed b. Yûsuf el-Firyâbî, İshâk b. Râhûye, Abd b.
Humeyd, Ebûbekir İbn Merdûye gibi zevatın tefsirlerini, el-Kâdî İsmâîl el-Cehdamî’nin
Ahkâmu’l-Kur’ân adlı eserini ve daha başka bazı müteahhirîn âlimlere ait eserleri
zikredebiliriz.294 Bütün bu eserlerin muhtevaları bizlere Suyûtî’nin bu eserinde onlardan
yaptığı nakiller sayesinde gelmiştir.

Resim 10 - Ed-Dürrü’l-Mensûr Tefsiri

İşte müfessirimizin Tercümânu’l-Kur’ân adlı tefsirinde isnatları hazfetmek ve bazı
kısımları hasretmek suretiyle oluşturduğu yeni kitabı, burada üzerinde durduğumuz edDürru’l-Mensûr adlı tefsiridir. Tefsir, müellifin yazdığı kısa bir takdim ile başlıyor. Suyûtî
burada biraz önce belirttiğimiz gibi bu tefsirini, Tercümânu’l-Kur’ân adlı eserindeki
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rivâyetlerin isnatlarını hazfederek ve metinlerde de biraz hasr yaparak meydana getirdiğini
yazıyor.295
Tefsir bu kısa giriş yazısından sonra Fatiha suresinin tefsiriyle başlıyor ve öncelikle bu
surenin Kur’an’dan olup olmadığına dair rivâyetler naklediliyor. Buna göre Ubey b. Ka’b,
mushafında Fatiha, Muavvizeteyn ve Hal’ (  )296 ve Hafd ( )297 surelerine (!) yer
veriyorken, Abdullah İbn Mes’ûd, bunların hiçbirini zikretmemiştir. Hz. Osman ise Fatiha ve
Muavvizeteyne yer verirken Hal’ ve Hafd surelerine yer vermemiştir.298
Suyûtî bu tefsirinde her surenin başında o surenin ismi ve ayetlerinin adedi, mekkî ve
ya medenî oluşu gibi konularda bilgiler vermektedir.299 Zaman zaman surenin veya surede
geçen bir ayetin fazileti, onu okuyanın kazanacağı sevap ve nâil olacağı ecir gibi hususlarla
ilgili de hayli rivâyet naklediyor.
Âlimimiz tefsirinde her ayetin tefsirini vermiyor. Şayet bir ayet veya ayet gurubu
hakkında nakledilmiş herhangi bir rivâyet yoksa o ayet veya ayet gurubunu tefsir etmeden
geçiyor. Sadece hakkında Hz. Peygamber veya sahâbeden gelmiş rivâyet ve nakil bulunan
ayetlerin tefsirini veriyor.
Yukarıda belirttiğimiz gibi rivâyetleri verirken sahih olup olmadığına bakmaksızın
bulabildiği bütün rivâyetleri vermektedir. Bu açıdan tefsirde zikredilen bütün rivâyetleri kabul
etmek ve onlara itibar etmek mümkün değildir. Bu cümleden olarak içinde aklın sınırlarını
zorlayan isrâîlî haberler ve garip bilgiler eserde bulunmaktadır. Müellif bunları verirken
herhangi bir tenkide ve değerlendirmeye tabi tutmuyor, okuyucunun dikkatini çekmiyor,
onları uyarmıyor ve rivâyetler arasında herhangi bir tercihte bulunmuyor.300
Eserde kıraatlere bolca yer verilmiş ve bu kıraatler onları o şekilde okuyan sahabiye
veya kârîye isnad edilmiştir. Burada da bu kıraatin cumhurun kıraati olup olmadığı, mütevatir,
sahih veya şaz olup olmadığı hakkında herhangi bir bilgi vermiyor.301
Tefsirde yorumu yapılan ayetin altına ilgili bütün hadisler ve rivâyetler yorumsuz bir
şekilde sıralanmış olarak verilmektedir. Böylece tefsirini yapmak istediği ayeti, ilgili
rivâyetlerle tefsir etmiş olmaktadır. Rivâyetlerin güvensizliği nedeniyle rivâyet tefsirleri
arasında müstesna bir yere sahip olan bu eserin, faydalı birçok tarafı yanında eleştirel bir
gözle elden geçirilmeye ve ince bir süzgeçten geçirilmeye ihtiyacı vardır. Kusurlu yönleri bir
yana Suyûtî’nin bu tefsiri rivâyet tefsirinin en güzel örneklerini barındıran bir eser niteliği
taşımaktadır.302
Tefsirin sonunda “zikru mâ verede fî sûreti’l-hal’i ve sûreti’l-hafdi” ( ذكر ما ورد في سورة
 )الخلع و سورة الحفدbaşlığı altında, bu iki surenin Kur’an’dan olduğunu ihsâs eden bilgiler
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es-Suyûtî, ed-Dürru’l-Mensûr, I/3-4.
( )اللھم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله ونشكرك وال نكفرك ونخلع ونترك من يفجركşeklindeki kunut duası.
297
( )اللھم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحقşeklindeki kunut
duası.
298
es-Suyûtî, ed-Dürru’l-Mensûr, I/5.
299
et-Türki, “Mukaddimetu’t-Tahkîk”, ed-Dürru’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr, I/56.
300
et-Türki, “Mukaddimetu’t-Tahkîk”, ed-Dürru’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr, I/56.
301
et-Türki, “Mukaddimetu’t-Tahkîk”, ed-Dürru’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr, I/57.
302
el-Hâlidî, Ta’rîfu’d-Dârisîn bi Menâhici’l-Müfessirîn, 296.
296
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vermektedir.303 Burada Ubey b. Ka’b, Hz. Ömer, Enes b. Mâlik, Hâlid b. Ebî İmrân gibi
sahabilerden yaptığı nakiller ve rivâyetlerle bu iki surenin Kur’an’dan olduğu, gökten nâzil
olduğu yönünde bilgiler veriyor.304
Bunun ardından Kur’an okunduktan sonra hatim duası okunması gerektiğine ve bunun
nasıl yapıldığına dair rivâyetler vererek tefsirini bitirmektedir.305
Müellifimizin eserleri kendisi daha hayattayken İslam âleminin dört bir yanına
yayılmış ve bütün âlimler tarafından bilinir, tedkik edilir olmuştur. Birçok kişi de bunları
istinsah ederek daha fazla yayılmasına katkıda bulunmuştur. Kütüphanelerde diğer eserleri
gibi ed-Dürru’l-Mensûr’un da çok sayıda nüshası mevcuttur. Eserin matbu haline gelince, edDürru’l-Mensûr ilk kez 1314/1897 yılında Matbaa-ı Meymeniyye’de basılmıştır.306 Bundan
sonra da pek çok kez tabedilmiştir.307 Eser, Abdullah b. Abdulmuhsin et-Türkî tarafından
tahkik edilerek 15 cilt halinde neşredilmiştir ki, biz de burada bu nüshadan yararlandık.
Dâru’l-Fikr tarafından yayınlanmış olan nüshadan da zaman zaman istifade ettik.

6.3. ed-Dürrü’l-Me’sûr’un Tercümesi
Suyûtî’nin en büyük rivâyet tefsiri olan ed-Dürrü’l-Mensûr, 3 kişilik bir heyet
tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Eseri Hüseyin Yıldız, Hasan Yıldız ve Zekeriya Yıldız
çevirmişlerdir. Tercümenin başında müfessirin hayatı ve tefsirin özellikleri hakkında bilgi
verilmiştir. Tercüme, İstanbul’da 16 cilt olarak 2012 yılında Ocak yayınevi tarafından
neşredilmiştir.

Resim 11 - Ed-Dürrü’l-Mensûr tefsirinin tercümesi

Müfessirimizin Tefsîru’l-Celâleyn adında çok meşhur olmuş ikinci bir tefsiri daha
vardır. Yukarıda el-Mahallî’den bahsederken bu tefsiri verdiğimiz için burada üzerinde
durmayacağız.

303

304
305

306
307

es-Suyûtî, ed-Dürru’l-Mensûr, XV/810-816; et-Türki, “Mukaddimetu’t-Tahkîk”, ed-Dürru’l-Mensûr fi’tTefsîr bi’l-Me’sûr, I/57.
es-Suyûtî, ed-Dürru’l-Mensûr, XV/810-816.
es-Suyûtî, ed-Dürru’l-Mensûr, XV/817-825; et-Türki, “Mukaddimetu’t-Tahkîk”, ed-Dürru’l-Mensûr fi’tTefsîr bi’l-Me’sûr, I/57-58.
et-Türki, “Mukaddimetu’t-Tahkîk”, ed-Dürru’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr, I/13.
et-Türki, “Mukaddimetu’t-Tahkîk”, ed-Dürru’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr, I/13-14, 59.
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ed-Dürru’l-Mensûr fi’t-Tefsir bi’l-Me’sûr Tefsirinden Seçme Bir Metin
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Celâluddin es-Suyûtî’nin tefsir ilmindeki yerini, tefsir anlayışını, tefsirinin adını,
özelliklerini, içeriğini, Mâûn suresini tefsir ediş tarzını, ayetleri tefsir ederken hadislerden
nasıl yararlandığını öğrenmiş olduk. Ayrıca tefsirinin tam bir rivayet tefsiri olması hasebiyle
bu tür tefsirlerin yöntemi hakkında uygulamalı olarak bilgi sahibi olduk.
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Bölüm Soruları
1 - Aşağıdakilerin hangisinde Suyuti’nin vefat tarihi ve yeri doğru bir şekilde verilmiştir?
A – 911 Mısır
B – 911 Şam
C – 864 Mısır
D – 864 Şam
E – 922 Bağdat
2. Aşağıdakilerden hangisi Es-Suyûtî'nin eserlerindendir?
a. El-Câmi'u's-Sahîh
b. Şerhu'l-Havkale ve'l-hay'ale
c. Minhâcü't-tâlibîn
d. El-Elfiyye
e. Et-Tahbîr fî Ulûmi’t-Tefsîr
3. Aşağıdaki eserlerden hangisi Es-Suyûtî’nin eserlerinden değildir?
a. Lübâbu’n-Nukûl fî Esbâbi’n-Nüzûl
b. Mu’tereku’l-Akrân fî İ’câzi’l-Kur’ân
c. Tenâsükü’d-Dürer fi Tenâsübü’s-Süver
d. El-Bidâye ve’n-Nihâye fi’t-Târîh
e. Tercümânu’l-Kur’ân fi’t-Tefsîri’l-Müsned
4 – Aşağıdakilerden hangisi ed-Durru’l-Mensur’u tercüme edenlerden biridir?
A - Zekeriya Yıldız
B – Faruk Beşer.
C – Ömer Aydın
D – Beşir Eryarsoy
6 – Vahdettin İnce
5. ed-Dürrü’l Mensur Tercümanu’l-Kur’an adlı eserin nesidir?
a‐ Muhtasar
b‐ Özet
c‐ Şerh
d‐ Haşiye
e‐ Zeyl
6. Aşağıdakilerden hangisi Suyûti’nin esbab-ı nüzul konusunda yazmış olduğu bir
eserdir?
a- Esbâbu Nüzuli’l-Kur’ân
b- Lübâbu’n-Nukûl fi Esbâbi’n-Nüzûl
c- El-Ucâb fi Beyâni’l-Esbâb
d- Teshîlu’l-Vusûl ila Ma’rifeti Esbâbi’n-Nüzûl
e- El-İstîâb fi Beyâni’l-Esbâb
7. Suyûtî’nin mensup olduğu itikadî ve amelî mezhep aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
b- Maturidî-Hanefî
c- Zahiri-Mâlikî
d- Eş’arî-Mâliki
e- Eş’arî-Şafiî
f- Selefî-Hanbelî

8 – Aşağıdakilerden hangisi Suyuti’nin 17 yaşındayken yazdığı eeridir?
A – Tabakâtu’l-Müfessirîn
B – Mu’tereku’l-Akrân
C – Şerhu’l-İstiaze ve’l-Besmele
D – Tarihu’l-Hulefa
E – el-İklil fi İstinbati’t-Tenzil
9. Müfessir “Sûretu’l-hal’i ve’l-hafdi” ile neleri kast etmiştir?
a- Felak ve Nas surelerini
b- Kunut dualarını
c- Karınca dualarını
d- Ayete’l-Kürsiyi
e- Fatiha ve bakaranın ilk 5 ayetini
10 – ed-Durru’l-Mensur, aşağıdaki kitaplardan hangisinin onbin küsür hadisinin isnat
zincirlerinin hazfiyle oluşmuştur?
A – el-İklil fi İstinbati’t-Tenzil
B – el-İtkan fi Ulumi’l-Kur’an
C – Tercümanu’l-Kur’an
D – Mecmau’l-Bahreyn ve Matlau’l-Bedreyn
E – Tenasuku’d-Dürer fi Tenasübü’s-Süver
Cevaplar
1 – A; 2 – E ; 3 – D; 4 – A; 5 – a; 6 – B; 7 – D; 8 – C; 9 – B; 10 - C

7. EBUSSUÛD EFENDİ, HAYATI, TEFSİRİNİN ÖZELLİKLERİ VE
TEFSİRİNDEN ÖRNEK BİR METİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste Kur’an’ın tamamını derli toplu bir şekilde tefsir eden en önemli Osmanlı
müfessiri olan Ebussuûd Efendi’yi ve tefsir anlayışını öğrenecek, yazdığı tefsirin genel
özelliklerini, içeriğini görmüş olacağız. Ayrıca tefsirinin tercüme edilip edilmediğini de
göstereceğiz. Ebussuûd’un tefsirinden örnek bir metni okuyup tartışarak tefsirini yakinen
tanımayı, değerlendirmeyi, böylece metin okuma ve anlama, anladığından neticeler
çıkarabilme bilgi ve becerisinin elde edilmesini sağlamaya çalışacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Ebussuûd Efendi’nin yaşadığı dönemi araştırın ve ondan önce yazılmış tefsirlerin
genel özellikleri hakkında bilgi toplayın.
2)
Ebussuûd Efendi, tefsirini yazarken hangi eserlerden yararlanmıştır, saltanattan
herhangi bir destek görmüş müdür, araştırınız.
3)
Ebussuûd Efendi’nin tefsiri Türkçeye tercüme edilmiş midir? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örnek metin üzernden Kur’an’ın
nasıl yorumlandığı ve nasıl
Örnek metin üzerinden
yorumlanması
gerektiği
Kur’an’ı yorumlama
öğrenilir, bu konuda tecrübe
kazandırılır.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Örnek metin okuma, metni
çözümleme,
metne
dayalı
değerlendirme
ve
tartışma
yaparak konunun daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Sakaleyn
Şeyhülislam
Tasavvufi
Küfr-i sarih
Fetva
Tarikat
Dibace
Belağat
Dirayet
Fesahat

X[W


Giriş
Bu derste Osmanlı medreselerinde yetişmiş önemli bir müfessirlerden olan Ebussuûd
Efendi’yi ve onun meşhur tefsirini işleyeceğiz. Ebussuûd Türk olduğu halde tefsirini Arapça
yazmıştır. Tefsir, Arap dili ve belağati yönünden son derece önem arzeder. Nitekim bu yönü
üzerinde akademik çalışmalar dahi yapılmıştır. O yüzden burada müfessir Ebussuûd ve tefsiri
üzerinde durmak istiyoruz. Önce Ebusuûd’un kısaca hayatı hakkında bilgi verecek, ardından
tefsiri İrşâdu’l-Akli’s-Selîm üzerinde duracağız. Son olarak da tefsirinden vereceğimiz örnek
bir metinle tefsir anlayışını ve yöntemini uygulamalı olarak göreceğiz.

7.1. Ebussuûd Efendi’nin (v. 982/1574) Kısaca Hayatı
“Büyük âlim”, “ikinci Ebû Hanîfe” ve “cinlerle insanların müftüsü” anlamında
(Müfitiyü’s-Sakaleyn) gibi unvanlar verilmiş olan308 ve tam adı Muhammed (Ahmed) ibn
Muhammed ibn Mustafa309 olan Ebussuûd Efendi, yaygın görüşe göre 17 Safer 896/30 Aralık
1490 yılında İstanbul civarında bulunan Medris (Veydos) köyünde dünyaya gelmiştir.310
Çorum'un İskilip ilçesinde doğduğu söyleniyorsa311 da bu ihtimal zayıftır.312


308

309

310

311

312

Ahmet Akgündüz, “Ebüssuûd Efendi”, DİA, cilt X (İstanbul, 1994), 365; Abdullah Aydemir, “Ebussuûd
Efendi II”, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, cilt XII, sayı 3 (Mayıs-Haziran 1973), 136.
Bkz. Pehlul Düzenli, “Şeyhulislam Ebussuûd Efendi: Bibliyografik Bir Değerlendirme” Türkiye
Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt 3, sayı 5 (2005), 441; İsâm Muhammed Ali Abdulhafîz Advân,
“Şeyhulislam Ebussuûd Efendi (898-982h/1493-1574m)”, Mecelletu Câmiati’l-Kudüs el-Meftûha li’l-Ebhâs
ve’d-Dirâsât, sayı 22 (Şubat 2011), 265-266.
Abdullah Aydemir, “Ebussuûd Efendi I”, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, cilt XII, sayı 2 (Mart-Nisan
1973), 97; Akgündüz, “Ebüssuûd Efendi”, X/365; Advân, “Şeyhulislam Ebussuûd Efendi (898-982h/14931574m)”, 266.
Mehmet Zeki Karakaya, Ebussuûd Tefsirinde Belağat İlmi Uygulamaları, (Doktora tezi), Atatürk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enatitüsü, (Erzurum: 2007), 24.
Akgündüz, “Ebüssuûd Efendi”, X/365.
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Harita 7 - Ebussuûd Efendi’nin doğup büyüdüğü bölge (Metris (Veydos)/Gaziosmanpaşa/İstanbul/Türkiye)

Ebussuûd Efendi’nin baba tarafından dedesi Mustafa İmâdi’dir. Anne tarafından
dedesinin Ali Kuşçu olduğu söylenmektedir. Bu iki zat, Uluğ Bey’in yanında yetişmiş birer
âlimdirler. Hem astronomi, hem de tıp alanında meşhurdurlar. Ayrıca şiir ve edebiyatla da
uğraşıyor, Tarih ve Coğrafyayı da gayet iyi biliyorlar. Timuroğulları dağılınca bu iki zat
Akkoyunlular’ın hizmetine girerler. Uzun Hasan bunları elçi olarak Fatih’e gönderir. Fatih bu
iki âlime hayran olur ve onları Osmanlı’ya kazandırır. Bir süre sonra Mustafa İmâdî’nin
oğluyla Ali Kuşçu’nun kızı evlenirler. İşte bu evlilikten müellifimiz Ebussuûd Efendi
dünyaya gelir, yani müellifimiz bu iki zatın torunu olmaktadır.313
Ebussûud Efendi’nin babası Şeyh Yavsi, hünkâr şeyhi diye tanınır.314 Özellikle II.
Bayezid ona çok hürmet ederdi.
Aile tam bir ilim ve irfan ailesiydi.315 Ebussuûd Efendi böyle bir ailede yetişti. İlk
tahsilini babasında aldı ve ondan muhtelif kitaplar okudu.316 Ardından Müeyyedzâde ve
Mevlâna Seyyid Karamâni’nin tedrisinden geçti.317 Daha sonra da devrin diğer hocalarından
dersler aldı. Şer’î ve edebî ilimlerde fevkalade iyi yetişen Ebussuûd’un, bilhassa fıkıh ve
tefsirdeki şöhreti bütün Arap ve Acem topraklarında yayılmıştır. Çok zeki olan Ebussuûd,
kısa zamanda eğitimini tamamladı ve II. Bayezid tarafından taltif edildi,318 hoca olarak atandı
ve muhtelif medreselerde görev yaptı.319
Bu şekilde bir süre müderrislik yapan müellif, önce 939/1532 yılında Bursa, sonra
940/1533 yılında da İstanbul kâdılığına getirildi.320 Ebussuûd, 944/1537 yılında Rumeli
kazaskerliğine getirildi ve Padişah Kânûnî Sultan Süleyman’la Budin seferine çıktı. Budin’de
ilk Cuma namazını kıldırdı.321 Sekiz sene Kazaskerlikte bulunduktan sonra 952/1545 yılı
Şaban ayında şeyhülislâm oldu.322 Öğrencilik yıllarında bir rüyada şeyhülislam olacağını
görmüştü. Hz. Peygamber, onu Molla Câmi’ye göstererek, “bu kişi, ileride ümmetimin
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314
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322

Aydemir, “Ebussuûd Efendi I”, 98; Akgündüz, “Ebüssuûd Efendi”, X/365; Süleyman Ateş, “Ebussuûd
Efendi”, Tarih Kültür ve Sanatıyla Eyüp Sultan Sempozyumu II Tebliğler, (İstanbul: Eyüp Belediyesi, 1998),
39.
Akgündüz, “Ebüssuûd Efendi”, X/365; Düzenli, “Şeyhulislam Ebussuûd Efendi: Bibliyografik Bir
Değerlendirme” 442.
İmâd Ahmed Süleyman Zeben, Ebussuûd ve Menhecuhu fi’n-Nahv min Hilâli Tefsîrihi İrşâdu’l-Akli’s-Selîm
ilâ Mezâyâ’l-Kitâbi’l-Kerîm (el-Eczâ el-Aşre el-Ulâ mine’l-Kur’âni’l-Kerim Nemuzecen), (Yüksek Lisans
tezi), el-Câmiatu’l-Urduniyye, Kulliyyetu’d-Dirâsâti’l-Ulyâ, (Ammân 2006), 22.
Akgündüz, “Ebüssuûd Efendi”, X/365; Aydemir, “Ebussuûd Efendi I”, 99; Advân, “Şeyhulislam Ebussuûd
Efendi (898-982h/1493-1574m)”, 266.
Akgündüz, “Ebüssuûd Efendi”, X/365; Aydemir, “Ebussuûd Efendi I”, 99; Advân, “Şeyhulislam Ebussuûd
Efendi (898-982h/1493-1574m)”, 266-267.
Ateş, “Ebussuûd Efendi”, 39; Süleyman Ateş, “Ebussuûd Efendi”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, sayı 1 (1999), 40.
Aydemir, “Ebussuûd Efendi I”, 99-100; Akgündüz, “Ebüssuûd Efendi”, X/365; Düzenli, “Şeyhulislam
Ebussuûd Efendi: Bibliyografik Bir Değerlendirme” 443; Karakaya, Ebussuûd Tefsirinde Belağat İlmi
Uygulamaları, 25; Advân, “Şeyhulislam Ebussuûd Efendi (898-982h/1493-1574m)”, 267-269; Süleyman
Ateş, “Ebussuûd Efendi”, Kur’ân Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi, cilt 1, sayı 9 (1998),3-4.
Aydemir, “Ebussuûd Efendi I”, 100; Akgündüz, “Ebüssuûd Efendi”, X/365.
Akgündüz, “Ebüssuûd Efendi”, X/365; Düzenli, “Şeyhulislam Ebussuûd Efendi: Bibliyografik Bir
Değerlendirme” 444.
Akgündüz, “Ebüssuûd Efendi”, X/365; Aydemir, “Ebussuûd Efendi I”, 100; Düzenli, “Şeyhulislam
Ebussuûd Efendi: Bibliyografik Bir Değerlendirme” 443.
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müftüsü olacak” demişti. Yıllar sonra bu rüya gerçekleşmiş ve Ebussuûd şeyhülislam
olmuştu.323
Şeyhülislam olarak çok önemli görevler ifa eden324 Ebussuûd, Kânûnî’nin büyük
sevgisini, takdirini ve dostluğunu kazanmıştır.325 Otuz sene civarında326 bu makamda hizmet
ederek ileri gelenlerin ve halkın müşkül meselelerini çözdü.327 Nihayet 5 Cemaziyelevvel
982/23 Ağustos 1574 tarihinde 87 yaşında olduğu halde İstanbul’da vefat etti.328 Ebussuûd
Efendi’nin kabri Eyyûb Meydanı’nda kendi adıyla anılan sıbyan mektebinin bahçesindedir.329
Müellifimiz kendi döneminde yaygın olan –yanlış- tasavvufî anlayış ve uygulamalara
şiddetle karşı çıkmış,330 tekkelerde Yunus Emre’nin şiirlerinin okunmasını “küfr-i sarih”
olarak görmüş, sufilerin devranını “kâfirlerin horoz tepmesi” olarak değerlendirmiş ve
kâfirlere benzetmekle itham etmiş, devranı “ibadet” olarak gören sufilerin mürted olduğuna
fetva vermiş, bazı tarikat şeyhlerinin idam fermanlarını imzalamıştır.331
Ebussuûd Efendî’nin el-Câmiatu’l-Urduniyye’de hazırlanan bir yüksek lisans tezinde
( )من علماء الترك المستعريبنdenerek Araplaşmış Türk olduğunun yazılmış olmasını332
yadırgadığımızı belirtmeliyiz.

7.2. Ebussuûd Efendi’nin Eserleri
Ebussuûd Efendi, Devlet işleri yanında ayrıca hem öğrenci yetiştirir, hem de kitap telif
ederdi. Mâlulzâde, Hoca Sadettin, Bostanzâde Mehmed ve Bostanzâde Mustafa, Şair Bâki,
Kınalızâde, Fudayl bin Ali Cemâlî ve Ataullah Efendi gibi önemli zatlar, onun yetiştirdiği
öğrencilerden bazılarıdır.333 Ebussuûd Efendi’nin 20’den fazla eserinin olduğu bilinmektedir.
Burada üzerinde duracağımız tefsiri İrşadü’l-Akli’s-Selim ilâ Mezaya’l-Kitabi’l-Kerim
bunların en önemlisidir. Bundan başka Maâkidu’t-Tarrâf fî Evveli Sureti’l-Fethi mine’l
323
324

325
326
327
328

329
330

331
332

333

Ateş, “Ebussuûd Efendi”, 40-41.
Aydemir, “Ebussuûd Efendi I”, 100-101; Akgündüz, “Ebüssuûd Efendi”, X/365-366; Düzenli, “Şeyhulislam
Ebussuûd Efendi: Bibliyografik Bir Değerlendirme” 444-445; Advân, “Şeyhulislam Ebussuûd Efendi (898982h/1493-1574m)”, 269-273.
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Müellifleri, I/225-226; Bergamalı, Tefsir Tarihi, 140-141; Kehhâle, Mucemu’l-Müellifîn, XI/310; Hüseyin
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Başkanlığı, ts.), 1-23; Veli Ertan, Tarihte Meşihat Makamı İlmiye Sınıfı ve Meşhur Şeyhulislamlar, (İstanbul,
1969), 53; Müçteba Uğur, “Ebussuûd Efendi ve Eserleri”, Diyanet Dergisi, XIII, sy.4, sayfa 204; ez-Zirikli,
el-A’lâm, VII/59; Nüveyhid, Mu’cemu’l-Mufessirîn, I/625; Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, II/330-351; İshak
Doğan, Osmanlı Müfessirleri, 97-102; Abdulkadir Ahmed Ata, “Alimu’r-Rum Ebussuud el-İmadi”,
İrşadu’l-Akli’s-Selim ilâ Mezaya’l-Kitabi’l-Kerim,(Tahk. Abdulkadir Ahmed Ata), (er-Riyad: Mektebet’rRiyad el-Hadise, ts.), cim-dal.
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Reşat Öngören, “Ebussuûd’un Tasavvufi Yönü”, Türk Kültüründe İz Bırakan İskilipli Âlimler, (Sempozyum
23-25 Mayıs 1997 İskilip), (Ankara: TDV Yayınları, 1998), 291-301.
Akgündüz, “Ebüssuûd Efendi”, X/367; Öngören, “Ebussuûd’un Tasavvufi Yönü”, 292-301.
Zeben, Ebussuûd ve Menhecuhu fi’n-Nahv min Hilâli Tefsîrihi İrşâdu’l-Akli’s-Selîm ilâ Mezâyâ’l-Kitâbi’lKerîm (el-Eczâ el-Aşre el-Ulâ mine’l-Kur’âni’l-Kerim Nemuzecen), 21.
Aydemir, “Ebussuûd Efendi II”, 139-140; Zeben, Ebussuûd ve Menhecuhu fi’n-Nahv min Hilâli Tefsîrihi
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Keşşâf, Tefsiru Sureti’l-Furkan, Tefsiru Sureti’l-Mu’minûn gibi birkaç sure tefsiri,334 Risale fi
bahsi imâni'l-Firavn, Fetavayı Ebussuûd Efendi, Kanunname-i Ali Osmani (Kânûnî devrine
adını veren kanun), el-Kasidetu’l-Mimiyye335 gibi eserleri de bulunmaktadır.336 Müellifin
bunların dışında Tıp da dâhil muhtelif alanlarda yazılmış daha başka eserleri de vardır.337

7.3. İrşâdu’l-Akli’s-Selîm İlâ Mezâyâ’l-Kur’âni’l-Kerim Adlı
Tefsirinin Özellikleri
Ebussuûd’un pek çok eseri vardır, ama bizim için önemli olan tefsiridir. Biz burada
onun üzerinde duracağız. Tefsirinin adı İrşâdu’l-Akli’s-Selîm İlâ Mezâya’l-Kitâbi’l-Kerîm
(’)إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمdir.

Resim 12 - Tefsiru Ebissuûd (İrşâdu’l-Akli’sSelîm İlâ Mezâya’l-Kitâbi’l-Kerîm)

Ebussuûd Efendi, tefsir ilminde son derece yetkin bir isim idi. Bu yüzden kendisine
“sultanu’müfessirin”, “hatîbu’l-müfessirin” ve benzeri lakaplar verilmiştir.338 Aslen Arap
olmadığı ve Arap bir ortamda yetişmediği halde tefsirinde Arapçayı, bütün incelik ve
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Düzenli, “Şeyhulislam Ebussuûd Efendi: Bibliyografik Bir Değerlendirme” 446.
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Efendi”, X/370-371; Ateş, “Ebussuûd Efendi”, 49-50; Karakaya, Ebussuûd Tefsirinde Belağat İlmi
Uygulamaları, 26-29; Aykut Avcı, Ebussuûd Efendi’nin Ahkâm Ayetlerini Yorum Metodu (ilk Beş Sure),
(Yüksek Lisans tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimle Enstitüsü, (Adapazarı; 2008), 14-19; ; Advân,
“Şeyhulislam Ebussuûd Efendi (898-982h/1493-1574m)”, 275-276.
Akgündüz, “Ebüssuûd Efendi”, X/369; Aydemir, “Ebussuûd Efendi II”, 136; Zeben, Ebussuûd ve
Menhecuhu fi’n-Nahv min Hilâli Tefsîrihi İrşâdu’l-Akli’s-Selîm ilâ Mezâyâ’l-Kitâbi’l-Kerîm (el-Eczâ elAşre el-Ulâ mine’l-Kur’âni’l-Kerim Nemuzecen), 44-49.
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nitelikleriyle, bütün özellik ve güzellikleriyle son derece başarılı bir şekilde kullanmıştır.
Nitekim eseri inceleyen pek çok âlim gibi tefsirini tahkik ederek baskıya hazırlayan
Abdulkadir Ahmed Atâ da bu hususu dile getirerek tefsirin Arap dili ve belağatindeki özel
yerine işaret etmiştir.339
Müfessir, tefsirine bir Dibace ile başlamıştır ki, edebî yönden bu dibace bir belağat
şaheseri durumundadır. Burada öncelikle Allah’a hamd ve O’nun yüceliği ile Hz.
Peygamber’e salat ve selam üzerinde durmakta, sonra da Kur’an’ın davetinden bahisle, o
davete uyanların kurtulacağını anlatmaktadır. Yaratılışın gayesinden bahseden müfessir,
“bunu anlamak için Kur’an’ı anlamak gerekir” diyor ve bu hususlarda bilgi veriyor.340
Ardında Hz. Peygamber döneminden itibâren tefsir konusuna değinen müfessir, bilhassa
Keşşâf ve Envâru’t-Tenzîl’den çok etkilendiğini,341 küçüklüğünden beri bunlardaki
bilgilerden istifadeyle bir eser yazmayı düşündüğünü anlatıyor.342 İşlerinin çokluğu ve aczinin
azmine mani olması nedeniyle uzun süre bunu yapamadığını belirten müfessir, nihayet bu işi
yapmaya koyulduğunu ve tefsirini yazdığını anlatıyor.343
Arkasından da Fatiha suresinin tefsirine geçmiştir. Önce el-Fatihatu fi’l-Asl diye bir
ara başlık atarak Fatihanın ne anlama geldiğini açıklamış,344 sonra Fatihanın diğer isimleri ve
neden böyle isimlendirildiği hususu üzerinde durmuştur.345 Ardından besmeleye geçmiş
“Besmele Kur’an’dan mıdır?” diye bir başlık atmış ve bunun altında bu hususu tartışmıştır.346
Sonra besmelenin tefsirine geçmiştir.347
Müellif Sâd sûresinin nihayetine geldiğinde artık ömrünün sonlarına yaklaştığını
hisseden Kanunî Sultan Süleyman'ın isteği üzerine348 tefsirini temize çeker ve 972/1565
tarihinde padişaha gönderir.349 Bir yıl sonra da (973/1566) tefsirini tamamlayıp yine padişaha
takdim eder, bundan dolayı büyük miktarda mükâfata nâil olur.350 İşte tefsir böylece meydana
gelmiş olur.351
Ulemanın büyük ilgisini çeken tefsir üzerinde hâşiye ve talikler yapılmıştır.352
Osmanlı müellifleri arasında tefsiri bütün İslam âleminde yaygınlaşmış ve şöhret kazanmış ilk
kişi Ebussuûd’tur. Daha sonra Bursevî’nin Rûhu’l-Beyân’ı gelecektir.
Müellifimiz mukaddimede yazacağı tefsirin özellikleri hakkında bilgi verir. Buna göre
Ebussuûd Efendi, Zemahşerî ve Beydâvî tefsirlerinde önemli gördüğü bilgilerle diğer

339
340
341
342

343

344
345
346
347
348
349
350
351
352
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tefsirlerdeki bilgileri ve kendi zihninde hâsıl olan işaretleri bir araya getirmeyi
hedeflemiştir.353
Tefsirde, dirâyet metodu esas alınmıştır.354 Ancak yer yer rivâyet metoduna da yer
verilmiştir.355 Kur’an’ın Kur’an’la ve hadisle tefsiri, sebeb-ı nüzûl, nesh, muhkem ve
müteşâbih meseleleri, fıkıh ve kelam konuları, lügat, nahiv, belağat, i’caz, kıraat ve isrâiliyât
gibi hususlar göz önünde bulundurularak ayetler tefsir edilmiştir. Ayetler arasındaki
münasebet ve insicam da edebî bir dille belirtilmiştir.356 Özellikle Kur'ân-ı Kerîm'in fesâhat
ve belâgatı üzerinde durulan eserde, âyetler arasındaki münasebetler açıklanıp cümlelerin
taşıdığı ince ve gizli anlamların ortaya çıkarılmasına özen gösterilir. Bazen gramerle ilgili
açıklamalar yapılarak âyetlerdeki i'rab vecihleri belirtilir.357 O bütün bu konularda mâhir bir
âlim olduğundan, tefsirinde detaylı bir şekilde bunları işlemiştir.
Yer yer mânanın anlaşılmasına yardımcı olacak derecede kıraat farklarına işaret edilir.
Yedi kıraatin dışındaki kıraatler tenkit edilir.358
Tefsirde nâdiren de olsa şiirlerin delil olarak kullanıldığı görülür. Bütün bu
özellikleriyle eser aynı zamanda nahvî-edebî tefsirlerden kabul edilir.359
Ebüssuûd Efendi İsrâiliyat türünden rivâyetlere de yer vermiş, ancak bunlardan
bazılarının uydurma olduğunu, akıl ve nakille bağdaşmadığını ifade etmiştir. Hârût ile Mârût
hakkında nakledilen rivâyet bunun bir örneğini teşkil eder. Müellif böyle bir rivâyete
güvenilemeyeceğini, bu tür hikâyelerin sadece irşad amacıyla nakledilen mesellerden ibâret
olduğunu kaydetmiştir.360 Müfessir ayrıca, bazı İsrâilî rivâyetler hakkında doğru olup
olmadığı hususundaki kuşkuyu belirtmek için (قيل,  )رويşeklinde ifadeler kullanmıştır.
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Nemuzecen), 52-64; es-Süleym, Menhecu Ebissuûd fî Tefsîrihi min Hilâli mâ Kutibe anhu Arz ve Mukârene,
7-8.
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Beş Sure), 21-22.
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Tefsirin ciddi olarak tenkit yiyen yönü, tıpkı Zemahşerî ve Beydâvî’nin de yaptığı gibi
surelerin sonunda sûrenin fazileti, bu sureyi okuyana verilecek sevapla ilgili çoğunlukla sahih
olmayan hadislere yer verilmesidir.361
Müfessirimiz, ahkâm âyetlerinin tefsirinde bağlı bulunduğu Hanefî mezhebini öne
çıkarmakla birlikte, zaman zaman diğer mezheplerin temel görüşlerini de özet halinde verir,
kendi mezhebiyle diğer mezheplerin görüşleri arasında karşılaştırmalar yapar.362
Müellif, eserine yazdığı kısa mukaddimede pek çok tefsir kitabı okuyup istifade
ettiğini belirtir. Ancak Ebussuûd Efendî’nin tefsirde esas kaynağı Zemahşerî, Beydâvî ve
Fahrettin Râzî’nin tefsirleridir.363 Bunların dışında Beğavî ve başka müfessirlerden de
yararlanmıştır.364
Kaynaklardan aldığı bilgileri bazen özetleyerek, bazen da şahsî görüş ve düşüncelerini
ilâve etmek suretiyle kendi üslûbuna dökmüştür.365 Özellikle en önemli kaynaklarından biri
olan el-Keşşâfı esas almakla birlikte ondaki i'tizâlî görüşlere katılmamış, bunlara karşı ehl-i
sünnet itikadını savunmuştur.366
Müellif, dil ve belagat yönüyle Arap edebiyatının doruk noktasında bulunan
tefsirinden dolayı, "zamanın görmediği, kulakların duymadığı sözler söylemiştir" şeklinde
övgüyle anılmıştır. Kâtib Çelebi de tefsirin nüshalarının İslâm dünyasına yayıldığını, ifade ve
üslûbunun güzelliği sebebiyle büyük âlimlerin kabulüne mazhar olduğunu, el-Keşşâf ve
Envârü't-Tenzîl’den başka hiçbir tefsirin bu ölçüde itibar görmediğini kaydeder. Daha başka
âlimler tarafından da sitayişle övülmüştür.367
Bununla birlikte eser, üslûp ve belagat özellikleri dışında orijinal bir telif olarak kabul
edilmemiştir. Ayrıca yalancılıkla suçlanan Kelbî ve Mukâtil b. Süleyman'dan gelen nakillerle
zayıf ve uydurma hadislere yer verdiğinden dolayı eleştirilmiştir.
Eser üzerinde muhtelif çalışmalar yapılmıştır. Kâtib Çelebi'nin tesbitine göre
Zeyrekzâde diye meşhur olan Muhammed b. Muhammed el-Hüseynî 1003/1595 yılında
Ebüssuûd tefsirine uzun bir önsöz yazmıştır. Akhisarlı Şeyh Ahmed er-Rûmîde 104l/1631
yılında bu tefsirin Rûm sûresinden Duhân sûresine kadar olan kısmını şerhetmiştir.
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Avcı, Ebussuûd Efendi’nin Ahkâm Ayetlerini Yorum Metodu (ilk Beş Sure), 23-28.
Ferid b. Abdulaziz ez-Zâmil es-Süleym, Menhecu Ebissuûd fî Tefsîrihi min Hilâli mâ Kutibe anhu Arz ve
Mukârene, search.4shared.com/.../ف+السعود+أبي+( منھج25 Kasım 2012), 3-4.
Zeben, Ebussuûd ve Menhecuhu fi’n-Nahv min Hilâli Tefsîrihi İrşâdu’l-Akli’s-Selîm ilâ Mezâyâ’l-Kitâbi’lKerîm (el-Eczâ el-Aşre el-Ulâ mine’l-Kur’âni’l-Kerim Nemuzecen), 23-30; Hüseyin ez-Zehebî, et-Tefsîr
ve’l-Müfessirûn, I/247.
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Radıyyüddin Yûsuf el-Makdisî, eserin yarısına kadar olan kısmına yazdığı şerhi Kudüs'e
gelen Es'ad b. Sa'deddin'e hediye etmiştir.368
Tefsir üzerinde akademik çalışmalar da yapılmıştır. Merhum Abdullah Aydemir'in
1968 yılında hazırladığı Büyük Türk Bilgini Şeyhulislam Ebussuûd Efendi ve Tefsirdeki
Metodu adındaki doktora tezi bunların ilk örneklerinden birini teşkil eder. Bedriyye bint Salih,
ed-Dahîl fî Tefsîri Ebi's-Su'ûd el-müsemmâ bi İrşâdi'l-Akli's-Selîm ilâ Mezâya'l-Kur’âni'lKerîm adıyla bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır.
Ebusuûd’un tefsirini değer yönünden Zemahşerî ve Beydâvî’ninki de dâhil diğer tüm
tefsirlerin önüne koyanlar olduğu gibi, onu bunların altında görenler de vardır. Genel kanaat
ise yerinin Zemahşerî ve Beydâvî’ninkinden sonra olduğu yönündedir.369
Ömer Nasuhi Bilmen tefsiri övmüş, onun bizi Beydâvî tefsirinden müstağni
kılabileceğini, Türk âleminin yüzünü güldürdüğünü, marifet ve fazilet çehresini yeni şeref
hâlesiyle tezyin eylediğini, bilhassa peygamberimiz hakkında gösterdiği nezaket ve itina, bir
de bazı ayetlerin hiç bir yerde bulunmayacak güzellikte yorumlanması bakımından övülmeye
değer olduğunu söylemiştir.
Bütün bu özelliklerine ve Osmanlı topraklarında yazılmış ilk en büyük müstakil tefsir
olmasın rağmen medreselerimizde önemli bir mevki kazanamamış, hatta diğer İslam
beldelerinde kavuştuğu şöhrete bile ulaşamamıştır.370 Osmanlı medreselerinde gereken ilgiyi
görmeyen tefsir, Mısır’daki Câmiatu’l-Ezher’de ve Libya üniversitelerinde uzun süre ders
kitabı olarak okutulmuştur.371
İrşâdü'l-Akli's-Selîm, başta Şevkânî ve Şehâbeddin Mahmûd el-Âlûsî olmak üzere
daha sonraki müfessirlere önemli oranda etki etmiştir.372 Reşid Rızâ, Muhammed Hamdi
Yazır, Konyalı Mehmed Vehbi gibi müfessirler önemli oranda onu kaynak olarak
kullanmışlardır.373 Âlûsî, hemen hemen her âyetin tefsirinde Ebüssuûd'un ibâresini alıp
kullanmakta, bazen üzerinde bazı değişiklikler yaptıktan sonra kendisinden kattığı kelimelerle
ifadeye yeni bir şekil kazandırmaktadır. Zaman zaman bu tür cümlelerinin kaynağını
göstermekle birlikte çok defa buna işaret etmemektedir.
Tefsirin kütüphanelerimizde çok sayıda nüshaları olduğu gibi birkaç kez de
basılmıştır. Fakat bu baskılarda ciddi bir özen gösterilmemiş, okuyucunun istifadesi için
kolaylık sağlayacak çalışmalar yapılmamıştır. Bu yüzden Abdulkadir Ahmed Ata, tahkikli bir
neşrini yapmaya karar vermiştir. Ata, en eski nüshayı esas almış, muhtelif yazma nüshaları
karşılaştırarak doğru şekli vermeye çalışmıştır. Okuyucuya kolaylık olsun diye tefsirin aslında
olmayan bazı konu başlıkları koymuş, metnin daha rahat okunmasını sağlayacak çalışmalar
yapmıştır.374

368
369

370

371
372
373
374

Aydemir, “Ebussuûd Efendi III”, 292-293.
Bkz. Bergamalı, Tefsir Tarihi, 141; Hüseyin ez-Zehebî, et-Tefsir ve’l-Müfessirûn, I/347; Nüveyhid,
Mu’cemu’l-Mufessirin, II/326; Kâtip Çelebi, Keşfu’z-Zunûn, I/65; Demir, Osmanlı Müfessirleri ve Tefsir
Çalışmaları, 145-146; Avcı, Ebussuûd Efendi’nin Ahkâm Ayetlerini Yorum Metodu (ilk Beş Sure), 20.
Aydemir, Büyük Türk Bilgini Şeyhulislam Ebussuud Efendi ve Tefsirdeki Metodu, 23; Aydemir, “Ebussuûd
Efendi III”, 293; Demir, Osmanlı Müfessirleri ve Tefsir Çalışmaları, 146.
Aydemir, “Ebussuûd Efendi III”, 293; Demir, Osmanlı Müfessirleri ve Tefsir Çalışmaları, 146.
Ateş, “İrşâdü’l-Akli’s-Selîm”, DİA, XXII/456.
Aydemir, “Ebussuûd Efendi III”, 294-295; Demir, Osmanlı Müfessirleri ve Tefsir Çalışmaları, 146.
Ata, “Alimu’r-Rum Ebussuud el-İmadi,”, tı.
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7.4. İrşâdu’l-Akli’s-Selim’in Tercümesi
Ebussuûd Efendi’nin bu çok mühim tefsiri Ebussuûd Tefsiri adıyla Türkçeye
aktarılmıştır. Arapça isminin de yazıldığı kapakta, İrşâdu’l-Akli’s-Selîm ilâ Mezâya’lKitâbi’l-Kerîm şeklindeki orijinal isim, Kur’an-ı Kerim’in Meziyetlerinin Akl-i Selime
Açıklanması şeklinde çevrilmiş ve parantez içinde verilmiştir. Bu başlık, Arapça ismin birebir
karşılığı oluyorsa da Türkçe ifade açısından edebî değildir. Tercümeyi Ali Akın yapmıştır.
Tercüme 12 cilt halinde Boğaziçi yayıncılık tarafından 2006 yılında basılmıştır. Tefsir
büyük boy olup büyük sayfanın kenarları oldukça boş bırakılmıştır. Bu boş yerlere sol sayfaya
ağaç, sağ sayfaya ise çiçek deseni konulmuştur. Oldukça lüks bir baskısı vardır. Kâğıt da çok
hafiftir.
Eserin Yayınevi adına yapılan Sunuş kısmında eser için, “İslam Medeniyetinin
zirvesini teşkil eden Kânûnî Sultan Süleyman’ın muhteşem devrinin muhteşem bir
meyvesidir. Nasıl ki Süleymaniye o devrin, hatta bütün devirlerdeki İslam mimarisinin
şaheseridir, bu eser de tefsirlerin şaheseri, tabiri caizse Süleymaniye’sidir. Zira nasıl
Süleymaniye’yi Kânûnî Sultan Süleyman Mimarbaşı Sinan’a yaptırmışsa, bu eseri de Kânûnî
Sultan Süleyman, Şeyhülislamı Ebussuûd Efendi’ye yazdırmıştır. Böylece İslam dünyasının
en muhteşem camii Hilâfet merkezi olan İstanbul’a nasip olduğu gibi, İslam dünyasının en
muhteşem tefsirini vermek de İstanbul’a nasip olmuştur”375 denmektedir.

Resim 13 - Ebussuûd Efendi tefsiri tercümesi

Eserin editörü tarafından çevirisinin 2003`te başladığı, 2006’da basımına geçildiği ve
2008’de tamamlandığı, eserin 6 bin sayfa ve çift renk baskılı olarak 12 ciltlik takım halinde
basıldığı belirtilmektedir.
Yine, Kânûnî’nin bu eserle gurur duyduğu, iki nüsha yazdırarak, Mekke ve Medine’ye
(Haremeyn) gönderilmesini emrettiği yazılıyor.

375

Yayınevinin Sunuşu, Ebussuud Tefsiri, (Terc. Ali Akın), (İstanbul: Boğaziçi Yayınları, 2008), I/17.
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7.5.

İrşâdu’l-Akli’s-Selim’den Seçme Bir Metin
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Ebussuûd Efendi’nin tefsir ilmindeki yerini, tefsir anlayışını, tefsirinin adını,
özelliklerini, içeriğini, Bakara suresinin ilgili ayetlerini tefsir ediş tarzını, ayetleri tefsir
ederken diğer ayetlerden ve hadislerden nasıl yararlandığını, kelimelere nasıl mana verdiğini
öğrenmiş olduk. Ayrıca tefsirinin irab tahlilleri açısından çok önem arzettiğini, bu mühim
eserin dilimize tercüme edilerek Türk okuyucusunun hizmetine sunulduğunu da görmüş
olduk.

X\[


Bölüm Soruları
1 - Ebussuûd Efendi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Kanuni Sultan Süleyman ve II. Selim dönemlerinde yaşamıştır
b. Dini, içtimai ve idari konularında önemli roller üstlenmiş önemli bir devlet ve ilim
adamıdır
c. Tam adı, Muhammed Ahmed İmadüddin İbnü’ş-Şeyh Muhyiddin b. Muhammed b.
Mustafa el-İskilibî el-İmâdî el-Hanefî’dir.
d. Müderrislik, Kadılık, Kazaskerlik ve Şeyhülislamlık görevlerini üstlenmiştir.
e. Medrese eğitim sistemine Darü’l-Kurra’ların katılmasını sağlamıştır.
2 - Ebussuûd Efendi’nin Tefsirinin adı aşağıdakilerden hangisidir
a. Mefatihu’l-Gayb
b. İrşâdü’l-Akli’s-Selim
c. Münşeat-ı Ebussuûd
d. Tefsir-i Kebir
e. Mehasinu’t-Te’vil
3 - Aşağıdaki eserlerden hangisi Ebussuûd Efendi’nin, Zemahşeri’nin Keşşaf’ının bir
kısmına yazdığı haşiyesidir
a. İrşâdü’l-Akli’s-Selim
b. Ma’âkidü’t-tarrâf fî evveli sûreti’l-feth
c. Tefsîru sûret’il-Furkân
d. Tefsîru sûreti’l-Mü’minîn
e. Envârü’l-Tenzil
4 - Ebussuûd Efendi hangi görevde bulunmamıştır
a. Reisülküttaplık
b. Müderrislik
c. Kadılık
d. Kazaskerlik
e. Şeyhülislamlık

5 - Ebussuûd Efendinin unvanlarından birisi değildir?
a. Sultanü’l-müfessirin,
b. Tercümanu’l-Kur’an
c. Ebû Hanife es-Sânî,
d. Muallim-i Sânî,
e. Şeyhulislam
6 - Ebussuûd Efendi ve Tefsiri ile ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisi yanlıştır?
a. Ebussuûd Efendi tefsirini kısa sürede yazmıştır
b. Tefsiri Klasik tefsir literatürünün önemli örneklerinden biridir
c. Tefsiri başta Saray olmak üzere birçok kesim tarafından ilgiyle karşılanmıştır
d. Kur’an’ın başından sonuna tüm ayetlerini tefsir etmiştir
e. Kelam ilmi açısından ayetleri tefsir ederken genellikle Maturudî’nin görüşüne yer
vermiştir
7 – “Müfti’s-Sakaleyn” unavnıyla şöhret bulmuş alim aşağıdakilerden hangisidir?
A – İmam-ı Gazzali
B – Fahreddin Razi
C – Ebussuud Efendi
D – İsmail Hakkı Bursevi
E – Celaleddin Suyuti
8 – Aşağıdaki şıkların hangisinde Ebussuud Efendi’nin vefat tarihi ve yeri doğru olarak
verilmiştir?
A – 978 İstanbul
B – 978 Bursa
C – 982 İstanbul
D – 982 Bursa
E – 982 Edirne
9 – Ebussuud Efendi’nin uzun süre şeyhülislamlığını yaptığı ve takdirini kazandığı
Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
A – Fatih Sultan Mehmet
B – Kanuni Sultan Süleyman
C – Yavuz Sultan Selim
D – Yıldırım Bayezit

E – II. Murat
10 – Aşağıdakilerden hangisi Ebussuud Efendi’nin küçüklüğünden itibaren okuyup
etkisinde kaldığı eserlerden biridir?
A – Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Tevil
B – Medariku’t-Tenzil ve Hakaiku’t-Tevil
C – Lübabu’t-Tevil fi Maani’t-Tenzil
D – et-Tibyan fi Tefsiri’l-Kur’an
E – el-Lübab fi Tefsiri’l-Kitab
Cevaplar
1 – E; 2 – B; 3 – B; 4 – A; 5 – B; 6 – A, 7 – C; 8 – C; 9 – B; 10 - A

8. EŞ-ŞEVKÂNÎ, HAYATI, TEFSİRİNİN ÖZELLİKLERİ VE
TEFSİRİNDEN ÖRNEK BİR METİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste Yemen’de yetişmiş en önemli müfessirlerden olan eş-Şevkânî’yi ve tefsir
anlayışını öğrenecek, yazdığı tefsirin genel özelliklerini, içeriğini görmüş olacağız. Ayrıca
tefsirinin tercüme edilip edilmediğini de göstereceğiz. Şevkânî’nin tefsirinden örnek bir
metni okuyup tartışarak tefsirini yakinen tanımayı, değerlendirmeyi, böylece metin okuma ve
anlama, anladığından neticeler çıkarabilme bilgi ve becerisinin elde edilmesini sağlamaya
çalışacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Şevkânî’nin yaşadığı dönemi araştırın ve ondan önce yazılmış tefsirlerin genel
özellikleri hakkında bilgi toplayın.
2)
Şevkânî’nin “Zeydiye” mezhebine mensup olduğu iddia ediliyor. Zeydiye mezhebi
nedir, nasıl bir mezheptir, hangi anlayışa sahiptir, ne zaman ortaya çıkmıştır ve diğer mezheplerle
arasındaki benzlerikler ve farklılıklar nelerdir, araştıınız.
3)
Şevkânî’nin tefsiri Türkçeye tercüme edilmiş midir? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örnek metin üzernden Kur’an’ın
nasıl yorumlandığı ve nasıl
Örnek metin üzerinden
yorumlanması
gerektiği
Kur’an’ı yorumlama
öğrenilir, bu konuda tecrübe
kazandırılır.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Örnek metin okuma, metni
çözümleme,
metne
dayalı
değerlendirme
ve
tartışma
yaparak konunun daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Kelam
Sarf
Nahiv
Beyan
Bedi
Hikmet
Cedel
Aruz
İlm-i münazara
İm-i heyet
İlm-i vad’
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Giriş
Bu derste Yemen’de yetişmiş en önemli müfessirlerden olan eş-Şevkânî’yi ve onun
Fethu’l-Kadîr adlı tefsiri üzerinde duracağız. Bu tefsirin yazıldığı döneme kadar yazılmış tüm
tefsirlerden kısmen ayrıcalık arz etmektedir. Şöyle ki, daha önce yazılmış tefsirler, ya büyük
oranda rivâyet tefsirleri idiler, ya da dirâyet tefsirleri idiler. Bunların ikisine de yer veren
tefsirlerde de “şu kadar kısmı rivâyet, bundan sonraki kısmı da dirâyettir” diye herhangi bir
ayrım yapılmamış, iki yöntem birlikte bir arada, iç içe verilmiş idi. Oysa eş-Şevkânî, Fethu’lKadir’de önce ayetleri dirâyet yöntemiyle açıklıyor, belli bir miktar tutan bu açıklamanın
ardından bunu bitirip rivâyet yöntemiyle tefsire başlıyor ve ilgili tüm rivâyetleri vererek
ayetleri bu anlayışla tefsir ediyor. Böylece iki yönteme de tefsirinde uzun uzadıya, ama
birbirinden ayrı olarak yer vermiş oluyor. Bu yöntem tefsirini, daha önce yazılmış tefsirlerden
farklı kılmaktadır. Şimdi bu mühim tefsiri ve müfessirini göreceğiz. Önce müfessir eşŞevkânî’nin hayatını görecek, sonra da tefsiri üzerinde duracağız. En son olarak da tefsirinden
bir metin sunarak yöntemini uygulamalı olarak göreceğiz.

8.1. eş-Şevkânî’nin (v. 1250/1834) Kısaca Hayatı
Muhammed b. Ali b. Muhammed eş-Şevkânî, 1173/1759 tarihinde Yemen’in Havlân
bölgesinde Şevkân kasabasında daha önce San’a’ya göçmüş olan ailesinin bölgeye yaptığı bir
ziyaret esnasında dünyaya gelmiştir.376


376

İsmail el-Bağdâdî, Hediyyetu’l-Ârifîn, II/365; ez-Ziriklî, el-A’lâm, VI/298; Muhammed Hüseyin b. Ahmed
el-Ğumârî, el-İmâm eş-Şevkânî Müfessiren, (Doktora tezi), el-Memleketu’l-Arabiyyetu’s-Suûdiyye,
Kulliyyetu’ş-Şerîa ve’d-Dirâsâti’l-İslâmiyye, (Mekketu’l-Mükerreme, 1400/1980), 57; Abdurrahman
Umeyre, “Mukaddimetu’l-Muhakkik”, Fethu’l-Kadîr el-Câmi’ Beyne Fenneyi’r-Rivâyeti ve’d-Dirâyeti min
İlmi’t-Tefsîr, (Tahk. Abdurrahman Umeyre), (Lecnetu’t-Tahkîk ve’l-Bahsi’l-İlmî bi Dâri’l-Vefâ, ts.), I/12;
“et-Ta’rîf bi’l-Müellif ve’l-Kitâb”, Fethu’l-Kadîr el-Câmi’ Beyne Fenneti’r-Rivâyeti ve’d-Dirâyeti min
ilmi’t-Tefsîr, (Dimaşk: Dâru İbn Kesîr – Beyrût: Dâru’l-Kelimi’t-Tayyib, 1414), I/5.
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Harita 8 Şevkânî’nin doğup yetiştiği bölge (Havlan/San’a/Yemen) (Google maps)

Şevkân küçük bir yerleşim yeri olmasına rağmen pek çok değerli âlim, kadı ve lider
çıkarmıştır. Bu sebeple, Müfessir Şevkânî burada yetişip büyümemesine rağmen “eş-Şevkânî”
nisbetiyle bilinmekten dâima iftihar etmiştir.377 Ailesi de ilimle iştigal eden bir aileydi. Babası
San’a kadısı, âbid, zâhid bir âlim idi.378
Şevkânî, ilk eğitimini fâzıl, âlim bir zat olan babasından almıştır.379 Daha sonra San’a
bölgesindeki diğer âlimlerin rahle-i tedrisinden geçmiştir.380 Ailesi izin vermediği için San’a
bölgesinin dışına çıkmamış, bundan dolayı diğer pek çok âlimin aksine o ilim yolculuğu
yapamamıştır.381 Bunun yerine pek çok kitap okuyarak ilmî terakkisini tamamlamıştır. İlme
önce Kur’an’ı öğrenmekle başlayan müellifin, daha ilk tahsili sırasında muhtelif ilimlerle
ilgili 13 kitap ezberlediği belirtiliyor.382 Tefsir, Hadis, Fıkıh, Usûl-ı Fıkıh, Kelâm, Nahiv, Sarf,
Bedi', Beyân, Târih, Hikmet, Mantık, Cedel ve Aruz ilimlerinde dersler alan Şevkânî, bütün bu
ilimlerle meşgul olup söz sahibi olmuş, okutmuş ve eserler vermiştir. Şevkânî, bu şer'î ilimlerin
yanında, Matematik, Tabiî Bilimler, İlm-i Hey'et, İlm-i Münazara ve İlm-i Vad' gibi ilimleri de
tahsil etmiş ve bu sahalarda da talebelerine dersler vermiştir.383 Eğitim hayatı boyunca bir
kütüphane dolusu kitap okuduğu yazılıyor.384
eş-Şevkânî, 20 yaşındayken fetvalar vermiş,385 30 yaşındayken de taklidi terk etmiş ve
kendi içtihadıyla amel etmeye başlamıştır. O başka âlimler gibi sadece kitaplardaki bilgileri
ezberleyip öğretmekle yetinmedi, toplumu dinamik tutmak için taklidi terke teşvik etti;
âlimleri, eski ulemanın kitaplarındaki bilgileri tekrar etmekten sakınıp, Kur’an ve sünnet
ışığında yeni fikirler üretmeye, yeni içtihatlar yapmaya davet etti.386 Nitekim kendisi de 30
yaşlarına kadar Zeydiyye mezhebine mensup olduğu halde ve bu mezhebin bütün kitaplarını
okuyup hatmettiği, bu mezhebi savunan kitaplar yazdığı halde, daha sonra ilimde en üst
dereceye eriştiğinden hareketle herhangi bir mezhebe bağlı olmaktan vazgeçmiş ve Kitap ve
sünnete göre hareket etmeye, onlara binaen yeni fikirler ve içtihatlar yapmaya başlamıştır.387
Genç yaşta kitap yazmaya başlayan ve 40 yaşına geldiğinde 100 civarında eser yazmış
olan Şevkânî, 36 yaşındayken San’a kadısı oldu ve vefatına kadar bu görevde kaldı. Bu görevi
kabul etmesinde o dönemde San’a’da yaşayan âlimlerin büyük etkisi ve rolü olmuştur.388
Pek çok siyâsî çalkantılar ve iç karışıklıkların yaşandığı, aralarında Batınî olanların da
yer aldığı farklı mezheplerin etkili olduğu, fitnenin kol gezdiği bir dönemde389 Yemen’in
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Mevlüt Güngör, Kur’ân Araştırmaları 1, (İstanbul: Kur’ân Kitaplığı, 1995), 97.
Bkz. eş-Şevkânî, el-Bedru’t-Tâli’, I/5; Eyyüp Said Kaya-Nail Okuyucu, “Şevkânî”, DİA, cilt XXXIX
(İstanbul 2010), 22.
el-Ğumârî, el-İmâm eş-Şevkânî Müfessiren, 57; “et-Ta’rîf bi’l-Müellif ve’l-Kitâb”, Fethu’l-Kadîr, I/5.
Bunlar için bkz. el-Ğumârî, el-İmâm eş-Şevkânî Müfessiren, 58-59; 73-74; Umeyre, “Mukaddimetu’lMuhakkik”, Fethu’l-Kadîr, I/28-29; “et-Ta’rîf bi’l-Müellif ve’l-Kitâb”, Fethu’l-Kadîr, I/7-8.
“et-Ta’rîf bi’l-Müellif ve’l-Kitâb”, Fethu’l-Kadîr, I/6.
Serkîs, Mu’cemu’l-Matbûâti’l-Arabiyye ve’l-Muarraba, II/1160; “et-Ta’rîf bi’l-Müellif ve’l-Kitâb”, Fethu’lKadîr, I/6.
Güngör, Kur’ân Araştırmaları 1, 100.
“75- eş-Şevkânî”, http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/tarih/0292.htm (22 Ekim 2012).
Umeyre, “Mukaddimetu’l-Muhakkik”, Fethu’l-Kadîr, I/30-31; “et-Ta’rîf bi’l-Müellif ve’l-Kitâb”, Fethu’lKadîr, I/6; Kaya- Okuyucu, “Şevkânî”, DİA, XXXIX/22.
“et-Ta’rîf bi’l-Müellif ve’l-Kitâb”, Fethu’l-Kadîr, I/6.
“et-Ta’rîf bi’l-Müellif ve’l-Kitâb”, Fethu’l-Kadîr, I/7; Kaya- Okuyucu, “Şevkânî”, DİA, XXXIX/22-23.
el-Ğumârî, el-İmâm eş-Şevkânî Müfessiren, 69-70; Umeyre, “Mukaddimetu’l-Muhakkik”, Fethu’l-Kadîr,
I/26.
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dâhilî ve hâricî pek çok resmî işini üstlenen âlimimiz bütün bunları ilim ve ameli, hikmet ile
adaleti bir arada tutarak gayet güzel bir şekilde icra etmiş, güzel ahlakı sayesinde ve gayreti
sebebiyle bütün bu işlerde daima takdir kazanmış, halkın sevgisine mazhar olmuştur.390 Bu
görevi esnasında bir yandan eğitim faaliyetleriyle uğraşıp391 bir günde 10'dan fazla ders
okutarak öğrenci yetiştiriyor,392 bir yandan da telif hareketine devam ediyordu. O, bu eğitim
hizmetleri karşılığında hiç bir ücret almıyordu. Sebebini soranlara da "Ben ilmi hocalarımdan
ücretsiz olarak aldım. Benden alanlara da öylece aktarmak istiyorum." diyordu.393
Âlimimiz 1250/1834 tarihinde 77 yaşında San’a’da vefat etti ve oraya defnedildi.394
Velûd olan Şevkânî, vefat ettiğinde çok sayıda kitap telif etmiş idi ki, bunların tamamı, ilim
ile uğraşanların asla müstağni kalamayacakları eserlerdir.395
Mezhep taklitçiliği konusunda oldukça radikal görüşler belirten müellif, eski âlimleri
bu noktada sert bir şekilde eleştirmektedir. Bu sözler ona aittir: “Ben, dördüncü asır ve ondan
sonra gelen âlimlerin çoğuna şaşıyorum; bildikleri lisan ilminin bir kısmı ile Kitap ve Sünneti
anlamaları mümkün ve bu onlar için yeterli olduğu halde nasıl oluyor da bir âlimi taklid
ediyor ve bunu Allah’ın kitabı ile peygamberinin sünnetine tercih ediyorlar!? Şüphesiz ki bir
kişi, duyduklarını anlayacak derecede Arapça ve lügat bilgisine sahip olduğunda (kur’an
lafzılarını anlama bakımından) Hz. Peygamber döneminde yaşayan bir sahabi gibi olmuş olur,
böyle bir konumda bulunan kişinin Raulullah’ın getirdiği Kur’an’a temessük etmesi ve
başkalarının görüşüyle hareket etmeyi bırakması gerekir. Bir kişi Arap dilinin inceliklerine,
terkiplerine, irab bilgisine, sarf ve nahiv kurallarına vakıf olduğu, beyan, bedi ve belağatın
esrarını bildiği, usul ilmini kavradığı, buna göre de Allah’ın Kitabını ve Peygamberin
sünnetini idrak edebildiği, sahâbenin önde gelenleriyle daha sonraki âlimlerden gelen
bilgilerin sahihini diğerlerinden ayırabilecek temyiz gücüne sahip olduğu halde, nasıl olur da
avamdan biri gibi imamların, müçtehitlerin görüşlerinin peşine takılır!?
Allah için söyleyin, bir âlimin sonu başlangıcı gibi olacaksa, (bunca zaman ayırıp bu
kadar kitap okuduğu, bu kadar uzun süre eğitim aldığı halde yine hiç okumamış kimse gibi
olacaksa, bu okuduğu ilimlere göre amel etmeyip hiç okumamış kimse gibi bir imama
uyacaksa) o zaman ilim tahsili yolunda bunca zamanı boşa harcamanın faydası nedir? Zaten
o, taklit ettiği imamın söylediklerini, bunca zamanı tahsile ayırmadan önce de
anlayabiliyordu…
Benim bu konudaki anlayışım şudur: Allah'ın Kitabını anlayacak kadar Arapça bilen,
bunu yeterince sarf ve nahiv bilgisiyle düzene koyan, bir miktar usul öğrenen, bu bilgisine
Buhâri ve Müslim gibi, yazarlarının yalnızca sahih hadisleri aldıklarını beyan ettikleri -yahut
başkaları gibi, zayıfları alsalar da, hadîsin sıhhat veya za'fına işaret ettikleri, bu sebeple öteden
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Bkz. el-Ğumârî, el-İmâm eş-Şevkânî Müfessiren, 33-48; Umeyre, “Mukaddimetu’l-Muhakkik”, Fethu’lKadîr, I/7-8; Sâlih Muhammed Sağîr Mukbil, Muhammed b. Ali eş-Şevkânî ve Cuhûduhu et-Terbeviyye,
(Yüksek Lisans tezi), el-Memleketu’l-Arabiyyetu’s-Suûdiyye, Câmiatu Ummi’l-Kurâ, (Mekketu’lMukerreme, 1407-1408), 38-40.
“et-Ta’rîf bi’l-Müellif ve’l-Kitâb”, Fethu’l-Kadîr, I/6.
Umeyre, “Mukaddimetu’l-Muhakkik”, Fethu’l-Kadîr, I/25.
Bunlar için bkz. el-Ğumârî, el-İmâm eş-Şevkânî Müfessiren, 75-82; Umeyre, “Mukaddimetu’l-Muhakkik”,
Fethu’l-Kadîr, I/“et-Ta’rîf bi’l-Müellif ve’l-Kitâb”, Fethu’l-Kadîr, I/8; Abdurrahman b. Abdullatif,
Meşâhîru Ulemâi’n-Necd ve Ğayrihim, (er-Riyâd: Dâru’l-Yemâme, 1392/1972), 274.
Güngör, Kur’ân Araştırmaları 1, 100.
ez-Ziriklî, el-A’lâm, VI/298; el-Ğumârî, el-İmâm eş-Şevkânî Müfessiren, 72; Umeyre, “Mukaddimetu’lMuhakkik”, Fethu’l-Kadîr, I/ 27; “et-Ta’rîf bi’l-Müellif ve’l-Kitâb”, Fethu’l-Kadîr, I/10.
“75- eş-Şevkânî”, http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/tarih/0292.htm (22 Ekim 2012).
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beri âlimlerin kullandıkları- mutahhar sünnet kitaplarından haberdar olmayı ekleyen kimse
için Allah'ın kitabından anladıkları ile amel etmeyi terke ruhsat yoktur. Anılan vasıftaki
hadislerle amel etmesi de gereklidir. Sahibi ferd olsun, cemâat olsun, cumhur olsun hiçbir
kimsenin reyine karşı bunları terk edemez, reyi bunlara tercih edemez. Bu nurlu şeriatte,
Kitap ve Sünnet ile çelişmeyen rey ile amelin caiz olduğuna bile delil yoktur; nerde kaldı ki,
çelişen reyler ile amel edilsin!..”396
Müellif, “orta kabiliyet ve zekâda olan bir kimsenin ictihad ehliyetini elde edebilmesi
için aşağıdaki kitapları bilecek derecede bilgiye sahip olması yeterlidir: Nahivden İbnu'lHâcib'in Kâfiye'si, Elfiye gibi bir kitab ile bunların kısa şerhlerinden biri. Sarf'tan Şâfiye ve
kısa şerhlerinden biri -bunda ihtiyaçtan fazlası da vardır-, usûlü'l-fıkıh'tan Cem'u'l-cevâmi',
İbn Sadri'ş-şerî'a'nın Tavzih'i, Nesefî'nin Menâr'ı, İbnu'l-Hâcib'in Muhtesaru'l-müntehâsı
yahut Gâyetü's-Sûl (      ) gibi kitaplardan biri ile şerhlerinden biri.” Bu
eserleri bilen bir kişinin taklidi bırakıp rey ile içtihat etmesi gerektiğini belirtiyor.397
Müellifimiz, aşağıda geleceği gibi Tevbe suresi 31. ayeti tefsir ederken de rey ile
içtihada dikkat çekiyor. Bu ayette, kalbi olan yahut kulak vererek şahit olan kimselerin,
Allah'ın dîninde taklitten sakındırıldıklarını söylüyor. Taklit yapanların bu davranışlarıyla
önceki âlimlerin sözlerini ve fikirlerini Kur’an’a ve Hz. Peygamberin sünnetine tercih etmiş
olduklarını ileri sürüyor. Ona göre bunlar bu halleriyle ayette eleştirilen Yahudi ve
Hıristiyanların, haham ve rahiplerini Allah'tan başka rabler edinmelerine benzer bir tavır
sergilemiş oluyorlar. Çünkü kesinlikle bilinmektedir ki Hıristiyan ve Yahudiler, haham ve
rahiplerine ibadet etmemekte, ancak onlara itaat ederek onların haram kıldıklarını haram,
helal kıldıklarını da helal kabul etmektedirler. Bu ümmetin mukallit kesiminin yaptığı da
budur. Hatta onlar, haham ve rahiplerini rab edinen Yahudi ve Hıristiyanlara; yumurtanın
yumurtaya, hurmanın hurmaya ve suyun suya benzemesinden daha fazla
benzemektedirler.”398
Bu şekilde oldukça sert bir üslupla mukallit Müslümanları eleştiren müellif399 daha
sonra, bunları, ölmüş âlimlerin yazdığı kitapları bir kenara bırakmaya, hem onların hem
bizlerin mabudu olan Allah'ın kitabını almaya, ona göre hareket etmeye davet etmektedir.400
“İmamlarınız olduğunu iddia ettiğiniz kimselerin söz ve görüşlerini bırakın, onların yerine
hem sizin hem de onların imamı, hem sizin önderiniz hem de onların önderi olan ilk imam
Muhammed b. Abdillah’ın (s.a.v.) sözlerini alın" diyor.401 Onun, bu bakış açısıyla kendinden
sonra gelen âlimlerin ufkunu geliştirdiğini, önlerini açtığını söyleyebiliriz.
eş-Şevkânî, hem taklit konusundaki görüşlerinden, hem de Şiîlerin Zeydiye
fırkasından olduğu halde bunu saklayıp Hanefî mezhebindenmiş gibi hareket etmesinden
dolayı sert bir şekilde eleştirilere maruz kalmıştır.
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Muhammed b. Ali b. Muhammed eş-Şevkânî, el-Bedru’t-Tâli’ bi Mehâsini men Ba’de’l-Karni’s-Sâbi’,
II/85. Karşılaştır “75- eş-Şevkânî”, http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/tarih/0292.htm (22 Ekim 2012).
Umeyre,
“Mukaddimetu’l-Muhakkik”,
Fethu’l-Kadîr,
I/
17;
“75eş-Şevkânî”,
http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/tarih/0292.htm (22 Ekim 2012).
Muhammed b. Ali b. Muhammed Eş-Şevkânî, Fethu’l-Kadîr el-Câmi’ Beyne Fenneyi’r-Rivâyeti ve’dDirâyeti min İlmi’t-Tefsîr, (Tahk. Abdurrahman Umeyre), (Lecnetu’t-Tahkîk ve’l-Bahsi’l-İlmî bi Dâri’lVefâ, ts.), II/505-506.
Bkz. Umeyre, “Mukaddimetu’l-Muhakkik”, Fethu’l-Kadîr, I/21-24.
eş-Şevkânî, Fethu’l-Kadîr, II/505-506. Ayrıca bkz. el-Ğumârî, el-İmâm eş-Şevkânî Müfessiren, 63-64.
eş-Şevkânî, Fethu’l-Kadîr, II/506.
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8.2. Şevkânî’nin Eserleri
Şevkâni’nin eserlerinin sayısını oldukça yüksek gösterenler vardır. el-İmâm eş-Şevkânî
Müfessiren adında bir tez hazırlayan el-Ğumârî, 189’u mahtût, 38’i de matbu olmak üzere
Şevkânî’nin 227 adet eserini zikretmektedir.402 Bu sayıyı 278 adede ulaştıranlar da olmuştur.
Ancak ez-Zirikli ve Muhammed Sıddık Hasan Han bunların sayısının Kur’an surelerinin
sayısı kadar yani 114 adet olduğunu belirtiyor.403 Bunlardan otuz sekiz tanesi basılmıştır ki,
en meşhurları şunlardır: Neylü'l-Evtâr (( )نيل األوطار شرح منتقى األخبارahkâm hadîslerini câmi elMuntekâ'nın müctehidâne şerhi, 8 cüz, matbû), el-Bedru't-Tâli bi Mehâsini men ba’de’lKarni’s-Sâbi’ (( )البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعyedinci asırdan sonra yaşamış İslâm büyükleri,
2 cild, matbû), el-Fevâidu'l-Mecmûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa ()الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة
(mevzû hadîslerle ilgili, matbû), ed-Derârî el-Madiyye fî Şerhi’d-Düreri’l-Behiyye(   

   ) (fıkıh, Sıddık H. Han'ın şerhiyle matbû), İrşâdu'l-Fühûl ()إرشاد الفحول
(fıkıh usûlü, matbû), et-Tühaf fî Mezhebi's-Selef ()التحف بمذھب السّلف, Dürru's-Sehâbe fî
Menâkibi'l-Karâbe ve's-Sahâbe ()د ّر السّحابة في مناقب القرابة والصحابة,Şerhu's-Sudûr bî Tahrîmi
Ref'i’l-Kubûr ()شرح الصدور بتحريم رفع القبور... 404

8.3. Şevkânî’nin Fethu’l-Kadîr Adlı Tefsirinin Özellikleri
Bizim için Şevkânî’nin en mühim eseri burada üzerinde duracağımız Fethu’l-Kadîr elCâmi’ Beyne Fenneyi’r-Rivâyeti ve’di-Dirâyeti min İlmi’t-Tefsîr ( ير ْال َجا ِم ُع بَ ْينَ فَنﱠ ِي الرﱢ َوايَ ِة
ِ فَ ْت ُح ْالقَ ِد
405
 ) َوال ﱢد َرايَ ِة من التفسيرadlı kitabıdır. Esere bu ismi veren müellifin bizzat kendisidir. Bu eserin
aslının, Şevkânî’nin hâlen yazma durumunda bulunan ve basılmamış olan Matlau’l-Bedreyn
ve Mecmau’l-Bahreyn fi’t-Tefsîr ( )مطلع البدرين ومجمع البحرين في التفسيرadlı eseri olduğu
belirtiliyor.406 Bu tefsir, rivâyet ile dirâyet tefsirlerinin arasını cem’eden, bu hususta daha
evvel yazılmış tefsirler arasında mukarene yapıp tercihlerde bulunan bir tefsirdir.407
Daha önceki müfessirler, tefsirlerinde ya rivâyet metodunu, ya da dirâyet metodunu
öne çıkarmışlardı. Bazıları tamamen lügavi hususla üzerinde yoğunlaşırken, kimileri de
ahkâm konularını önplana çıkarmışlardı. Bütün bu tür tefsirlerle Şevkânî’nin tefsirini
mukayese eden Umeyre, Fethu’l-Kadîr’in bunlardan farklı, kendine has bir yöntemi olan ve
önceki müfessirlerin yöntemlerini bir arada sunan orijinal bir tefsir olduğunu
belirtmektedir.408 O, İbn Cerîr et-Taberî’nin tefsirinde bulunan cevherleri, el-Kurtubî’nin
tefsirindeki derinliği, İbn Atiyye el-Endülüsî’nin tefsirindeki icazı, İbn Kesîr’in tefsirindeki
tenkitli yaklaşımı, es-Suyûtî’nin tefsirindeki incileri, bütün bunları kendi tefsirinde
toplamıştır.409 Müfessir eş-Şevkânî, bunu yapabilmek için gerekli ve yeterli donanıma sahip
bir âlim idi. O hem nakli ilimler, hem de aklî ilimler alanından okunması gereken tüm eserleri
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el-Ğumârî, el-İmâm eş-Şevkânî Müfessiren, 83-102.
ez-Ziriklî, el-A’lâm, VI/298; Serkîs, Mu’cemu’l-Matbûâti’l-Arabiyye ve’l-Muarraba, II/1160; “et-Ta’rîf bi’lMüellif ve’l-Kitâb”, Fethu’l-Kadîr, I/10.
İsmail el-Bağdâdî, Hediyyetu’l-Ârifîn, II/365-367; Serkîs, Mu’cemu’l-Matbûâti’l-Arabiyye ve’l-Muarraba,
II/1160-1161; el-Ğumârî, el-İmâm eş-Şevkânî Müfessiren, 83-102; Umeyre, “Mukaddimetu’l-Muhakkik”,
Fethu’l-Kadîr, I/32-43; “et-Ta’rîf bi’l-Müellif ve’l-Kitâb”, Fethu’l-Kadîr, I/ 9; “75- eş-Şevkânî”,
http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/tarih/0292.htm (22Ekim 2012).
Bkz. eş-Şevkânî, Fethu’l-Kadîr, I/71.
Umeyre, “Mukaddimetu’l-Muhakkik”, Fethu’l-Kadîr, I/33.
Umeyre, “Mukaddimetu’l-Muhakkik”, Fethu’l-Kadîr, I/47-48.
Umeyre, “Mukaddimetu’l-Muhakkik”, Fethu’l-Kadîr, I/44-49.
Umeyre, “Mukaddimetu’l-Muhakkik”, Fethu’l-Kadîr, I/46.
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okumuş oldukça mâhir bir zat olduğu için bu iki tefsir yönteminin arasını oldukça başarılı bir
şekilde cem’ edebilmiştir.410
Şevkânî bu eserini 1223/1808 yılında 49 yaşındayken yazmaya başlamış, 1229/1814
yılında da bitirmiştir.411 Böylece müfessirimizin bu kitabını 6 yılda tamamladığını görüyoruz.

Resim 14 - Fethu’l-Kadîr tefsiri

eş-Şevkânî, mühim tefsiri Fethu’l-Kadir’e bir mukaddime ile başlamaktadır. Müellif
burada alelitlak en makbul ve en şerefli ilmin Tefsir ilmi olduğunu belirttikten sonra, Kur'ân-ı
Kerîm'in yüceliğine, faziletine, fesâhat ve belağatına temas ediyor. En büyük eser olan
Allah’ın kelamının ancak tefsirle bilinebileceği üzerinde durarak tefsir ilminin önemi ve
onunla meşgul olmanın faziletine işaret ediyor. Bundan dolayı kendini bu ilme vererek bir
eser hazırladığını belirtiyor.412 Daha önce rivâyet veya dirâyet metotlarından sadece biriyle
tefsir yazan müfessirlerin bu çalışmalarının büyük değer taşıdığına, ancak yeterli olmadığına
işaret eden müfessir, Kur'ân-ı Kerîm’in tefsir edilmesinde rivâyetlerin vazgeçilmez bir yeri
olduğunu söylüyor. Ancak Kur'an'ın Hz. Peygamber’den nakledilen tefsir mahiyetindeki
rivâyetlerinin azlığı, yine Kur'an'ın mâna vecihlerinin çok zengin olmasına karşılık seleften
nakledilen tefsirlerin bu vecihlerden sadece birini kapsaması gibi hususlar dikkate alındığında
rivâyet tefsirleriyle yetinmenin doğru olmadığı ortaya çıkmaktadır. Tefsirde dil bilimlerinden
de faydalanmak gerekmektedir. Bu görüşünü destekleyen bazı rivâyetler nakleden Şevkânî
kendisinin Fethu'l-Kadîr'de hem rivâyet hem dirâyet metotlarını kullandığını bildiriyor.413
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“et-Ta’rîf bi’l-Müellif ve’l-Kitâb”, Fethu’l-Kadîr, I/11.
Abdullatif Lemunazzim ()عبد اللطيف لمنظم, Menhecu’l-İmâm eş-Şevkânî fî Tevzîfi Kavâidi’t-Tefsîr min Hilâli
Tefsîrihi Fethu’l-Kadîr min Evvelihi ilâ Âhiri Sûreti’n-Nisâ, (Yüksek Lisans tezi), Malezya: Câmiatu’lMedînet el-Âlemiyye, Kulliyyetu’d-Dirâsâti’l-İslâmiyye, (Malezya: 1431/2010), 27; Mevlüt Güngör,
“Fethu’l-Kadir”, DİA, cilt XII (İstanbul 1995), 462.
eş-Şevkânî, Fethu’l-Kadîr, I/69-70.
eş-Şevkânî, Fethu’l-Kadîr, I/70-72. Ayrıca bkz. Güngör, “Fethu’l-Kadir”, DİA, XII/462-463.
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Müellif, tefsirine bazı zayıf rivâyetleri aldığı için tenkit edilmiştir.414 Bilhassa Şia
arasında şayi olan ve Hz. Ali’nin faziletini öne çıkaran bazı rivâyetleri,415 bunların sahih
olmadığına dikkat çekmeden doğru gibi vermiş olması açısından eleştirilmiştir. Herhangi bir
değerlendirme yapmadan doğru imiş gibi naklettiği şu rivâyet çok dikkat çekicidir: “İbn
Mes’ûd diyor ki: Biz Rasulullah döneminde ‘Ey Peygamber Rabbin tarafından sana indirileni
tebliğ et! Böyle yapmazsan, Rabbinin elçilik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni
insanların saldırılarına karşı koruyacaktır…’ manasına gelen ( ك
َ ك ِم ْن َربﱢ
َ يَا أَيﱡھَا ال ﱠرسُو ُل بَلﱢ ْغ َما أُ ْن ِز َل إِلَ ْي
416
) َوإِ ْن لَ ْم تَ ْف َعلْ فَ َما بَلﱠ ْغتَ ِر َسالَتَهُ َو ﱠ
şeklindeki Maide suresi 67. ayetini ‘Ey
اس
َ ْص ُم
ِ ﷲُ يَع
ِ ك ِمنَ النﱠ
Peygamber Rabbin tarafından, Ali’nin (senden sonra) mü’minlerin yöneticisi (mevlası)
olduğu yönünde sana indirileni tebliğ et! Böyle yapmazsan, Rabbinin elçilik görevini yerine
getirmemiş olursun. Allah seni insanların saldırılarına karşı koruyacaktır…’ anlamında ( يَا أَيﱡھَا
ك إِ ﱠن َعلِيًّا َموْ لَى ْال ُم ْؤ ِمنِينَ َوإِ ْن لَ ْم تَ ْف َعلْ فَ َما بَلﱠ ْغتَ ِر َسالَتَهُ َو ﱠ
اس
َ ْص ُم
َ ك ِم ْن َربﱢ
َ )ال ﱠرسُو ُل بَلﱢ ْغ َما أُ ْن ِز َل إِلَ ْي
ِ ﷲُ يَع
ِ ك ِمنَ النﱠ
417
Şevkânî, bu gibi rivâyetlere yer verirken, o rivâyetleri
şeklinde okuyorduk.”
kuvvetlendiren başka sebeplerin oluşunu veya onun Arapça mânâya uygun düşmesini nazarı
itibâra almaktadır.418
Müellif Fethu'l-Kadîr'de önce tefsiri yapılan sûrenin Mekkî veya Medenî oluşu
konusunda bilgiler veriyor, surenin âyet sayısına işaret ediyor, nüzûl sebebine ve faziletine
dair rivâyetler zikrediyor, sûrenin varsa değişik isimlerini, bunların anlamlarını ve bu
isimlerin veriliş sebeplerini belirtiyor.419
Müfessir, eserde çoğunlukla âyetlerin tek tek tefsir edilmesi yerine konu birliği
bakımından birbiriyle bağlantılı olan birkaç âyeti ele alınarak açıklama yapıyor. Ele aldığı âyet
gurubunu önce dirâyet yönünden tefsîr ediyor, daha sonra da: ( )وقد اخرجdeyip ayrı bir
paragraf açarak ele aldığı âyetlerle ilgili bütün rivâyetleri sıralıyor. Böylece okuyucu, ele
alınan âyetlerle ilgili hem dirâyet tefsîrini hem de rivâyet tefsirini peş peşe görmüş oluyor.420
Bu arada kıraat ihtilaflarına şaz olanlar da dâhil olmak üzere geniş yer veriyor, farklı
okuyuşlardan kaynaklanan değişik anlamlar üzerinde duruyor, bunların arasında tercihler
yapıyor.421 Kendisi Kâlûn’un Nâfi’den yaptığı rivâyetlere itimad etmiştir.422
Dil inceliklerine, ayetlerdeki fesâhat ve belâğat, ifadelerdeki üsluba çok önem veren
müellif, ayetlerdeki lafızları dil kurallarına göre açıklıyor,423 eski Arap şiirinden örnekler
veriyor, bunların ilgili âyete en uygun düşen mânalarını tesbite çalışıyor.424
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Bkz. el-Ğumârî, el-İmâm eş-Şevkânî Müfessiren, 291-345; Umeyre, “Mukaddimetu’l-Muhakkik”, Fethu’lKadîr, I/58-60.
Bkz. eş-Şevkâni, Fethu’l-Kadîr, II/75-76.
Ey Peygamber Rabbin tarafından sana indirileni tebliğ et! Böyle yapmazsan, Rabbinin elçilik görevini
yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanların saldırılarına karşı koruyacaktır…” (el-Mâide, 6/67).
eş-Şevkânî, Fethu’l-Kadîr, II/86.
Güngör, Kur’ân Araştırmaları 1, 113.
el-Ğumârî, el-İmâm eş-Şevkânî Müfessiren, 111; Lemunazzim, Menhecu’l-İmâm eş-Şevkânî fî Tevzîfi
Kavâidi’t-Tefsîr, 31; İbrahim Avd, Mine’t-Taberî ilâ Seyyid Kutub Dirâsât fî Menâhici’t-Tefsîr ve
Mezâhibih, (Dâru’n-Nehda el-Arabiyye, 1431/2010), 219.
Avd, Mine’t-Taberî ilâ Seyyid Kutub Dirâsât fî Menâhici’t-Tefsîr ve Mezâhibih, 220-223.
Geniş bilgi için bkz. Abdulbâsit Muhammed el-Estal, Menhecu’l-İmâm eş-Şevkânî fî Ardi’l-Kırââti fi
Tefsîrihi Fethu’l-Kadîr el-Câmi’ Beyne Fenneyi’r-Rivâyeti ve’d-Dirâyeti min İlmi’t-Tefsîr, (Yüksek Lisans
tezi), el-Câmiatu’l-İslâmiyye ed-Dirâsâtu’l-Ulya, (Ğazze: 1429/2008), 59-194; el-Ğumârî, el-İmâm eşŞevkânî Müfessiren, 181-198; Umeyre, “Mukaddimetu’l-Muhakkik”, Fethu’l-Kadîr, I/48.
Lemunazzim, Menhecu’l-İmâm eş-Şevkânî fî Tevzîfi Kavâidi’t-Tefsîr, 27.
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eş-Şevkânî aynı zamanda muhkem-müteşâbih, nâsih-mensûh, hâs-âm, mutlakmukayyed, mücmel-mübeyyen gibi usule dair konular üzerinde de duruyor, gramer tahlilleri
yapıyor ve edebî nüktelere işaret ediyor.425
İsrâiliyat konusunda titiz olan âlimimiz bu tür rivâyetlere itibar etmiyor, daha önceki
tefsirlerde yer alan bu bilgileri eleştiriyor ve yeri geldikçe bunları reddediyor.426
Müellifimiz özellikle fıkıhçı kişiliğinden dolayı fıkhî hükümler ihtiva eden âyetlerin
tefsirine diğerlerine nisbetle daha çok ağırlık veriyor. Esasen Şevkânî’nin fıkıh alanında
yazdığı çok sayıda eseri vardır ve bilhassa içtihad-taklid konusunda çok önemli görüşler ileri
sürmüştür.427
Eserde, üzerinde durulan âyetler grubunun dirâyet usulüne göre tefsiri tamamlandıktan
sonra aynı kısma dair Hz. Peygamberden, ashaptan ve daha sonraki Selef ulemâsından gelen
tefsir rivâyetlerini naklediyor.428
Müellifimiz tefsir rivâyetlerini ve konuyla ilgili görüşleri naklederken çoğunlukla
görüşün sahibini ve rivâyetin kaynağını zikretmekte, ancak senedini vermemektedir. Bunun
yanında bazen ( )قيلveya ( )رويşeklinde meçhul siga kullanarak sadece görüş veya rivâyeti
almakla yetindiği de görülür. Öte yandan âlimimiz, faydalandığı kaynakları tenkitçi bir bakış
açısıyla ciddi bir incelemeye tâbi tutmuş, benimsediği görüşleri aynen aktarmış, yanlış
bulduğu görüşleri ise çok defa yumuşak bir dille eleştirmiştir. Şevkânî, âyetlerin yorumu
sırasında Mu'tezileye ait eserlere de müracaat etmekte, ancak i'tizâlî fikirlere prensipte
katılmadığı için genellikle karşı deliller ortaya koyarak bu fikirleri çürütmeye çalışmaktadır.
Nitekim Zemahşerî'nin el-Keşşâf’ı, özellikle dil ve edebî incelikler yönünden onun başta
gelen kaynakları arasında yer aldığı halde ihtiva ettiği i'tizâlî yorumlardan dolayı en çok
tenkide uğrayan tefsir olmuştur. Yine İbn Atıyye el-Endülüsî'nin el-Muharreru'l-Vecîz'i ile
Muhammed b. Hasan en-Nakkâş'ın Şifâu's-Sudûr'u da Şevkânî'nin tenkitlerine hedef olan
tefsirlerdendir.
Fethu'l-Kadir, ahkâm âyetlerine geniş yer vermesi bakımından Kurtubî’nin el-Câmi’
li-Ahkâmi'l-Kur’ân adlı tefsirinin bir özeti sayılabilir. Müfessir önceleri, doğup büyüdüğü
muhitte yaygın olan Zeydiyye mezhebini benimseyip bu mezhebin ilkelerine göre fetvalar
verdiği halde, daha sonra ictihadda bulunabilecek seviyeye ulaşınca mezhebini terk etmiş,
herhangi bir mezhebe bağlı kalmaksızın kendi reyiyle içtihad etmiştir.429 Tefsiri Fethu’lKadîr’i de bu dönemde yazdığı için onda herhangi bir fıkıh mezhebine bağlı kalma çabası
içinde olmamıştır.
İtikâdî konulara gelince bilhassa imamet meselesini ilgilendiren âyetlerde zayıf veya
mevzu rivâyetlere dayanarak Zeydiyye'nin telakkisine yakın görüşler ileri sürmüştür. Bunun
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Geniş bilgi için bkz. Muhammed Süleyman Ahmed Musammih, ()محمد سليمان أحمد مسمح, el-Belâğetu’lKur’âniyye fî Tefsîri’ş-Şevkâni Fethu’l-Kadîr, (Yüksek Lisans tezi), el-Câmiatu’l-İslâmiyye ed-Dirâsâtu’lUlya, (Ğazze: 1428/2007), 12-343.
el-Ğumârî, el-İmâm eş-Şevkânî Müfessiren, 198-206; Umeyre, “Mukaddimetu’l-Muhakkik”, Fethu’l-Kadîr,
I/48; Avd, Mine’t-Taberî ilâ Seyyid Kutub Dirâsât fî Menâhici’t-Tefsîr ve Mezâhibih, 226-227.
Umeyre, “Mukaddimetu’l-Muhakkik”, Fethu’l-Kadîr, I/49.
el-Ğumârî, el-İmâm eş-Şevkânî Müfessiren, 346-354; Umeyre, “Mukaddimetu’l-Muhakkik”, Fethu’l-Kadîr,
I/56-58.
Bkz. Adil Yavuz, “Şevkânî’nin Fıkıhçılığı”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı 3 (2004), 266-288.
Umeyre, “Mukaddimetu’l-Muhakkik”, Fethu’l-Kadîr, I/48.
“et-Ta’rîf bi’l-Müellif ve’l-Kitâb”, Fethu’l-Kadîr, I/7.
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dışında genellikle akaide dair âyetlerin tefsirinde ve sıfatların yorumunda daha çok Selef
yaklaşımını benimsemiş ve itikatta selef usulünü benimsemeye çağrı yapmıştır.430
Müfessirimiz Kur’ân'da neshin caiz olduğu görüşünü savunanların yanında yer almış
ve hangi âyetin hükmünün hangi âyetle kaldırıldığını belirtmeye özen göstermiştir.431
Âyetler arasındaki münasebetler meselesine önem vermeyen, hatta bunu gereksiz bir
zorlama ve boşuna bir gayret olarak gören müellif Bakara sûresinin 40. âyetini tefsir ederken,
bazı müfessirlerin bu hususta aşırılığa saparak sırf âyetler arasında bir münasebet kurabilmek
için bu âyetleri maksadından saptırdıklarını ileri sürmüştür.432
Âl-i İmrân sûresinin 7. âyetinin tefsiri sırasında muhkem ve müteşâbih terimlerinin
çeşitli müfessirler tarafından yapılan değişik tariflerini naklederek bunları yanlış veya eksik
bulan Şevkânî bu terimleri yeniden tarif ve tahlil ediyor.433
Müellifin itikâdî meselelerde Selefî metodu takip etmesinin434 bir sonucu olarak eserde
müteşâbih âyetlerin tefsiri yapılırken te’vîle başvurulmaksızın bunların zâhirî ve hakikî
mânaları üzerinde durulmuştur.
ُ ِ )قُلْ َال أَ ْملşeklinde Hz. Peygamber’e, zarar defetmek
Yûnus sûresinin (ً ض ًّرا َوال نَ ْفعا
َ ك لِنَ ْف ِسي
veya menfaat sağlamak konusunda elinde herhangi bir gücün olmadığını söylemesinin
emredildiği 49. âyetin tefsiri münasebetiyle, bir konuda Allah'tan yardım isterken, aralarında
Hz. Muhammed’in bulunduğu peygamberler de dâhil hiç kimseyi vasıta olarak görmemek
gerektiğini, bunların tamamının her türlü güç ve kuvvet elinde bulunan Allah karşısında acz
içinde bulunduklarını, bunlardan yardım dilemenin, putlarını aracı kılarak Allah’tan dilekte
bulunan müşriklerin tavrına benzediğini, bunun bir tür şirk olduğunu… ifade ediyor.435
Özetle denebilir ki, çok yönlü bir âlim olan Şevkânî'nin Fethu'l-Kadîr adlı tefsiri,
rivâyet ve dirâyet metotlarını birleştirmesi yanında akâid meseleleriyle ilgili âyetlerde daha
ziyade Selefî bir anlayış takip etmesi, tertibinin güzelliği, nisbeten muhtasar bir çalışma
olması, Kur'an ilimlerine dair çeşitli konuların vukufla ele alınması, zaman zaman sûrelerin
ayrıntılı tefsirine girişilmeden, önce sûrenin kapsadığı konular hakkında özet bilgi verilmesi,
ahkâma dair âyetlerde önceki fikirlerin tekrarı ve taklidinden ziyade ictihâd yolunun tercih
edilmesi gibi özellikleriyle muteber bir tefsir olarak geniş ölçüde ilgi görmüş; ancak bilhassa
pek çok zayıf ve uydurma rivâyeti tenkit etmeden aktardığı ve taklitçiliği eleştirirken aşırılığa
kaçtığı gerekçesiyle de tenkit edilmiştir.
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Geniş bilgi için bkz. Abdullah Numsûk, Menhecu’l-İmâm eş-Şevkânî fi’l-Akîde, (Mektebetu Dâri’k-Kalem
ve’l-Kitâb, ts.), 143-850; Saîd İbrâhim Seyyid Ahmed, el-İmâm eş-Şevkânî ve Ârâuhu’l-İ’tikâdiyye fi’lİlâhiyyâti Beyne’s-Selef ve’z-Zeydiyye, (Yüksek lisans tezi), el-Memleketu’l-Arabiyyetu’s-Suûdiyye,
Câmiatu Ummi’l-Kurâ, (Mekketu’l-Mukerreme, 1406/1986), 87-365; el-Ğumârî, el-İmâm eş-Şevkânî
Müfessiren, 64-65; 207-241; Umeyre, “Mukaddimetu’l-Muhakkik”, Fethu’l-Kadîr, I/ 50-51; “et-Ta’rîf bi’lMüellif ve’l-Kitâb”, Fethu’l-Kadîr, I/7.
el-Ğumârî, el-İmâm eş-Şevkânî Müfessiren, 242-243.
Bkz. eş-Şevkânî, Fethu’l-Kadîr, I/171-174. Geniş bilgi için bkz. Ahmed b. Muhammed eş-Şarkâvî Sâlim,
Mevkifu’ş-Şevkâni fî Tefsîrihi mine’l-Münâsebât, (Câmiatu’l-Ezher, Kulliyyetu Usûli’-Din, (el-Kâhire,
1425), 3-84; el-Ğumârî, el-İmâm eş-Şevkânî Müfessiren, 251-255; Umeyre, “Mukaddimetu’l-Muhakkik”,
Fethu’l-Kadîr, I/52-55.
Bkz. eş-Şevkânî, Fethu’l-Kadîr, I/527-532. Ayrıca bkz. el-Ğumârî, el-İmâm eş-Şevkânî Müfessiren, 244250.
Umeyre, “Mukaddimetu’l-Muhakkik”, Fethu’l-Kadîr, I/19.
eş-Şevkânî, Fethu’l-Kadîr, II/631. Ayrıca bkz. el-Ğumârî, el-İmâm eş-Şevkânî Müfessiren, 65-66, 271-272.

X^W


8.4.

eş-Şevkânî’nin Fethu’l-Kadîr Tefsirinden Seçme Bir Metin
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Eş-Şevkânî’nin tefsir ilmindeki yerini, tefsir anlayışını, tefsirinin adını, özelliklerini,
içeriğini, Mü’minûn suresinin ilgili ayetlerini tefsir ediş tarzını, ayetleri tefsir ederken diğer
ayetlerden ve hadislerden nasıl yararlandığını, kelimelere nasıl mana verdiğini öğrenmiş
olduk. Ayrıca tefsirinin dirayet ve rivayet yöntemini ayrı ayrı ve bir arada veren ilk tefsir
olduğunu, bu açıdan çok önem arzettiğini, bu mühim eserin bu kadar önemli olmasına rağmen
henüz dilimize tercüme edilmemiş olduğunu, Türk okuyucusunun hizmetine sunulmadığını da
görmüş olduk.
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Bölüm Soruları
1 - Aşağıdakilerin hangisinde Şevkani’nin vefat tarihi ve yeri doğru olarak
verilmiştir?
A – 1250 Mısır
B – 1150 San’
C – 1250, San’a
D – 1150 Mısır
E – 1250 Suudi Arabistan
2 – Babası izin vermediği için ilim yolculuğu yapmayan, memleketinden başka
bir yere gitmeyen, buna rağmen büyük bir şöhret kazanmış olan alim
aşağıdakilerden hangisidir?
A – Muhammed eş-Şevkani
B – Carullah ez-Zemahşeri
C – Ebu Hamin Muhammed el-Gazzali
D – Ebu’l-Berekat en-Nesefi
E – Muhammed Abduh
3 – Aşağıdakilerden hangisi Şevkani’nin hayatında öne çıkan önemli bir özelliği
değildir?
A – Öğrencilere ders vermek
B – Kitap telif etmek
C – Camilede vaaz etmek
D – Halkın dini konulardaki sorularını fetva vererek cevaplamak
E – Kadılık yapmak
4 – Şevkani, 30 yaşına kadar hangi mezhebi esas alarak fetvalar vermiştir?
A – Zeydiyye
B – Şafiiyye
C – Hanefiyye
D – Malkiyye
E – Hanbeliyye
5. Şevkânî, başkadılık görevine kaç yaşında başlamıştır?
A. 30

B. 35
C. 45
D. 55
E. 60
6 – Aşağıdakileden hangisi Şevkani’nin zihniyetini yansıtır?
A – Dini konularda önceki alimlerin eserlerini esas almak
B – Dini konularda mezhep imamlarının görüşlerini esas almak
C – Dini konularda yeni fikirler üretmekten kaçınmak
D – Dini konularda belli bir yetkinliğe eriştikten sonra müstakil içtihatlar yapmak
E – Dini konularda belli bir yetkinliğe ulaşan kişinin takva ve verasına zarar
vermemesi için içtihat yapmaktan sakınmak
7 - Şevkani’nin tefsirini kategorik olarak bir yere koymak gerekirse aşağıdaki
şıkların hangisinin atında zikretmek gerekir?
A – Dirayet-Ahkam
B – İşaret-Ahkam
C – İlmi-İşaret
D – Dirayet-Rivayet
E – Rivayet-İşaret
8 – Aşağıdakilerden hangisi Şevkani’nin eserlerinden biri değildir?
A – Neylu’l-Evtar
B – el-Bedru’t-Tali’
C – İrşadu’l-Fuhul
D – Şerhu’s-Sudur bi Tahrimi men fi’l-Kubur
E – el-İktisad fi’l-İtikad
9 – Aşağıdakilerden hangisi Şevkani’ye göre müçtehid olmak için bilinmesi
gereken ilimleden biri değildir?
A – İlmu’n-Nefs
B – Nahiv
C – Usul-i Fıkıh
D – Hadis ve usulü
E – Sarf

10 – Şevkani, tefsirinde dirayet yönetmiyle tefsiri bitirdikten sonraki hangi
ibareyle rivayet yönüyle tefire başlamaktadır?
A – ()وقد اخبر
B – ()وقد احدث
C – ()وقد اخرج
D – ()وقد روي
E – ()وقد انبأ
Cevaplar
1 – C; 2 – A; 3 – C; 4 – A; 5 – A; 6 – D; 7 – D; 8 – E; 9 – A; 10 - C.

9. MAHMUD EL-ÂLÛSÎ, HAYATI, TEFSİRİNİN ÖZELLİKLERİ VE
TEFSİRİNDEN ÖRNEK BİR METİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste 19. Asrın son dönemlerinde yetişmiş en önemli müfessirlerden olan
Mahmud el-Âlûsî’yi ve tefsir anlayışını öğrenecek, yazdığı tefsirin genel özelliklerini,
içeriğini görmüş olacağız. Ayrıca tefsirinin tercüme edilip edilmediğini de göstereceğiz.
Âlûsî’nin tefsirinden örnek bir metni okuyup tartışarak tefsirini yakinen tanımayı,
değerlendirmeyi, böylece metin okuma ve anlama, anladığından neticeler çıkarabilme bilgi ve
becerisinin elde edilmesini sağlamaya çalışacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Mahmud el-Âlûsî’nin yaşadığı dönemi araştırın ve ondan önce yazılmış tefsirlerin
genel özellikleri hakkında bilgi toplayın.
2)
araştırınız.
3)

Mahmud el-Âlûsî’nin tefsirindeki “işârî” boyut hakkında neler söylenmiş,
Mahmud el-Âlûsî’nin tefsiri Türkçeye tercüme edilmiş midir? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örnek metin üzernden Kur’an’ın
nasıl yorumlandığı ve nasıl
Örnek metin üzerinden
yorumlanması
gerektiği
Kur’an’ı yorumlama
öğrenilir, bu konuda tecrübe
kazandırılır.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Örnek metin okuma, metni
çözümleme,
metne
dayalı
değerlendirme
ve
tartışma
yaparak konunun daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Müderris
Reisü’l-müderrisin
İcazet
Dirayet
Ulema
Silsile
Allame
Velud
Ulum-i diniyye
Fuhum-i ledünniyye
Rey
Emsalu’l-Kur’an
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Giriş
Bu derste üzerinde duracağımız âlimimiz Mahmud el-Âlûsî’dir. Onun Rûhu’l-Meânî
adlı tefsiri 19. asırda yazılmış en önemli tefsirlerden biri, belki de birincisidir. Öncelikle bu
meşhur müfessiri ve hayatını tanıyacak, tefsiri hakkında bilgi edineceğiz. Daha sonra
tefsirinden vereceğimiz örnek bir metinle tefsirdeki yöntemini uygulamalı olarak göreceğiz.

9.1. Mahmud el-Âlûsî’nin (v. 1270/1854) Kısaca Hayatı
Müellifimizin tam ismi, Ebu’s-Senâ Şihâbuddin Mahmûd b Abdillah b Mahmûd elHüseynî el-Âlûsî el-Bağdadî’dir.436

Harita 9 Mahmûd el-Âlûsî’nin doğduğu şehir (Bağdat/Irak) (Google maps)

Âlûsî, Osmanlı Devletinin içte ve dışta gittikçe kan kaybettiği ve zaafa uğradığı bir
dönemde Osmanlının önemli bir merkezi durumunda olan Bağdat’ta 1217/1802 yılında
dünyaya gelmiştir.437 Nesebinin baba tarafından Hz Hüseyin’e, anne tarafından Hz Hasan’a
ulaştığı söylenir.438 Müellifin dedeleri, Hülâgu’nun Bağdat’ı istilâ etmesi üzerine Bağdat’tan,
Âlûs denilen adaya göçmüş ve oraya yerleşmiştir. Bağdat yakınında Fırat Nehri üzerinde
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Alican Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, Sakarya
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı3 (2001), 360; Abdullah Rebi’ Cüneyd, Menhecu’ş-Şeyh el-Âlûsî
fî Tefsîrihi Rûhu’l-Meânî fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Azîm ve’s-Seb’i’l-Mesânî, (Yüksek Lisans tezi), el-Câmiatu’lİslâmiyye, İmâdetu’d-Dirâsâti’l-Ulyâ, (Gazze, 1432/2011), 4.
Muhammed Eroğlu, “Âlûsî, Şehâbeddin Mahmûd”, DİA, cilt II (İstanbul: 1989), 550; Ahmet Çelik, elÂlûsî’nin Rûhu’l-Meânî İsimli Eserinde İşârî Tefsir, (Doktora tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, (Erzurum: 1996), 1; Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri
Rûhu’l-Meânî”, 360.
Abdurrezzâk b. Hasan el-Beytâr el-Meydânî, Hilyetu’l-Beşer fî Târîhi’l-Karni’s-Sâlis Aşer, (Tahk.
Muhammed Behcet el-Beytâr), (Beyrût: Dâru Sâdır, 1413/1993), 1450; Çelik, el-Âlûsî’nin Rûhu’l-Meânî
İsimli Eserinde İşârî Tefsir, 2-3; Cüneyd, Menhecu’ş-Şeyh el-Âlûsî fî Tefsîrihi Rûhu’l-Meânî, 4.
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bulunan bu adaya nispetle ailesi “Âlûsî” diye meşhur olmuştur.439 Âlûsî ailesi tam bir ilim
ailesidir; aile içinden birçok âlim yetişmiştir.440 Müfessirimiz el-Âlûsî de bunlardan biridir ve
bilhassa Tefsir alanında büyük bir şöhret kazanmıştır.
Âlûsî’nin babası Abdullah, Bağdat’ta Ebû Hanîfe Camii’nde kırk yıl müderrislik
yapmıştır. Ayrıca Reîsü’l-Müderrisîn olarak Şehit Ali Paşa Medresesi’nde dört yıl ders
vermiştir. Yaklaşık seksen yıl yaşamış ve 1246/1830 yılında tâun hastalığı sebebiyle
Bağdat’ta vefat etmiştir. Şeyh Ma’ruf el-Kerhî Kabristanlığı’na defnedilmiştir.441 Sâliha bir
kadın olduğu belirtilen annesi Fatma Hanım, Âlûsî, küçük bir çocukken vefat etmiştir.442
İşte böyle bir aile içinde ve ilmî bir ortamda büyüyen Âlûsî,443 küçük yaşından itibâren
Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemeye başlamıştır. Henüz 7 yaşı civarındayken Arapça kitaplarından
bazı bölümler ezberlemiş,444 böylece daha çocukluğunun ilk devrelerinde başlayan bu ilim
hayatı, Âlûsî’nin ilmin zirvesine ulaşmasına kadar devam etmiştir. Küçük yaşında gösterdiği
çaba ve gayret, onun daha sonra elde ettiği ilmî seviyede büyük rol oynamıştır.445 Yine bu
başarısının ve ilimdeki derinliğinin bir neticesi olarak küçük yaşlarda kitap yazmaya, ders
okutmaya başlamıştır.446
Âlimimizin ilk hocası babasıdır. Reîsü’l-Müderrisîn olan babası, Âlûsî’nin öğrenimini
bizzat kendisi üstlenmiş, ondan yeterli miktarda Arap dili, Hanefî ve Şafiî fıkhı, mantık ve
hadis kitaplarından bazı bölümler okumuştur.447 Bütün bu ilimleri on yaşı civarındayken
öğrenmiştir.448 Müellif aynı zamanda pozitif ilimlerle de meşgul olmuştur.449
Âlûsî, babasının yanı sıra, asrının önde gelen ilim adamlarının meclislerine katılmış ve
onlardan da dersler almıştır.450 Küçük yaşlarda ders aldığı hocalarından biri Musullu Alâeddîn
Efendi’dir. On üç yaşında iken rahle-i tedrisinde bulunduğu hocası Alâeddin Efendi, onun
ilim hayatında büyük önem taşır.451 Âlûsî, Alâeddin Efendi’den ondört yıl boyunca dersler
okumuş ve icâzet almıştır. Bu arada, rivâyet ve dirâyet ilimlerinin inceliklerini ondan
öğrenmiştir.452 İlim tahsil ettiği başka hocaları da vardır.453
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Serkîs, Mu’cemu’l-Matbûât el-Arabiyye ve’l-Muarraba, I/3; Çelik, el-Âlûsî’nin Rûhu’l-Meânî İsimli
Eserinde İşârî Tefsir, 2; Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’lMeânî”, 360; Cüneyd, Menhecu’ş-Şeyh el-Âlûsî fî Tefsîrihi Rûhu’l-Meânî, 4.
Cüneyd, Menhecu’ş-Şeyh el-Âlûsî fî Tefsîrihi Rûhu’l-Meânî, 2-4; Eroğlu, “Âlûsî, Şehâbeddin Mahmûd”,
II/550.
Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, 360; Cüneyd,
Menhecu’ş-Şeyh el-Âlûsî fî Tefsîrihi Rûhu’l-Meânî, 2-3.
Çelik, el-Âlûsî’nin Rûhu’l-Meânî İsimli Eserinde İşârî Tefsir, 3; Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî,
Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, 361.
Cüneyd, Menhecu’ş-Şeyh el-Âlûsî fî Tefsîrihi Rûhu’l-Meânî, 5.
Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, 361.
Cüneyd, Menhecu’ş-Şeyh el-Âlûsî fî Tefsîrihi Rûhu’l-Meânî, 5.
Eroğlu, “Âlûsî, Şehâbeddin Mahmûd”, II/550.
Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, 361; Cüneyd,
Menhecu’ş-Şeyh el-Âlûsî fî Tefsîrihi Rûhu’l-Meânî, 5, 21.
Cüneyd, Menhecu’ş-Şeyh el-Âlûsî fî Tefsîrihi Rûhu’l-Meânî, 21.
Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, 361.
el-Beytâr, Hilyetu’l-Beşer fî Târîhi’l-Karni’s-Sâlis Aşer, 1453; Çelik, el-Âlûsî’nin Rûhu’l-Meânî İsimli
Eserinde İşârî Tefsir, 4; Cüneyd, Menhecu’ş-Şeyh el-Âlûsî fî Tefsîrihi Rûhu’l-Meânî, 5, 19-20.
Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, 361.
Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, 361.
Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, 362-464; Çelik, elÂlûsî’nin Rûhu’l-Meânî İsimli Eserinde İşârî Tefsir, 4.
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Müellifimiz aynı zamanda dâhî bir kişiliğe, keskin bir zekâya ve kavrayışa sahip idi.454
Ahlâken de çok olgun olan Âlûsî’nin, kul hakkına riâyeti, vefâkârlığı, ibadete ve istiğfara
düşkünlüğü, çok sabırlı oluşu da onun vasıfları arasında zikredilmektedir.455 O yiyecek ve
giyeceğini öğrencileriyle456 paylaşacak kadar engin hoşgörüye sahip bir hoca ve elinde
bulunan nimetleri çevresindekilerle paylaşmaktan çekinmeyecek kadar cömert bir insan idi.457
İlmî çalışmalarının yoğunluğuna rağmen kendisini toplumdan tecrit etmemiş, aksine
toplumla iç içe olmuş, ilmini toplumun faydası için kullanmıştır. Nitekim yaşadığı Bağdat’ta
sık sık camilerde va’z ve irşad faaliyetlerinde bulunmuş, yaptığı vaazlar halk üzerinde büyük
etki yaratmıştır. Bu şekilde sosyal hayata iştirak eden âlim ve zahit bir kişilik sergilemiş olan
el-Âlûsî, hem vaazlarıyla, hem ilmî faaliyetleriyle ve hem de telif ve tetkikleriyle Bağdat’taki
ilmî ve fikrî hayata büyük bir canlılık kazandırmıştır.458
Müellifimiz Âlûsî yirmi bir yaşına ulaştığında, Bağdat ulemâsının da toplandığı
görkemli bir törenle hocası Musullu Âlâeddîn Efendi’den icâzet almış, böylece genç yaşta
müderris olmuştur. Ardından Numan Bacacı medresesinde müderrislik, Emin Bacacı
camiinde hatip ve vaizlik yapmıştır Ayrıca Merhum Hacı Molla Abdülfettah Mescidindeki
öğretim faaliyetleri yanında, Mescid-i Kameriyye, Mescid-i Nefîse Hanım ve Mercan
Camiinde de dersler vermiştir.459 Âlûsî, Abdülğani Cemil’in Bağdat Hanefî Müftülüğü
zamanında Fetvâ Emîni olarak tayin edilmiş ve yine Kâdiriyye Medresesinde müderris olarak
görev yapmıştır.460 Vezir Ali Rıza Paşa tarafından, Bağdat’ın önde gelen ilim adamları
dışında başkalarına verilmeyen Mercan Vakfı Mütevellisi olmakla mükâfatlandırılan Âlûsî,
ayrıca Sultan tarafından kendisine Saltanat-ı Dâr-ı Aliyye Müderrisliği unvanı verilmiştir.461
Müellif nihayet 1248/1833 yılında Bağdat’ın Hanefî Müftüsü olmuştur.462
Âlûsî, bu ilmî faaliyetleri arasında bir de İstanbul seyahati yapmıştır.463 1267/1850
yılında İstanbul’a gelen Âlûsî, tefsirini vesile kılarak, ama aslında içinde bulunduğu durumu
yani 15 yıl süreyle yaptığı müftülük görevinden iftiralar sonucu azledildiğini İstanbul’a
anlatmak üzere, bu seyahate çıkmaya karar vermiştir.464 Âlûsî, yazmakta olduğu tefsirinin bir
kısmını daha önce Sultan Mahmûd Kütüphanesi’ne hediye etmiş, daha sonra yazdığı üç cildi
de Sultan Abdülmecîd’e ithaf etmiş idi. Kalan iki cildini de tamamlayarak 1267/1850 yılında
İstanbul yolculuğuna çıkmıştır.465 İstanbul’da devlet ricaliyle ve İstanbul ulemasıyla görüşen
ve görüşmelerinden büyük bir memnuniyet duyan Âlûsî, 21 ay kaldığı İstanbul’dan ayrılmış
ve iki yıl sonra, 1269/1852 yılında Bağdad’a dönmüştür.466 Gerek İstanbul’a gidişini, gerekse
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Hüseyin ez-Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, I/250-251; Çelik, el-Âlûsî’nin Rûhu’l-Meânî İsimli Eserinde
İşârî Tefsir, 3; Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, 362.
Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, 362; Eroğlu, “Âlûsî,
Şehâbeddin Mahmûd”, DİA, II/551.
Bkz. Cüneyd, Menhecu’ş-Şeyh el-Âlûsî fî Tefsîrihi Rûhu’l-Meânî, 20-21.
Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, 362.
Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, 362.
Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, 365-366.
Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, 366.
Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, 366.
Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, 366.
ez-Zirikli, el-A’lâm, VII/176; Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri
Rûhu’l-Meânî”, 365; Cüneyd, Menhecu’ş-Şeyh el-Âlûsî fî Tefsîrihi Rûhu’l-Meânî, 5.
Eroğlu, “Âlûsî, Şehâbeddin Mahmûd”, DİA, II/550-551; Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî,
Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, 365.
Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, 365.
Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, 365; Cüneyd,
Menhecu’ş-Şeyh el-Âlûsî fî Tefsîrihi Rûhu’l-Meânî, 5; Eroğlu, “Âlûsî, Şehâbeddin Mahmûd”, DİA, II/551.
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Bağdad’a dönüşünü, yolda karşılaştığı hususları, yaptığı görüşmeleri vs. birkaç kitap halinde
neşretmiştir.467
Bu şekilde hayatını ilim öğrenme ve öğretmeye, vaaz ve sohbetleri, telif ve
tetkikleriyle halkı aydınlatmaya adamış olan Âlûsî, verimli bir ömür geçirdikten sonra nihayet
1270/1854 yılında, 53 yıl süren bir ömrün ardından ruhunu teslim etmiştir.468 Âlimimiz,
İstanbul dönüşü yolda sıtma hastalığına yakalanır, ömrünün geri kalan kısmını bu hastalığı
atlatmakla uğraşarak geçirir. Fakat başarılı olamaz ve genç sayılabilecek bir yaştaki ölümü,
yakalandığı bu hastalık sebebiyle olur.469 Âlûsî’nin cenazesine büyük bir kalabalık katıldığı
gibi, Bağdad’ın dışında birçok İslâm beldesinde de gıyabî cenaze namazı kılınmıştır.
Bağdat’ta Şeyh Ma’ruf el-Kerhî Kabristanlığı’na defnedilmiştir.470
Âlûsî, ulema silsilesinden gelen bir ailenin evladı olarak Cenab-ı Allah’ın kendisine
lütfettiği imkânları, irâdesinin hakkını vererek çok güzel değerlendirmiş, yaşadığı dönemin en
önemli âlimlerinden biri olmuştur Bunda çok güçlü bir hafıza, keskin bir zekâ, ilmî havayı
daha küçük bir yaşta teneffüs etmesini sağlayacak bir aile ortamında dünyaya gelmesi büyük
rol oynamıştır.471
Âlûsi, asrının allâmesi olarak kabul edilen Reddü’l-Muhtâr ale’d-Dürri’l-Muhtâr
sahibi İbn Âbidin ve kendisinden önce Bağdat Müftüleri olan Abdülğani Cemil Efendi,
Muhammed Said Efendi tarafından tasdik edilmiş ve onların hüsn-ü muamelelerine muhatap
olmuştur.472

9.2. Âlûsî’nin Eserleri
Âlûsî, çok yönlü bir âlim idi. Esasen o, Arap dilinin çeşitli sahalarında, tefsir, hadis,
fıkıh ve usul bilgisi gibi naklî ilimlerde, mantık, felsefe, astronomi ve kelâm gibi aklî
ilimlerde icâzetler almıştır. Aldığı bu ilmin gereği olarak o da Tefsir, Fıkıh, Mantık, Edebiyat,
Dil gibi alanlarda muhtelif kitaplar yazmıştır. Gündüzleri öğretim ve fetva ile geçiren Âlûsî,
gecenin belirli vakitlerini eser telifine ayırmıştır. Birçok sahada eserler vermiş son derece
velûd bir ilim adamıdır. Ama asıl ilmî kudret ve otoritesini Rûhu’l-Meânî adlı tefsirinde
ortaya koymuştur.
Eserleri arasında şunları sayabiliriz: Neşvetu’ş-Şumûl fi’s-Seferi ilâ İslâmbûl )نشوة
(الشمول في السفر إلى إسالمبول, Dakâiku’t-Tefsîr ()دقائق التفسير, Şerhü’l-Burhân fî İtâati’s-Sultân
()شرح البرھان في إطاعة السلطان, el-Ecvibetü’l-İrâkıyye ale’l-Es’ileti’l-Lahoriyye ( األجوبة العراقية على
)األسئلة الالھورية, Süfretü’z-Zâd li Sefreti’l-Cihâd ()سفرة الزاد لسفرة الجھاد, el-Ecvibetü’l-İrâkıyye
li’l-Es’ileti’l-Îrâniyye ()األجوبة العراقية عن األسئلة اإليرانية, en-Nefehâtü’l-Kudsiyye fi’r-Reddi ale’l-
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Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, 365; Eroğlu, “Âlûsî,
Şehâbeddin Mahmûd”, DİA, II/551.
Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, 366; Cüneyd,
Menhecu’ş-Şeyh el-Âlûsî fî Tefsîrihi Rûhu’l-Meânî, 5.
Eroğlu, “Âlûsî, Şehâbeddin Mahmûd”, DİA, II/551.
Çelik, el-Âlûsî’nin Rûhu’l-Meânî İsimli Eserinde İşârî Tefsir, 4; Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî,
Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, 366; Cüneyd, Menhecu’ş-Şeyh el-Âlûsî fî Tefsîrihi Rûhu’l-Meânî,
5.
Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, 370.
Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, 370.
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İmâmiyye ()النفخات القدسية في الرد على اإلمامية, Nehcü’s-Selâme ilâ Mebâhisi’l-İmâme ( نھج السالمة
)إلى مباحث اإلمامة, Rûhu’l-Meâni.473

 Âlûsî’nin Rûhu’l-Meânî Adlı Tefsirinin Özellikleri
Âlûsî’nin en büyük ve en önemli eseri Rûhu’l-Meânî isimli tefsiridir.474 O yüzden
burada bu tefsiri kısaca ele almak faydalı olacaktır. Tefsirin tam adı Rûhu’l-Meânî fî Tefsîri’lKur’âni’l-Azîm ve’s-Seb’i’l-Mesânî (’)روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانىdir.

Resim 15 - Rûhu’l-Meânî tefsiri

Âlûsî’nin tefsir yazma merakı çocukluk döneminde başlamıştır. Nitekim o, tefsirinin
mukaddimesinde, küçük yaşından itibâren Allah’ın kitabının sırlarını çözebilmek, ondaki
garip lafızları anlamak, güzellikleri elde edebilmek için, çoğu zaman gece uykusundan
fedakârlıkta bulunduğunu, ilim yolculuğuna çıktığını ve sürekli gayret sarf ettiğini anlatır.475
O bunun için zamanını iyi değerlendirdiğini, Allah Teâlâ’nın da kendisini, Kur’ân-ı Kerim’in
hakikatlerine vâkıf kılarak, o yüce Kitabın inceliklerini anlamaya muvaffak kıldığını
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ez-Zirikli, el-A’lâm, VII/176; İsmâîl el-Bağdâdî, Hediyyetu’l-Ârifîn, II/417-418; Çelik, el-Âlûsî’nin Rûhu’lMeânî İsimli Eserinde İşârî Tefsir, 4-9; Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve
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el-Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, I/3. Ayrıca bkz. Hüseyin ez-Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, I/252; Çelik, elÂlûsî’nin Rûhu’l-Meânî İsimli Eserinde İşârî Tefsir, 10; Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı,
Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, 381.
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anlatıyor.476 Âlûsî bir taraftan bu konudaki birikimini bir kitap halinde yazmak isterken, bir
taraftan da bu konuda tereddüt içinde olduğunu yazar.477 Nihayet bu tereddüdü 1252/1837 yılı
Recep ayının Cuma gecesi gördüğü rüyadan sonra ortadan kalkar. Rüyasında Allah Teâlâ,
kendisine yeri ve göğü kat’ etmesini ve ikisini enine boyuna bitiştirmesini, bir elini göğe,
diğer elini suyun kaynağına indirmesini emreder. Gördüklerinin büyük bir anlamının
olduğunu düşünür, uykusundan uyanır ve rüyasına bir yorum arar. Araştırmalar neticesinde
bu rüyanın bir tefsir telif etmeye işaret olduğunu anlar.478
Böylelikle 1252/1837 yılı Şaban ayının on altıncı gecesi, otuz dört yaşında iken
tefsirini yazmaya başlar.479 Tefsirini yazmaya başladığında II. Mahmûd padişahtır.480
Tamamladığı kısımları padişaha takdim eder. Eserin dördüncü cildini tamamladığında II.
Mahmûd vefat etmiş idi. Bunun üzerine Âlûsî, daha sonra yazdığı üç cildi, ilk dört cilt ile
birlikte Sultan Abdülmecîd’e takdim eder. Bunun ardından iki cilt daha yazar. Böylece
tefsirini 1267/1851 yılında tamamlar.481 Tefsirin yazımı onbeş-onaltı yıl sürer.482 Tefsirini
nasıl isimlendireceği konusunda kararsız olan müellif, bu durumu Bağdad’ın idarecisi Ali
Rıza Paşa’ya arz der, o da esere Rûhu’l-Meânî fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Azîm ve’s-Seb’i’l-Mesânî
adını verir.483 Böylece eser bu isimle bilinir. Tefsirin bu ilk nüshası, şu anda İstanbul
Lâleli’deki Râgıb Paşa Kütüphanesinde 185–193 numaralar ile kayıtlı bulunmaktadır.484
Âlûsî’nin tefsirinin yazılışında bir takım sırların, hikmetlerin olduğundan bahsedilir.
Buna göre âlimimiz, gündüzlerini ifta ve tedris işlerine, gecenin ilk kısımlarını da sohbetlere
ayırırdı. Gecenin son kısımlarına doğru tefsirinden bazı sayfalar yazar, sabah onları temize
geçirmeleri için evinde emrinin altında bulunan kâtiplere verirdi. Onlar, âlimin kısa bir sürede
yazdığı bu sayfaları ancak on saatten fazla süren bir zaman içinde temize geçirebiliyorlardı.485
Tefsirin çok sayıda yazma nüshası olduğu gibi müteaddit baskıları da yapılmıştır. Eser
aynı zamanda Muhammed Hüseyin el-Arab tarafından tahkik edilerek 16 cilt halinde
Beyrût’ta 1994 yılında basılmıştır.486
Müfessir, eserine oldukça akıcı, edebî ve beliğ, aynı zamanda uzun bir mukaddimeyle
başlamıştır. Mukaddimede en önemli ve en değerli ilmin ulûm-i dîniye (( )العلوم الدينيةdînî
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ilimler) ve fuhûm-i ledünniye (( )الفھوم اللدنيةAllah’ın kişiye bahşettiği anlayış ve kavrayış)
olduğunu belirtir.487 İşte Tefsir ilmi de bu mühim ve faziletli ilimlerden biridir.488 Bundan
dolayı küçüklüğünden beri Kur’an’ı tefsire ilgi göstermiş, öyle ki bu ilgi yukarıda geçtiği gibi
rüyalarına girmiştir. Kendisi tefsiri yazmak konusunda büyük gayretler göstermiş, Allah da
kendisine bu tefsiri yazmayı müyesser kılmıştır.489
Tefsirin mukaddimesinde ulumu’l-Kur’an, Tefsir usulü ve Kur’an tarihi konularıyla
ilgili bazı bilgiler verilmektedir. Bu bağlamda tefsir, te’vîl gibi kavramlar,490 tefsir ilminin ne
kadar şerefli ve yüce olduğu hususu,491 tefsirin muhtaç olduğu ilimler,492 rey ile tefsir,493
Kur’an’ın isimleri,494 yedi harf meselesi,495 Kur’an’ın cem’i,496 i’cazı konusu,497 hurûf-i
mukataa,498 nesih konusu,499 Kur’an kıssaları,500 emsâlu’l-Kur’ân501 gibi hususlar ele
alınmıştır. Ayet ve sureler arasındaki tenasüp, surelerin isimleri ayet sayıları, nüzûl yeri ve
kronolojik olarak kaçıncı olduğu, okumanın fazileti gibi konular da burada işlenmiştir. 502
Rûhu’l-Meânî, dirâyet tefsirinin önemli örneklerinden biridir. Nitekim ez-Zehebî de
ona dirâyet tefsirleri arasında yer vermiştir.503 Müellif, ayetleri tefsir ederken, sahip olduğu dil
ve edebiyat bilgisi, gramer bilgisi, fıkıh bilgisi ve ulumu’l-Kur’ân ile usulu’t-tefsir bilgilerini
kullanmış, bütün bunları hesaba katarak yorumlar yapmıştır.504 O aynı zamanda döneminde
bilinen ilmî gelişmeleri ve felsefî yorumları da göz önünde bulundurmuştur. Bilhassa tıp,505
denizcilik,506 astronomi,507 botanikle508 ilgili konulara daha fazla yer verdiğini ve bu ilimlerle
ilişkili ayetleri tıbbın ve astronominin o gün sunduğu bilgilere göre tefsir ettiğini görüyoruz.
Bu arada Hz. Âdem’in yaratılışı konusunu uzun uzadıya ele aldığını da belirtelim.509
Rûhu’l-Meânî, ağırlıklı olarak dirâyet tefsiri olmakla birlikte Hz. Peygamber, sahâbe,
tâbiûn ve daha sonraki dönemlere ait âlimlerin kavillerini ve onlardan gelen rivâyetleri de
muhtevi mühim bir eserdir. Âlimimiz, ayetleri tefsir ederken ayetle ve hadisle tefsire, sahâbe
ve tâbiûn kavliyle, önceki âlimlerin görüşlerine muttali olarak yorum yapmaya önem
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vermiştir.510 Bu açıdan tefsir, geçmiş tefsir kültürümüzü günümüze yansıtan önemli bir hazine
mesabesindedir.511
Müfessir Şâfiî mezhebine bağlı olmakla birlikte hiçbir zaman mezhep taassubu içine
girmemiştir. Diğer mezhepleri ve bilhassa Hanefî mezhebini gayet iyi biliyordu.512 Fıkıh ve
Usul ilminde mütehassıs idi. Bu yüzden Şâfiî olduğu halde Bağdat’ta Hanefî Müftülüğü
görevini ifa etmiştir. Fetva verirken ve tefsirinde ahkâm ile ilgili ayetleri tefsir ederken birçok
meselede Hanefî mezhebine tabi olmuş, ona göre açıklamalar yapmıştır. Buna göre Âlûsî,
Şâfiî mezhebine mensup olmakla birlikte Hanefî mezhebini taklit etmiş bir âlimdir.513
Bununla birlikte bilhassa ömrünün sonlarına doğru içtihada meyletmiş, yer yer tercih ve
içtihatlarda bulunmuştur.514 Bu anlayış içinde tefsirinde pek çok fıkhî konuya yer vermiş ve
bunları bu bakış açısıyla yorumlamıştır.515
Âlûsî, ilmî kişiliği yanında, edip ve şâir bir zattır.516 Özellikle nesri pek selis, tatlı bir
üslûp ve âhenge sahiptir. Yazıları yüksek Arap edebiyatçılarına mahsus bir fesâhat ve belâgati
hâiz bulunmaktadır. Bağdat Üniversitesi Arap dili bölümü profesörlerinden Mustafa Cevâd,
Âlûsî’nin Keşfu’t-Turra ani’l-Ğurra adlı eserinden bahsederken, onun, Arap dilinde Harîrî’yi
geçtiğini öne sürer. O, cinas, istiare, teşbîh gibi edebî güzelliklere önem vermiştir. Bunu
tefsiri başta olmak üzere bütün eserlerinde uygulayarak göstermiştir. Esasen o, Arap dili ve
belağati alanında da önemli eserler yazmıştır. İşte dil, belağat, nahiv, beyan, bedi gibi
konulardaki maharetini aynen tefsirine yansıtmış, ayetleri açıklarken bu ilimleri kullanmış,
şiirle istişhatta bulunmuş, böylece ayetin daha iyi anlaşılmasını sağlamaya çalışmıştır.517
Âlûsî, ehl-i sünnet çizgisinin en önemli temsilcilerinden olup, yaşadığı dönemde ehl-i
sünnet akidesini değişik eserleriyle müdafaa etmiştir. Çocuklarına, en doğru ve en sağlam
akide olduğu için, selef akidesine sarılmaları hususunda nasihatlerde bulunmuştur.518 Bununla
birlikte bilhassa ilâhî isim ve sıfatların yorumu konusunda519 selef ile müteahhirîn ulemanın
)إِ ﱠن ﱠ
görüşleri arasında mütereddit olduğu görülüyor. Nitekim (ًب َمثَال
َ ﷲَ الَ يَ ْستَحْ يِي أَ ْن يَضْ ِر
520
şeklindeki Bakara suresi 26. ayette geçen Allah’ın “hayâ” sıfatı konusunu ve ( الرﱠحْ َمنُ َعلَى
ْ şeklindeki Taha suresi 5. ayette geçen arşa “istiva” hususunu521 işlerken selef
ش ا ْستَ َوى
ِ ْ)ال َعر
 ) ِم ْنھُ ْم َم ْن َكلﱠ َم ﱠşeklindeki Bakara suresi 253. ayetindeki
anlayışını esas almış, buna karşılık (ُﷲ
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)يَ ُد ﱠ
Allah’ın kelam sıfatını açıklarken522 Eş’arîyye görüşünü tercih etmiştir. (ق أَ ْي ِدي ِھ ْم
َ ْﷲِ فَو
şeklindeki Fetih suresi 10. ayette geçen Allah’ın elinin üstte olması (fevkiyyet sıfatı)
konusunda523 da ise sarih açıklama yapmaktan kaçınmıştır. Daha pek çok akidevî konuyu da
bu paralelde izah etmiştir.524 Bu arada zaman zaman Şiayı ve Mu’tezileyi eleştirmiştir.525
Müfessir tefsirinde zaman zaman bazı meseleleri oldukça uzatmış ve onları birçok
yönden işlemiştir. Öyle ki bazen anlattığı konunun ayetle ilişkisini kurmak güçleşmektedir.
Bilhassa kevnî konularla ilgili bazı ayetlerde felsefî meselelere526 dalarken ve nahvî konuları
işlerken böyle yaptığını görmek mümkündür.
İsrailiyât konusunda da eski müfessirlere göre daha titiz davrandığını ve zaman zaman
ّ ٰ َولَقَ ْد اَ َخ َذ
isârilî haberleri ve onları uyduranı/nakledeni eleştirdiğini görebiliyoruz.527 Hatta ( ُﷲ
ق بَ ۪ن ۤي اِ ْس َر ۤا ۪ءي َل َوبَ َع ْثنَا ِم ْنھُ ُم ْاثن َْي َع َش َر ن َ۪قيبًا
َ )ميثَا
۪ şeklindeki Mâide suresi 12. ayeti işlerken, burada geçen
isrâilî bir haberi naklettikten sonra, İbn Kayyım’dan şunu nakletmektedir: “Bunu uydurana,
böylece Allah’a iftira atan kişiye ve onun cesaretine şaşmaktan çok, isrâilî bir haber olduğunu
belirtmeden onu tefsire sokan âlime hayret edip şaşmak gerekir. Bunlar Ehl-i Kitap
zındıklarının Allah’ın elçilerini alaya almak ve onlarla istihza etmek için uydurdukları
haberlerdir” diyor.528 Buna göre o, tefsirinde isrâilîyâta, onu tenkit etmek, ayeti ona göre
açıklamanın yanlış olduğuna dikkat çekmek ve ondan sakındırmak için yer vermektedir.529
Müfessirimiz kıraatler konusunda da serbest hareket etmekte, ayeti açıklarken
anlaşılmasına yardımcı olması maksadıyla kıraatlere işaret etmekte, bu arada mütevâtir
kıraatler yanında diğer kıraatlere de yer vermektedir. Ancak bu kıraatlerin mütevatir
olmadığını beyan etmektedir.530
Ayetin daha doğru anlaşılması bağlamında sebeb-i nüzûle yer veren ve ilgili
rivâyetleri nakleden531 Âlûsî, ayetler arasındaki münasebât konusuna önem vermekte ve
bunun üzerinde de durmaktadır.532
Âlûsî, tasavvufî anlayışa önem veren bir müfessirdir. Esasen o Nakşibendî tarikatına
mensup idi ve Şeyh Hâlid Nakşibendî’den tasavvuf dersleri almıştı.533 Çocuklarını da sûfî ve
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el-Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, III/2-3.
el-Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, XXVI/96-97.
Bkz. Cüneyd, Menhecu’ş-Şeyh el-Âlûsî fî Tefsîrihi Rûhu’l-Meânî, 102-151; Çelik, el-Âlûsî’nin Rûhu’l-Meânî
İsimli Eserinde İşârî Tefsir, 15.
Çelik, el-Âlûsî’nin Rûhu’l-Meânî İsimli Eserinde İşârî Tefsir, 15-18; es-Seyyid Emîr Muhammed elKazvînî, el-Âlûsî ve’t-Teşeyyü’, (Kum: Merkezu’l-Ğadîr li’d-Dirâsâti’l-İslâmiyye, 1420), 5-7 vd.
Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, 389-390.
Cüneyd, Menhecu’ş-Şeyh el-Âlûsî fî Tefsîrihi Rûhu’l-Meânî, 81-84.
el-Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, VI/86.
Ergün, Âlûsî’nin Rûhu’l-Meânî Tefsirinde Âdem ve Yaratılış Kıssası Çerçevesinde İsrâiliyyât, 72-83.
Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, 389; Cüneyd,
Menhecu’ş-Şeyh el-Âlûsî fî Tefsîrihi Rûhu’l-Meânî, 55-64; Çelik, el-Âlûsî’nin Rûhu’l-Meânî İsimli Eserinde
İşârî Tefsir, 14-15.
Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, 388; Cüneyd,
Menhecu’ş-Şeyh el-Âlûsî fî Tefsîrihi Rûhu’l-Meânî, 49-55; Çelik, el-Âlûsî’nin Rûhu’l-Meânî İsimli Eserinde
İşârî Tefsir, 13.
Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd el-Âlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, 389; Cüneyd,
Menhecu’ş-Şeyh el-Âlûsî fî Tefsîrihi Rûhu’l-Meânî, 170-173; Çelik, el-Âlûsî’nin Rûhu’l-Meânî İsimli
Eserinde İşârî Tefsir, 13.
Cüneyd, Menhecu’ş-Şeyh el-Âlûsî fî Tefsîrihi Rûhu’l-Meânî, 204-205; Ekrem Ali Hamdân, “el-Cânibu’sSûfî fî Tefsîri Rûhi’l-Meânî”, Mecelletu’l-câmiati’l-İslâmiyye, vilt 14, sayı 2 (2006), 82-83.
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mutasavvıflar hakkında hüsnü zanna teşvik etmiştir. Onun bu anlayışını tefsirinde de görmek
mümkündür. Yeri geldikçe tefsîrinde tasavvuf konularına değinmiş; Şeyh Abülkâdir Geylânî,
İbn Arabî, Gazâli, Cüneyd-i Bağdadî ve hocası Hâlid Nakşîbendî gibi büyük tasavvufçuların
sözlerine yer vermiştir.534 Tasavvufta öylesine derinleşmiş ve tasavvufla öylesine
bütünleşmiştir ki, sufi ve mutasavvıfların görüşlerini özetleyerek naklederken, bazen okuyucu
bu görüşlerin kendisine ait olduğunu zanneder.535 Bu tür izahları ayetin zâhirî manalarını
verdikten sonra ( )ومن باب اإلشارةdiyerek veya benzer başka bazı ifadeler kullanarak işârî bir
anlayışla vermektedir.536 Bu bağlamda yaptığı işârî yorumların bir kısmı makul ve makbul
iken, bazılarına katılmak mümkün görünmemektedir. Müellif tefsirinde işârî yorumlara o
kadar çok yer vermiş ki, bazı âlimler onun tefsirini işârî tefsirler kategorisinde
zikretmişlerdir.537 Ancak tefsirdeki işârî yorumların, tefsirin %10’unu teşkil edecek kadar bir
yer tuttuğu belirtilmiştir.538 Müellif daha ziyade eserinin ilk cüzlerinde işârî yorumlara ağırlık
vermiş, daha sonraki cüzlerde, özellikle de son kısımlarda işârî yorumları iyice azaltmış, adeta
terk etmiştir.539
Âlûsi’nin tefsiri kendisinden sonra gelen pek çok müfessir tarafından kullanılmıştır.
Ondan sonra gelen pek çok müfessir bir şekilde ondan yararlanmıştır. Bilhassa Muhammed
Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili adlı tefsirinde Âlûsî’den çok istifade etmiştir.
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Cüneyd, Menhecu’ş-Şeyh el-Âlûsî fî Tefsîrihi Rûhu’l-Meânî, 205-208; Hamdân, “el-Cânibu’s-Sûfî fî Tefsîri
Rûhi’l-Meânî”, 83-104.
Geniş bilgi için bkz. Çelik, el-Âlûsî’nin Rûhu’l-Meânî İsimli Eserinde İşârî Tefsir, 28-48; Cüneyd,
Menhecu’ş-Şeyh el-Âlûsî fî Tefsîrihi Rûhu’l-Meânî, 210-213.
Çelik, el-Âlûsî’nin Rûhu’l-Meânî İsimli Eserinde İşârî Tefsir, 45-46; Dağdeviren, “Şihâbuddîn Mahmûd elÂlûsî, Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, 388.
ez-Zerkani, Menâhilu’l-İrfân fî Ulûmi’l-Kur’ân, II/71; Ateş, İşârî Tefsir Okulu, 252; Cüneyd, Menhecu’şŞeyh el-Âlûsî fî Tefsîrihi Rûhu’l-Meânî, 208-209; Çelik, el-Âlûsî’nin Rûhu’l-Meânî İsimli Eserinde İşârî
Tefsir, 39-40.
Çelik, el-Âlûsî’nin Rûhu’l-Meânî İsimli Eserinde İşârî Tefsir, 28.
Çelik, el-Âlûsî’nin Rûhu’l-Meânî İsimli Eserinde İşârî Tefsir, 45.
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9.4.

el-Âlûsî’nin Rûhu’l-Meânî Tefsirinden Seçme Bir Metin
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Mahmud el-Âlûsi’nin tefsir ilmindeki yerini, tefsir anlayışını, tefsirinin adını,
özelliklerini, içeriğini, Hümeze suresini tefsir ediş tarzını, ayetleri tefsir ederken diğer
ayetlerden ve hadislerden nasıl yararlandığını, kelimelere nasıl mana verdiğini öğrenmiş
olduk. Bu büyük eserin oldukça önemli bir tefsir olmasına rağmen hâlâ Türkçeye çevrilmesini
ve Türk okuyucusunun istifadesine sunulmadığını da görmüş olduk.
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Bölüm Soruları
1. Âlûsî hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Tam adı Ebu’s-Senâ Şihâbu’d-dîn Mahmûd b. Abdillâh b. Mahmûd el-Hüseynî
elÂlûsî’dir
b. 19. yy’ın önemli müfessirlerindendir
c. 1217/1802 yılında Bağdat’ta doğdu
d. İlim tahsilini ilk olarak babası Abdullah Efendi’den aldı
e. Osmanlının Bağdat’ta Şafii müftüsü olarak görev yaptı
2. Âlûsî ’nin Tefsirinin tam adı aşağıdakilerden hangisidir
A) Rûhu'l-Beyan fî Tefsîri'l-Kur'âni'l-Azîm ve's-Seb'u'l-Mesâni
B) İrşâdü’l-akli’s-selim ilâ Mezâya’l-Kitabi’l-Kerim
C) el-Bahru’l-Muhît
D) Rûhu'l-Meânî fî Tefsîri'l-Kur'âni'l-Azîm ve's-Seb'u'l-Mesâni
E) Mehasinu’t-Te’vil
3. Âlûsî 1851 yılında İstanbula niçin gitmiştir?
A) Padişahım emriyle Bağdattaki Vahhabiler hakkında saraya bilgi vermek için
B) Görevinden alınarak merkeze çağrıldığı için
C) Padişaha Tefsirini takdim etmek ve haksız yere azledildiğini huzura arz etmek için
D) İstanbul’daki alimleri tanımak için
E) Tefsirini neşretmek için
4. Felsefi, kelami ve fıkhi tartışmalarda ve dil tahlillerinde teferruata giren Alusi
bu yönüyle Tefsir Tarihinde en çok hangi müfessirle benzerlik göstermektedir.
a. İbn Abbas
b. Mukatil b. Süleyman
c. İbn Kesir
d. Fahreddin er-Razi
e. Reşid Rıza
5. Aşağıdakilerden hangisi Âlûsî ’nin kaynakları arasında yer almaz
a. Ebu’s-Suûd
b. Cemaluddin el-Kasımî
c. Ebu’l-Leys es-Semerkandî

d. Râğıb İsfehânî
e. Beğavî
6. Âlûsî ’nin Tefsirinin türünü tanımlayan en iyi tür hangisidir
a. Bilimsel Tefsir
b. İşari Tefsir
c. Konulu Tefsir
d. Dirayet Tefsiri
e. Luğavi Tefsir
7. Alusi tefsirinde en çok hangi mezheple polemiklere girmektedir.
a. Vahhabilik
b. Şia
c. Mutezile
d. Ehl-i Sünnet
e. Zahirilik
8 – Aşağıdakilerin hangisinde Alusi’nin vefat tarihi ve yeri doğru bir şekilde
verilmiştir?
A – 1270, Bağdat
B – 1270, Şam
C – 1170, İstanbul
D – 1170, Bağdat
E – 1270, Kahire
9 – Aşağıdaki alimlerden hangisi Alusi’nin ilim hayatında çok öenmli bir rol
oynamıştır?
A – Numan Bacacı
B – Hacı Molla Abdülfettah
C - Musullu Alâeddîn Efendi
D – Emin Bacacı
E – Abdülğani Cemil
10 – Aşağıdakilerden hangisi Alusi’nin genç yaşta vefat etmesinde etkili
olmuştur?
A – Bindiği trenin devrilmesinde aldığı ağır yara

B – Bindiği trenin eşkıyalar tarafından taranması neticesinde aldığı yara
C – Bindiği trende yakalandığı sıtma hastalığı
D – Bindiği trende yakalandığı verem hastalığı
E – Bindiği trende yediği yemekten zehirlenmesi
Cevaplar
1 – E; 2 – D; 3 – C; 4 – D; 5 – B; 6 – D; 7 – B; 8 – A; 9 – C; 10 - C

10.CEMÂLUDDİN EL-KÂSIMÎ, HAYATI, TEFSİRİNİN
ÖZELLİKLERİ VE TEFSİRİNDEN ÖRNEK BİR METİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste 20. Yüzyılın başlarında yazılmış en önemli tefsirlerden olan Mehâsinu’tte’vîl tefsirinin müfessiri Cemâleddin el-Kâsımî’yi ve tefsir anlayışını öğrenecek, yazdığı
tefsirin genel özelliklerini, içeriğini görmüş olacağız. Ayrıca tefsirinin tercüme edilip
edilmediğini de göstereceğiz. El-Kâsımî’nin tefsirinden örnek bir metni okuyup tartışarak
tefsirini yakinen tanımayı, değerlendirmeyi, böylece metin okuma ve anlama, anladığından
neticeler çıkarabilme bilgi ve becerisinin elde edilmesini sağlamaya çalışacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Cemâleddin el-Kâsımî’nin yaşadığı dönemi araştırın ve ondan önce yazılmış
tefsirlerin genel özellikleri hakkında bilgi toplayın.
2)
Cemâleddin el-Kâsımî itikaden “selefî”dir. Selefiliğin ne olduğunu, o zamanlar
“selefî”liğin ne anlam ifade ettiğini ve bugünkü selefikle arlarında nasıl bir benzerlik ve farklılığın
olduğunuaraştıınız.
3)
Cemâleddin el-Kâsımî’nin tefsiri Türkçeye tercüme edilmiş midir? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örnek metin üzernden Kur’an’ın
nasıl yorumlandığı ve nasıl
Örnek metin üzerinden
yorumlanması
gerektiği
Kur’an’ı yorumlama
öğrenilir, bu konuda tecrübe
kazandırılır.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Örnek metin okuma, metni
çözümleme,
metne
dayalı
değerlendirme
ve
tartışma
yaparak konunun daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Islahat
Selefi
Cemalilik
Sebeb-i nüzul
Müdreç
Nasih-mensuh
Şaz
Ehl-i kitab
Nakisatu’l-akl
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Giriş
Burada 20. Yüzyılın başında yazılmış en önemli tefsirlerden biri üzerinde duracağız.
Bu tesfir Cemâleddin el-Kâsımî’ye ait olan Mehâsinu’t-Te’vîl’dir. Müfessir el-Kâsımî
yaşadığı dönemde yaygın ilgi gören Muhammed Abduh kaynaklı ıslah hareketinin önemli
isimlerindendir. İtikaden de selefiliği savunmuştur. Mehâsinu’t-Te’vîl adlı tefsirini bu anlayış
üzere yazmıştır. Tefsir dirayet tefsiri olması yanı sıra önemli bir rivayet tefsiridir. Şimdi bu
müfessiri ve tefsirini yakından görelim. Burada önce müfessir el-Kâsımî’nin hayatı üzerinde
duracak, sonra da tefsirinin özellikleri hakkında bilgi vereceğiz. Bütün bunları tefsirinden
sunacağımız örnek bir metin üzerinde görmeye çalışacağız.

10.1. Cemâluddin el-Kâsımî’nin (v. 1332/1914) Hayatı
Son dönemlere doğru yetişmiş önemli âlimlerden biri olan el-Kâsimi, Suriyeli bir
âlimdir. Şam’da doğmuş olmasından dolayı ed-Dimaşkî diye bilinir.540

Harita 10 - Cemâluddîn el-Kâsımî’nin doğduğu şehir (Dimaşk (Damascaus)/Şam/Suriye) (Google maps)

Ama daha çok önceleri berberken bu mesleği bırakıp ilme yönelen ve mühim bir âlim
olan dedesi Kâsım el-Hallâk’a nisbetle el-Kasimî diye meşhur olmuştur.541 el-Kâsimî
1283/1866 yılında Dimaşk’ta kültürlü ve mütedeyyin bir ailede doğmuştur.542 İlk eğitimini
babasından alan âlimimiz, Zâhiriye medresesine girer ve orada sarf, nahiv, akaid, mantık,
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Ali Turgut, “Cemaleddin el-Kâsımî”, DİA, cilt VII (İstanbul 1993), 311.
Gökçen Kalkan, Cemâleddin el-Kâsimî ve Tefsirdeki Metodu, (Doktora tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, (Erzurum: 2007), 7; H. Mehmet Günay, “Suriye Selefiliğinin Önderi Cemâleddin elKâsimi (1866-1914): Hayatı, Islahatçı Kişiliği ve Fıkhî Eserleri”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı
6 (2005), 119.
H. Mehmet Günay, Cemâluddin el-Kâsimî ve Fıkhî Görüşleri, (Yüksek Lisans tezi), Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, (İstanbul: 1991), 3.

YW\


beyan gibi ilimler öğrenir. Ayrıca dönemin ünlü âlimlerinden özel dersler alır. Kısa sürede
tahsil hayatını tamamlar ve küçük yaşta kendisi dersler vermeye başlar.543
20 yaşında 1303/1885 yılında imam olarak göreve başlayan el-Kasimî, 1317/1899
yılında babasının vefatı üzerine onun yerine Sinâniye camiinde imam-hatiplik görevini
devralır ve hayatının sonuna kadar bu görevini sürdürür.544
1321/1903 yılında Mısır’a giden Kâsimi, orada çok sevdiği ve fikirlerini paylaştığı
dönemin ünlü âlimi ve ıslahatçısı Muhammed Abduh ile görüşür, onun ders ve sohbetlerine
iştirak eder. Aynı zamanda Abduh’un en sadık öğrencisi Muhammed Reşid Rızâ ile de
tanışır.545 Bu gezi ve görüşmeler, Kâsimî’nin fikir ve düşünceleri üzerinde büyük etki yapar,
adeta bir değişim ve dönüşüm noktası rolü oynar.546 O da ıslahat hareketinin en önemli
temsilcilerinden biri olur, bilhassa bu hareketin Suriye temsilcisi addedilir.547 Aynı zamanda
makale ve eserlerinin el-Menâr dergisi ve yayınları arasında yayınlanmasına zemin hazırlar.548
Kasimî bu seyahati esnasında aynı zamanda Lübnan’da Muhammed Ebû Tâlip elCezâirî ile tanışır ve onun sayesinde İbn Teymiyye külliyatı hakkında bilgi sahibi olur, fikir
ve düşüncelerini öğrenir.549
İbn Kayyım el-Cevziyye, Şevkânî, Sıddık Hasan Han gibi âlimler de Kâsimî’nin fikir
dünyası üzerinde etkili olmuşlardır.550 Esasen o da selefî çizgi üzerinde tefsirini yazanlardan
biri olarak addedilmiştir.551 Bu etki onun ilmî faaliyetlerinde kendini göstermiştir. Hatta
henüz yeni anlayışlara ve ıslahat fikrine hazır olmayan Suriye topraklarında müfessirimizin
ilmî faaliyetleri kontrol altında tutulmuş, kendisine kuşkuyla yaklaşılmış, Cemalilik adında
yeni bir mezhep kurma hevesinde olmakla itham edilmiş, zaman zaman tutuklanıp nezarete
atılmış, siyâsî baskılara maruz kalmıştır.552
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Günay, Cemâluddin el-Kâsimî ve Fıkhî Görüşleri, 6-7; Kalkan, Cemâleddin el-Kâsimî ve Tefsirdeki Metodu,
7; Turgut, “Cemaleddin el-Kâsımî”, DİA, VII/311.
Günay, Cemâluddin el-Kâsimî ve Fıkhî Görüşleri, 7; Günay, “Suriye Selefiliğinin Önderi Cemâleddin elKâsimi (1866-1914): Hayatı, Islahatçı Kişiliği ve Fıkhî Eserleri”, 120.
Günay, “Suriye Selefiliğinin Önderi Cemâleddin el-Kâsimi (1866-1914): Hayatı, Islahatçı Kişiliği ve Fıkhî
Eserleri”, 120; Günay, Cemâluddin el-Kâsimî ve Fıkhî Görüşleri, 10; Abdulmecid Abdusselam el-Muhtesib,
İtticâhâtu’t-Tefsîr fî’l-Asri’r-Râhin, (Ammân: Menşûrâtu Mektebeti’n-Nahda el-İslâmiyyte, 1402/1982), 42.
Günay, Cemâluddin el-Kâsimî ve Fıkhî Görüşleri, 5; Günay, “Suriye Selefiliğinin Önderi Cemâleddin elKâsimi (1866-1914): Hayatı, Islahatçı Kişiliği ve Fıkhî Eserleri”, 120.
Islahat yönündeki görüş ve düşünceleri için bkz. Günay, “Suriye Selefiliğinin Önderi Cemâleddin el-Kâsimi
(1866-1914): Hayatı, Islahatçı Kişiliği ve Fıkhî Eserleri”, 127-134; Günay, Cemâluddin el-Kâsimî ve Fıkhî
Görüşleri, 16-42; Kalkan, Cemâleddin el-Kâsimî ve Tefsirdeki Metodu, 8-10; Abdulkebîr Hüseyin Sâlih,
“Cemâluddin el-Kâsimî ve Kadâyâ İçtimâiyye fî Tefsîrihi Taadudu’z-Zevcât ve’l-Mîrâs Nemûzecen”,
Mecelletu’l-İslâm fî Asyâ, (Özel sayı, December 2011), 83-89.
Günay, “Suriye Selefiliğinin Önderi Cemâleddin el-Kâsimi (1866-1914): Hayatı, Islahatçı Kişiliği ve Fıkhî
Eserleri”, 120.
Günay, “Suriye Selefiliğinin Önderi Cemâleddin el-Kâsimi (1866-1914): Hayatı, Islahatçı Kişiliği ve Fıkhî
Eserleri”, 120.
Günay, “Suriye Selefiliğinin Önderi Cemâleddin el-Kâsimi (1866-1914): Hayatı, Islahatçı Kişiliği ve Fıkhî
Eserleri”, 125. Ayrıca bkz. Günay, Cemâluddin el-Kâsimî ve Fıkhî Görüşleri, 19-26.
el-Mağrâvî, el-Müfessirûn Beyne’t-Te’vîl ve’l-İsbât fî Ayâti’s-Sıfât, II/647.
Kalkan, Cemâleddin el-Kâsimî ve Tefsirdeki Metodu, 8-10; Günay, Cemâluddin el-Kâsimî ve Fıkhî
Görüşleri, 9-12.
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Müfessirimiz Hicaz bölgesini de gezip dolaşır, oradaki âlimlerle tanışır, kütüphaneleri
gezer. el-Kâsimî nihayet 1332/1914 yılında henüz 49 gibi erken sayılabilecek bir yaşta
Dimaşk’ta vefat eder.554
553

10.2. Mehâsinu’t-Te’vîl Adlı Tefsirinin Özellikleri
Telif, derleme, şerh türünden muhtelif alanlarda yazılmış çok sayıda çalışması
bulunan555 müellifin bizim açımızdan en önemli eseri Mehâsinu’t-Te’vîl ( )محاسن التأويلadlı
tefsiridir. Esasen bu tefsir, onun en büyük eseri ve kendisiyle meşhur olduğu kitabıdır.556 elKâsimî, tefsirini 1316/1899 yılında yazmaya başlamış557 ve 13 yıl sonra 1329/1911 yılında
tamamlamıştır.558 Eser, Muhammed Fuad Abdulbâkî tarafından 17 cilt halinde düzenlenerek
Kâhire’de basılmıştır.559
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Günay, Cemâluddin el-Kâsimî ve Fıkhî Görüşleri, 6; Günay, “Suriye Selefiliğinin Önderi Cemâleddin elKâsimi (1866-1914): Hayatı, Islahatçı Kişiliği ve Fıkhî Eserleri”, 121.
Günay, Cemâluddin el-Kâsimî ve Fıkhî Görüşleri, 12; Günay, “Suriye Selefiliğinin Önderi Cemâleddin elKâsimi (1866-1914): Hayatı, Islahatçı Kişiliği ve Fıkhî Eserleri”, 121.
Bkz. Günay, Cemâluddin el-Kâsimî ve Fıkhî Görüşleri, 34-60; Turgut, “Cemaleddin el-Kâsımî”, DİA,
VII/312.
Günay, Cemâluddin el-Kâsimî ve Fıkhî Görüşleri, 47-48.
Şükrü Arslan, “Mehâsinü’t-Te’vîl”, DİA, cilt XXVIII (İstanbul 2003), 363.
Kalkan, Cemâleddin el-Kâsimî ve Tefsirdeki Metodu, 8-10; Günay, Cemâluddin el-Kâsimî ve Fıkhî
Görüşleri, 44; Günay, Cemâluddin el-Kâsimî ve Fıkhî Görüşleri, 48.
Fehd b. Abdurrahman b. Süleyman er-Rûmî, Buhûs fî Usûli’t-Tefsîr ve Menâhicih, (er-Riyâd: Mektebetu’tTevbe, ts.), 158; Kalkan, Cemâleddin el-Kâsimî ve Tefsirdeki Metodu, 8-10; Günay, Cemâluddin el-Kâsimî
ve Fıkhî Görüşleri, 44; Günay, Cemâluddin el-Kâsimî ve Fıkhî Görüşleri, 48.
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Tefsirin birinci cildi müellifin mukaddimesiyle başlamaktadır. Kâsimî, burada tefsirin
önemi, eserini nasıl telif ettiği, bazı özellikleri ve hareket tarzı hakkında bilgi veriyor.560 Daha
sonra Tefsir usulüyle ilgili konulara geçiyor ki, birinci cildin tamamı Tefsir usulü konularına
tahsis edilmiştir. Burada 11 kaide halinde tefsirin ana kaynakları, ihtilaf halinde tefsirin sahih
ve esahhını bilme, selefin tefsir ihtilaflarının tenevvü türünden olduğu, sebeb-i nüzûl bilgisi,
nâsih-mensûh, şaz ve müdreç kıraatler, peygamber kıssaları ve isrâiliyâtı kullanma, tefsirde
Arap dilinin önemi gibi hususlar uzun uzun anlatılmıştır.561 Burada aynı zamanda “şerefu
ilmi’t-tefsîr” başlığı altında tefsir ilminin ne kadar mühim bir ilim olduğu da işlenmiştir.562
Tefsir, önemli bir rivâyet tefsiridir, tefsirde daha önceki rivâyet tefsirlerinin çoğundan
önemli miktarda rivâyetler nakledilmiştir.563 Ancak içinde önemli oranda dirâyî açıklama ve
izahlar da yer almaktadır. Tefsirde ıslahatçı düşünce ve selefî anlayış esas hareket noktasını
oluşturmaktadır.564 Bu çerçevede İbn Teymiyye’den bolca nakiller yapmıştır.565 Tefsirde
Kur’an’ın Kur’an’la tefsiri, sünnetle, sahâbe ve tâbiûn kavliyle tefsir, daha önce yazılmış
tefsirlerdeki görüşler ışığında tefsir yapılmıştır. Bu arada nahiv kuralları ve lügatler ile
kıraatlerden de istifade etmiştir. Kur’an kelime ve kavramlarının izahında başta elCevherî’nin es-Sıhah adlı lügatı olmak üzere muhtelif eserlerden yararlanmış, kelimelerin
açıklamalarını buralardan naklettiği bilgilere göre yapmıştır.566 Kıraatler de tefsirde öne
çıkarılmış ve tefsir yapılırken mütevatir kıraatler göz önünde bulundurulmuştur.567 Ehl-i
sünnet ve’l-cemaati savunmuş,568 zaman zaman İncil ve diğer kutsal metinlerden alıntılar
yapmış, ehl-i kitabın muhtelif konulardaki iddialarına cevaplar vermiştir.569 el-Kâsımî de
kendinden önceki birçok müfessir gibi isrâilî rivâyetlere yer vermekten kurtulamamış,
bilhassa isrâiloğullarıyla ilgili ayetlerin tefsirinde zaman zaman isrâilî haber ve yorumlara yer
vermiştir. Ancak bunları genellikle ( )رويsığasıyla vererek bunların zayıf olduğuna işaret
etmiştir.570
Tefsir kısmı ikinci cildin başında Fatiha suresinin tefsiriyle başlamaktadır. Tefsirde
zaman zaman ilmî tefsir anlayışına uygun açıklama ve yorumlar yapılmaktadır. Bilhassa ilm-i
felek konusunda geniş izahlar bulmak mümkündür.571
Tefsirinde birden fazla kadınla evliliği savunan ve bunun neslin sağlıklı ve temiz
olması açısından pek çok toplumsal faydalar taşıdığını dile getiren el-Kâsimî,572 çok kadınla
evliliğe izin veren (... )فانكحوا ما طاب لكم من النساءşeklindeki Nisa suresi 3. ayetinde geçen ()ما
ism-i mevsulünün hem akıllı varlıklar, hem de akılsız varlıklar için kullanılabileceğini
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Muhammed Cemâluddin el-Kâsimî, Tefsîru’l-Kâsimî el-Musemmâ Mehâsinu’t-Te’vîl, (Talik: Muhammed
Fuâd Abdulbâkî), (el-Kâhire: Dâru İhyâi’l-Kutubi’l-Arabî, 1376/1957), I/4-6.
el-Kâsimî, Tefsîru’l-Kâsimî, I/7-349.
el-Kâsimî, Tefsîru’l-Kâsimî, I/349.
el-Muhtesib, İtticâhâtu’t-Tefsîr fî’l-Asri’r-Râhin, 44.
el-Muhtesib, İtticâhâtu’t-Tefsîr fî’l-Asri’r-Râhin, 41-42.
Günay, Cemâluddin el-Kâsimî ve Fıkhî Görüşleri, 48; Sâlih, “Cemâluddin el-Kâsimî ve Kadâyâ İçtimâiyye
fî Tefsîrihi Taadudu’z-Zevcât ve’l-Mîrâs Nemûzecen”, 90.
el-Muhtesib, İtticâhâtu’t-Tefsîr fî’l-Asri’r-Râhin, 44-45.
el-Muhtesib, İtticâhâtu’t-Tefsîr fî’l-Asri’r-Râhin, 45.
el-Muhtesib, İtticâhâtu’t-Tefsîr fî’l-Asri’r-Râhin, 46-48.
Sâlih, “Cemâluddin el-Kâsimî ve Kadâyâ İçtimâiyye fî Tefsîrihi Taadudu’z-Zevcât ve’l-Mîrâs Nemûzecen”,
91.
el-Muhtesib, İtticâhâtu’t-Tefsîr fî’l-Asri’r-Râhin, 48-49.
el-Muhtesib, İtticâhâtu’t-Tefsîr fî’l-Asri’r-Râhin, 43.
el-Kâsimî, Tefsîru’l-Kâsimî, V/1104-1122. Ayrıca bkz. Sâlih, “Cemâluddin el-Kâsimî ve Kadâyâ İçtimâiyye
fî Tefsîrihi Taadudu’z-Zevcât ve’l-Mîrâs Nemûzecen”, 92-95.
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belirttikten ve buna dair Kur’an’daki bazı örnekleri verdikten sonra, “burada kadınlar için
()ماnın kullanılmış olması oldukça manidardır, zira kadınlar nâkısâtu’l-akldırlar” dendiğini
nakletmektedir.573 Esasen kendisi de (sefihlerin inandığı gibi mi inanalım) anlamına gelen
( )أنؤمن كما آمن السفھاءşeklindeki Bakara suresi 13. ayeti açıklarken, ayette geçen ()السفھاء
kelimesinin, “aklın kusurlu olması ve kişinin neyin kendi menfaatine, neyin de zararına
olduğunu anlama konusunda bilgi eksikliğine sahip olması” manasına geldiğini belirtiyor,
sonra “bundan dolayı Allah’ın (mallarınızı sefihlere vermeyin) anlamına gelen ( وال تؤتوا السفھاء
 )أموالكمşeklindeki Nisa suresi 5. ayette kadın ve çocukları (‘ )السفھاءsefihler’ diye
isimlendirdiğini” yazıyor.574
el-Kâsimî, ayrıca et-Tâliu’l-Mes’ûd alâ Tefsiri Ebissuûd adıyla 38 sayfalık nâtamam
bir çalışması, İfâdetu men Saha fî Tefsîri Sûreti ve’d-Duhâ, Tefsîru Âyeti İnnâ Aradnâ’lEmânete ale’s-Semâvâti ve’l-Ard… gibi tefsirle ilgili başka eserleri de bulunmaktadır.575
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el-Kâsimî, Tefsîru’l-Kâsimî, V/1106.
el-Kâsimî, Tefsîru’l-Kâsimî, II/49.
Kalkan, Cemâleddin el-Kâsimî ve Tefsirdeki Metodu, 8-10; Günay, Cemâluddin el-Kâsimî ve Fıkhî
Görüşleri, 15-16; Günay, Cemâluddin el-Kâsimî ve Fıkhî Görüşleri, 48.
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10.3. Mehâsinu’t-Te’vîl Adlı Tefsirinden Seçme Bir Metin

YXW


YXX


YXY


YXZ


YX[


Bu Bölümde Ne Öğrendik
Cemâleddin el-Kâsımî’nin tefsir ilmindeki yerini, tefsir anlayışını, tefsirinin adını,
özelliklerini, içeriğini, Kadir suresini tefsir ediş tarzını, ayetleri tefsir ederken diğer ayetlerden
ve hadislerden nasıl yararlandığını, kelimelere nasıl mana verdiğini öğrenmiş olduk. Ayrıca
tefsirinin Kur’an’ı yirminci yüzyılın başlarında tefsir eden en önemli tefsirlerden olduğunu,
bu mühim eserin henüz dilimize tercüme edilerek Türk okuyucusunun hizmetine
sunulmadığını da görmüş olduk.
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Bölüm Soruları
1- Cemaleddin el-Kasimi’nin tefsirinin adı aşağıdakilerden hangisidir
a. Mefatihu’l-Gayb
b. İrşâdü’l-Akli’s-Selim
c. Mehasinü’t-Te’vil
d. Et-Tefsirü’l-Hadis
e. Tefsiru Celaleyn
2- Cemaleddin el-Kasimi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Tam adı Cemaleddin b. Muhammed b. Said b. Kasım’dır
b. Kasımi’nin düşünce anlayışı değişken bir seyir izlemiştir.
c. Hayatının ilk yıllarını, yetiştiği çevrede yaygın olan Şafi mezhebi üzere geçirmiştir.
d. Kasımi’yi en çok etkileyen şahısların basında İbn Teymiye yer almaktadır.
e. Kasımi’nin içtihat ve taklid konularında Hanefi alimlerinden Necmeddin etTufi ve Şevkani’den etkilenmiştir
3- Mehasinu’t-Te’vil’in önemi hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
a. Müellifinin kendinden önceki tefsirlere son derece vakıf oluşu ve bunu yeterince
tefsirine yansıtmış olmasıdır
b. İsrailiyata yer vermemesi
c. Naklettiği rivayetleri tenkit etmesi ve sahihinin zayıfından ayırması
d. Mucizeleri aklileştirmesi ve akla büyük önem vermesi
e. Toplum sorunlarını ön plana çıkarması ve onları Kur’an ışığında yeniden
yorumlaması
4- Cemaleddin el-Kasimi aşağıdaki tefsir yöntemlerinden hangisini
kullanmamıştır
a. Ayetlerdeki İşari anlamları tespit etme
b. Kur’an’ı Kur’anla tefsir etme
c. Kur’an’ı Sünnetle tefsir etme
d. Ayetler arası münasebeti tespit etme
e. Kendinden önceki alimlerin görüşlerine atıfta bulunmaktadır

5- Cemaleddin el-Kasimî’nin bağlı bulunduğu dini-siyasi düşünce akımı
hangisidir?
a. İhva-ı müslimin
b. Modernist
c. Selefi-Islahi
d. Ehli Sünnet ve’l-Cemaat
e. En-Nahda hareketi
6- Cemaleddin el-Kasimi ile ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisi yanlıştır?
a. Kasimi tefsirini 13 yılda yazmıştır
b. Tefsirinde edebi bir dil kullanmıştır
c. Alıntıları çokca yapmıştır
d. Kur’an’ın başından sonuna tüm ayetlerini tefsir etmiştir
e. Tefsirinin mukaddimesinde tefsir ıstılahları hakkında geniş açıklamalar yapar
7- Cemaleddin el-Kasimi’nin Tefsirini önemli kılan nedenlerden biridir.
a. Tefsir usulüne dair önemli ve geniş bir mukaddimesinin olması
b. Ehli Sünnetin görüşlerini savunması
c. Dilinin fesahat ve belagat içermesi ve üslubunun edebi olması
d. Rivayetlere hiç yer vermemesi
e. Selefi Islahi düşünceyi sistemli bir şekilde savunmuş olması
8- Aşağıdaki isimlerden hangisi Cemaleddin Kasimi’nin Selefi düşüncesinin
şekillenmesinde katkı sağlayan alimlerden biri değildir?
a. İbn Teymiyye
b. Fahreddin er-Razi
c. Şevkani
d. İbn Kayyım el-Cevziyye
e. Muhammed Abduh
9- Aşağıdakilerden hangisinde Cemaleddin Kasimi’nin vefat tarihi ve yeri doğru
olarak verilmiştir?
A – 1332, Kahire
B – 1332, Dimaşk
C – 1232, Kahire
D – 1232, Dimaşk

E – 1232, Bağdat
10 – Aşağıdakilerden hangisi Cemaleddin Kasımi’nin tefsirinde kendisinden
bolca nakiller yaptığı bir alimdir?
A – İbn Teymiyye
B – Mukatil b. Süleyman
C – Ebu Mansur el-Maturidi
D – Ebubekir er-Razi
E – Mahmud el-Alusi
Cevaplar
1 – C; 2 – E; 3 – E; 4 – E; 5 – C; 6 – B; 7 – E; 8 – B; 9 – B; 10 - A

11.MUHAMMED REŞİD RIZA, HAYATI, TEFSİRİNİN
ÖZELLİKLERİ VE TEFSİRİNDEN ÖRNEK BİR METİN
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Muhammed Reşid Rıza’nın yaşadığı dönemi araştırın ve ondan önce yazılmış
tefsirlerin genel özellikleri hakkında bilgi toplayın.
2)
Reşid Rıza ve hocası Muhammed Abduh tefsirde “ıslahat” dediğimiz hareketi
başlatmışlardır. Tefsirde ıslahat deyince ne kast edilmektedir, bundan murat nedir, bu ve benzeri
hususları araştıınız.
3)
Reşid Rıza’nın tefsiri Türkçeye tercüme edilmiş midir? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örnek metin üzernden Kur’an’ın
nasıl yorumlandığı ve nasıl
Örnek metin üzerinden
yorumlanması
gerektiği
Kur’an’ı yorumlama
öğrenilir, bu konuda tecrübe
kazandırılır.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Örnek metin okuma, metni
çözümleme,
metne
dayalı
değerlendirme
ve
tartışma
yaparak konunun daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Al-i beyt
Rüşdiye
Zühd
Takva
El-urvetu’l-vuska
El-Menar
Taklit
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Giriş
Burada yirminci yüzyılın en önemli, en etkili eserlerinden biri olan Tefsiru’l-Menâr ve
müfessiri Muhammed Reşid Rıza’yı tanıyacağız. Reşid Rıza’nın bu tefsirinde hocası
Muhammed Abduh’un etkisi çok büyüktür. Abduh ve Reşid Rıza, tefsir yoluyla toplumsal bir
ıslahat hareketine girişmiş ve önemli bir başarı elde etmişlerdir. Aşağıda önce aynı zamanda
birer ıslahatçı olan bu müfessirlerden Muhammed Reşid Rıza’yı tanıyacak, sonra tefsirleri
olan el-Menâr üzerinde duracağız. Son olarak tefsirden seçtiğimiz örnek bir metni verecek ve
tefsir anlayışlarını bu metin üzerinden uygulamalı olarak görmeye çalışacağız.

11.1. Muhammed Reşid Rızâ’nın (v. 1353/1935) Hayatı
İslâm dünyasının önemli dönüşümler yaşadığı bir devrede özellikle Menâr
dergisindeki (1898–1935) yazıları başta olmak üzere çeşitli faaliyetleriyle; İslam âlimi,
mütefekkir, gazeteci ve siyasetçi kimliğiyle çağdaş İslâm düşüncesinin önde gelen
isimlerinden biri olan576 ve özellikle de Muhammed Abduh’un en önemli öğrencisi olarak öne
çıkan Muhammed Reşid b. Ali Rızâ b. Muhammed Şemsuddin el-Hüseynî ( محمد رشيد بن علي
)رضا بن محمد سمس الدين الحسيني577, 27 Cemaziyelevvel 1282/18 Ekim 1865 tarihinde bugünkü
Lübnan’ın kuzeyinde kalan, o zamanki Beyrut vilâyetinin Trablusşâm sancağına bağlı
Kalemûn adlı bir sahil kasabasında dünyaya gelmiştir.578

Harita 11 Muhammed Reşid Rıza’nın doğduğu şehir (Kalemûn (al-Qalamoun)/Trablusşam (Tripoli)/Lübnan)
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Arslan, Hâdiru’l-Âlemi’l-İslâmî, I/284.
er-Rûmî, Menhecu’l-Medresti’l-Akliyye el-Hadîse fi’t-Tefsîr, I/170.
El-Emîr Şekib Arslan-Emîr el-Beyân, es-Seyyid Reşid Rızâ ev İhâu Erbaîne Sene, (Kırâe ve ta’lik: Midhat
Yûsuf es-Seb’), (el-Kâhire: Dâru’l-Fadîle, ts.), 4, 6, 23; er-Rûmî, Menhecu’l-Medresti’l-Akliyye el-Hadîse
fi’t-Tefsîr, I/172.
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Ailesinin, baba tarafından Hz. Hüseyin koluna, anne tarafından da Hasan koluna
mensup olduğu579 ve Hicaz’dan sırasıyla Bağdat, Necef ve Trablusşâm’a hicret ederek, en son
Kalemûn’a gelip yerleştiği belirtiliyor.580 Nitekim kendisi de hep “atam el-Murteza
aleyhisselam”, “atam Hüseyin aleyhisselam”, “atam İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam”
dermiş.581 Ancak Necef ve Bağdat sicil kayıtlarında yapılan araştırmalarda böyle bir ailenin
kaydına rastlanmadığı da belirtilmiştir.582 Soyunun Âl-i Beyte dayanıp dayanmaması çok da
önem arz etmez,583 asıl mühim olan, bizzat müellifin kendi yaşantısıdır. Müellifin babası da
âlim ve fâzıl bir zat idi.584
Reşid Rızâ, ilköğrenimine kasaba mektebinde başlar,585 daha sonra öğrenim hayatını
Trablusşâm’daki rüşdiyede sürdürür.586 Bu okul, Osmanlı Devletine memur yetiştiren bir okul
durumundaydı ve o yüzden eğitim dili Türkçe idi. Hükümette resmi bir memur olarak
çalışmayı istemeyen587 Reşid Rızâ bir yıl devam ettiği bu okuldan ayrılarak, eğitim dili
Arapça olan, dînî ve modern ilimleri bir arada veren Hüseyin el-Cisr’in idaresindeki elMedresetü’l-Vataniyyetü’l-İslâmiyye’ye geçer.588 Rızâ burada dînî dersler, Türkçe ve
Fransızca gibi dil dersleri yanında Coğrafya, Mantık, Matematik, Felsefe gibi dersler okur.589
Ancak bir süre sonra bu okul Osmanlı devleti tarafından kapatılır, bunun üzerine Trablus’taki
dînî bir okula intikal eder ve ilköğrenimini burada ikmâl eder.590
Rızâ, okuduğu medreseyi yöneten ünlü bir âlim olan Hüseyin el-Cisr’den çok istifade
eder, ondan özel dersler alır ve şer’î, aklî ve arabî ilimlerde icâzet alır.591 Hadis ve Şâfiî Fıkhı
alanında da Mahmûd Neşşâbe’den icâzet alır.592 Daha başka hocalardan da dersler alan
müellif,593 eğitimi esnasında bilhassa bolca okuduğu Gazali'nin İhyau Ulûmi’d-Din adlı
eserinden çok etkilendi.594 Bundan dolayı kendini zühd ve takvaya verdi. Bazen saatlerce
bahçelerindeki ağaçların altında hüngür hüngür ağlayarak teheccüd namazı kılar, okuduğu
ayetler üzerinde uzun süre tedebbür ve tefekkür ederdi.595
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Bu arada dedesinin yapmış olduğu camide imamlık yapmaya ve halka vaaz etmeye
başlar.
Oldukça başarılı ve etkili vaazlar veren müellif, halk üzerinde derin bir etki
meydana getirir. Bununla yetinmeyen Rızâ, ayrıca köyün kahvelerine gider, oradakilere de
nasihatler yapar.597 Bu sayede pek çok kişi tevbe ve istiğfar eder, kötü alışkanlıklarını terk
ederek namaza başlar ve mütedeyyin biri olur.598 Aynı zamanda köyün kadınlarının eğitimiyle
uğraşır ve onları muhtelif konularda aydınlatır.599
596

Daha önce hocasından aldığı tasavvuf dersleri sayesinde ve okurken çok etkilendiği
İhya’nın etkisiyle tasavvufa yönelen müellif, seher zikirleri yapmaya başlar, Delâilu’l-Hayrâtı
hıfzetmeye çalışır. Bu arada Nakşibendiyye tarikatına girer.600 Bu dönemde derin bir
tasavvufî hayat yaşar.601 Ancak daha sonra tasvip etmediği bazı hususlar yüzünden tarikat
ehline tenkitler yönetir, hocası el-Cisr ile bu konuda münakaşalar eder ve nihayet tasavvufî
hayatı bırakarak602 şer’î ilimlere yönelir ve Kur’an üzerinde yoğunlaşmaya başlar.603
İşte Reşid Rızâ bu haldeyken bir gün tesadüfen babasının evrakları arasında bulunan
bir dergiyi, Afgânî ve Abduh'un çıkarmış olduğu el-Urvetul Vuskâ ( )العروة الوثقىadlı dergiyi
görür,604 heyecanla okuduğu bu dergiden çok etkilenir, dergi adeta kendisini büyüler.605 Bu
dergiyle tanışması onun hayatında bir milat oluşturur.606 Dergideki fikirler ve görüşlerle
beslenen yepyeni bir Reşid Rızâ doğar.607 Rızâ, kendisini, bu dergiyi görüp okumadan önce
yalnızca insanları haram işlemekten sakındıran ve onları dünyadan el-etek çekerek daha çok
zühd hayatı yaşamaya, daha çok ibadet etmeye davet eden biri olarak tanıtıyorken, dergiyi
okuduktan sonra ise artık Müslümanları kültür ve medeniyeti tanımaya, vatanlarına ve
mülklerine dört elle sarılmaya, ilim, fen, sanat ve hayatın diğer tüm alanlarında ilerlemeye
davet eden biri olarak tanıtır.608
Dergi aracılığıyla tanımış olduğu Afgânî'yle görüşmek üzere İstanbul'a gelmek için
bazı girişimlerde bulunursa da başarılı olamaz. Bunun üzerine yazışmalarla yetinir. Ona
gönderdiği mektuplarda öğrencisi olmayı arzu ettiğini belirtir.609 Bu arada sürgün olarak


596
597
598
599
600

601
602
603
604

605

606
607

608
609

er-Rûmî, Menhecu’l-Medresti’l-Akliyye el-Hadîse fi’t-Tefsîr, I/173.
er-Rûmî, Menhecu’l-Medresti’l-Akliyye el-Hadîse fi’t-Tefsîr, I/173.
Şekib Arslan-Emîr el-Beyân, es-Seyyid Reşid Rızâ ev İhâu Erbaîne Sene, 81-84.
Şekib Arslan-Emîr el-Beyân, es-Seyyid Reşid Rızâ ev İhâu Erbaîne Sene, 83-84.
Şekib Arslan-Emîr el-Beyân, es-Seyyid Reşid Rızâ ev İhâu Erbaîne Sene, 43-48; Kavak, Reşid Rıza’nın
Fıkıh Düşüncesi Çerçevesindeki Görüşleri, 26-27.
Şekib Arslan-Emîr el-Beyân, es-Seyyid Reşid Rızâ ev İhâu Erbaîne Sene, 48-74.
Şekib Arslan-Emîr el-Beyân, es-Seyyid Reşid Rızâ ev İhâu Erbaîne Sene, 74-80.
Şekib Arslan-Emîr el-Beyân, es-Seyyid Reşid Rızâ ev İhâu Erbaîne Sene, 43-44.
er-Rûmî, Menhecu’l-Medresti’l-Akliyye el-Hadîse fi’t-Tefsîr, I/174; Kavak, Reşid Rıza’nın Fıkıh Düşüncesi
Çerçevesindeki Görüşleri, 60.
Şekib Arslan-Emîr el-Beyân, es-Seyyid Reşid Rızâ ev İhâu Erbaîne Sene, 133; er-Rûmî, Menhecu’lMedresti’l-Akliyye el-Hadîse fi’t-Tefsîr, I/174; Kavak, Reşid Rıza’nın Fıkıh Düşüncesi Çerçevesindeki
Görüşleri, 62.
er-Rûmî, Menhecu’l-Medresti’l-Akliyye el-Hadîse fi’t-Tefsîr, I/174.
Reşid Rıza, “Fâtihatu Tefsîri’l-Kur’âni’l-Hakîm”, I/10-11; Reşid Rıza, “Yüce Kur’ân’ın Tefsirine
Başlangıç”, I/23; Şekib Arslan, “Tercemetu eş-Şeyh Muhammed Reşid Rıza (er-Recul ellezi lem yeda’
sâeten vâhideten min hayâtihi bilâ amelin müfîdin li’l-insâniyyeti umûmen ve li’l-İslâmi husûsen)”,
http://azhar.forumegypt.net/t2927-topic (29 Ekim 2012).
er-Rûmî, Menhecu’l-Medresti’l-Akliyye el-Hadîse fi’t-Tefsîr, I/174.
er-Rûmî, Menhecu’l-Medresti’l-Akliyye el-Hadîse fi’t-Tefsîr, I/174; Kavak, Reşid Rıza’nın Fıkıh Düşüncesi
Çerçevesindeki Görüşleri, 60-61.

YY[


Trablusşam’da yaşayan Muhammed Abduh’la da bir-iki kez görüşür ve ondan çok
etkilenir.610
Reşid Rızâ, Afgânî’nin 1315/1898 yılında ölümünden sonra aynı yıl Abduh ile birlikte
çalışmak üzere Kâhire’ye gelir ve oraya yerleşir.611 Onun yakın çevresi arasında yer alır. Bir
süre sonra da en yakın öğrencisi olur.612 Bundan sonra artık Abduh'a öğrencilik yapan Reşid
Rızâ, sık sık onunla buluşur, siyâsî ve sosyal konularda, toplumun ıslahı, Müslümanların karşı
karşıya olduğu sorunlar ve bunların çözüm yolları ve benzeri hususlarda aralarında uzun
muhavereler olur. Neticede görüş ve fikirlerini yaymak üzere bir dergi çıkarmaya karar
verirler ve derginin ilk sayısını 1315/1898 yılında çıkarmaya muvaffak olurlar.613
Böylece Reşid Rızâ, çok etkilendiği Urvetul Vuskâ adlı derginin kapanmasından sonra
bu dergi ile aynı fikirleri paylaşan ve aynı paralelde yayın yapan ve Abduh tarafından seçilen
“deniz feneri”, “yol işareti” manasına gelen el-Menâr ( )المنارismi ile yeni bir dergi çıkarır.614
Dergicilik hayatına bu dergiyle başlayan Rızâ, hayatının sonuna kadar dergi çıkarmaya devam
eder. Ölümünün ardından İhvanu'l-Müslimîn’in lideri Hasan el-Benna, dergiyi devralmış ve
aynı doğrultuda bir süre devam ettirmiştir.615
Reşid Rızâ’nın hayatını kısa hatlarla veren er-Rûmî, onun hayatında iki âlim, bir kitap
ve bir dergiden çok etkilendiğini ve bunlardan çok istifade ettiğini yazar. Bu iki âlimin ilki,
aynı zamanda ilk hocası olan Hüseyin el-Cisr’dir, ikincisi ise düşünce hayatını yeninden
tanziminde son derece etkili olan ve asıl hocam dediği Muhammed Abduh’tur. Etkisinde
kaldığı kitap, İmam Gazalî’nin İhyâu Ulûmi’d-Din, dergi ise el-Urvetu’l-Vuskâ’dır.616
Reşid Rızâ, hocasının dînî fikirlerinin tercümanı olarak tanındı. Hocasının hayatı ve
fikirlerini kaleme alan Rızâ, böylece önemli bir hizmeti yerine getirdi. Özellikle yayınladığı
el-Menâr dergisiyle hocasının fikirlerini canlı tuttu. Hocasının dînî konulara ait fikirlerini en
fazla dile getiren o oldu.
O da hocasından sonra akidelere sonradan giren ve sokulan yanlışları bulup çıkarmak,
eğitimi modern metotlardan istifade etmek suretiyle daha işler hale getirmek gibi konularda
muhtelif makaleler yayınladı. Esasen burada üzerinde duracağımız tefsir de onun kaleminden
çıkmıştır.
Sultan Abdulhamit, Mekke Emiri Şerif Hüseyin, Kurtuluş savaşı kahramanı Gazi
Mustafa Kemal başta olmak üzere dönemin önemli siyâsî şahsiyetlerini zaman zaman öven,
fakat onlardan beklediği hareketi yaptıklarını göremediği için de bazen de sert bir şekilde
eleştiren Rızâ, Suriye’nin Fransızlar tarafından işgal edilmesi üzerine 1920’de orada bir yıl
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kalıp kurtuluş mücadelesine ve Suriye Kongresi’ne destek verdi. 1925’te bazı Avrupa
ülkelerine seyahat etti ve yeni kurulan Suûd Krallığı’nın himayesinde Mekke’deki Hilâfet
konferansına katıldı. İslam üniversitesi kuruluş çalışmalarında Filistinlilerin yanında olmak
için 1931’de Kudüs’e gitti.617 Bütün bu geziler sırasında el-Menâr Dergisi ve Dâru’l Menâr
yayınlarının aksamaması için büyük çaba gösterdi.
Müellifimiz, davasını savunmak üzere Hindistan’dan İstanbul’a, Hicaz’a, Suriye’ye ve
Avrupa’ya kadar pek çok yere seyahatler yapmış, gittiği yerlerde davasıyla ilgili konferanslar
vermiş, halkı aydınlatmıştır. Ayrıca Davet ve İrşad Okulu’nu kurarak burada teorik
düşüncelerini pratik hayata aktarma imkânı bulmuştur.618
Hızlı ve oldukça hareketli bir ömür geçiren müellifimiz, nihayet Emîr Suûd b.
Abdilaziz ile vedalaşmak için gittiği Arabistan’dan dönerken Süveyş-Kahire yolunda daha
Kâhire’ye varmadan 23 Ağustos 1935 tarihinde yolda vefat etti.619 Hocası Muhammed
Abduh’ın mezarının yakınına defnedildi.620
Muhammed Reşid Rızâ, 30 yılı Abduh’un vefatından sonra olmak üzere 40 yılı aşkın
bir süreyle Menâr dergisinde yazılar yayınlamıştır.621 Bu yazılarında o zamanlar İslam
âleminin duçar olduğu siyasal ve sosyal sorunlar, Müslümanların geri kalmışlığı, bunun
nedenleri, bundan kurtuluş yolları, yaşanılan içtimâî problemler, ilmî alandaki gerilik ve
bunun nasıl aşılacağı hususu ve benzeri daha pek çok konuyu ele almış, din, hilâfet, devlet,
kadın hakları, birden çok kadınla evlilik, miras, şahitlik, kölelik gibi pek çok önemli mevzuyu
hocası Abduh ile aynı paralelde değerlendirmiştir.622 Bu çerçevede Tefsir, Kelam, Akaid,
Tasavvuf, Hadis, Fıkıh, Fıkıh Usulü623 gibi din ilimleri alanında çok sayıda makale neşretmiş
ve buralarda yine ümmetin sorunlarını değerlendirip tartışmıştır. Özellikle tecdid ve ıslah
konuları ile içtihadın zorunluluğu üzerinde yoğunlaşmış,624 ümmetin kurtuluşu için bu iki
kavramın hayata geçirilmesinin şart olduğu üzerinde durmuştur.625 Taklid ve mezheplere körü
körüne bağlılığı, hurâfelerin peşinde koşmayı İslam ümmetinin geri kalma sebepleri arasında
bilhassa zikretmiş, bu zihniyete savaş açmışa,626 içtihadı gelişme ve ilerlemenin aracı olarak
değerlendirmiştir.627
Ayrıca oryantalistlerin İslam, Kur’an ve Müslümanlar hakkındaki iftira ve iddialarına
makul cevaplar vermiştir.
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Reşit Rızâ, hocaları Afgânî ve Abduh gibi, İslam'ın bâtıl itikatlardan, sufilerin eseri
olan bazı unsurlardan arındırılması gerektiğini savunuyordu. Ona göre İslam eğitimi çağdaş
düzeye getirilmeli, ancak bu yapılırken İslam'ın Avrupa ve Hıristiyan dünyasının etkisine
maruz bırakılmaması sağlanmalıydı. Reşid Rızâ'nın önemle üzerinde durduğu husus “İslam'ın
Avrupa ve Hıristiyan dünyasının etkisinden muhafaza edilmesi” hususuydu.628
Reşit Rızâ, hocası Abduh'u da zaman zaman Mısır milliyetçiliği yapması ve Hadise
önem vermemesinden dolayı eleştirmiştir. Abduh'a göre, çağdaş rasyonalizm ışığında
yapılacak Kur'an tefsiri yeterliydi. İşte Reşid Rızâ, bunu yeterli görmeyip, Abduh'u eleştirmiş
ve İslam'ın ancak Kur'an ve Sünnetle anlaşılabilirliğini iddia etmiş ve kendine göre
ispatlamıştır. Hülasa, Reşit Rızâ'ya göre, bütün milliyetçilik akımları ümmeti parçalamak için
kasıtlı olarak sokulmuş nifak tohumlarıdır. Bu ırkçı ve milliyetçi akım en az dış güçler kadar
ümmet için tehlikelidir. Reşit Rızâ bu akımların tehlikesini ve İslam'a vereceği zararı en açık
bir şekilde görüp tedbir alanlardan biridir.629
Reşid Rızâ’ya göre Hz. Peygamber, Kur’an için bir açıklayıcıdır. Hz. Peygamber’in
Kur’an’a yönelik açıklamaları söz ve fiil şeklinde olur. Onun bu açıklamaları olmadan
Kur’an’ı tam ve doğru anlamak mümkün olmaz. Ancak ne şekilde olursa olsun sünnet,
Kur’ânî bir hükmü iptal ya da Kur’ânî bir haberi neshetmeye muktedir değildir ve sünnet asla
Kur’an’ı neshedemez. Dînin temel dayanağı Allah’ın Kitabı’dır. Ameli sünnet ise ikinci
derecede yer alır. Esasen ona göre Kur’an’da nesh vaki olmuş değildir, herhangi bir ayet,
diğer bir ayet tarafından neshedilmiş değildir.630
Müellif, Hadisle ilgili olarak631 metin tenkidine ravi tenkidinden daha fazla önem
verir. Kur’an’ın zâhir manasıyla çelişen bir hadis, ne kadar sağlam yollarla gelmiş olursa
olsun ona göre metni sahih olmaz.
O da hocası Abduh gibi Kur’an’da sözü edilen mucizelerin geçtiği ayetleri genellikle
akıl ve bilim ekseninde tevil etmiştir.632 Posta idaresince kurulan tasarruf sandığına para
yatırıp çalıştırılan o paranın gelirini/faizini almanın haram olmadığını söylemiştir. Zira bu,
Kur’an’da sözü edilen ribaya birebir benzememektedir.633 O altın ve gümüşün yiyecek ve
içecek için yapılan kaplar dışındaki alanlarda kullanılmasının mübah olduğunu ileri
sürmüştür.634
Reşid Rızâ, tasavvufu hurâfe ve bidatlerden ayıklamanın yolu olarak Kitabı, Sünneti
ve selef uygulamasını hakem kılmayı gerekli görüyor. Ona göre, “Kitap ve sünnet var iken
tasavvufa gerek var mıdır?” sorusu fıkıh ve kelâm içinde geçerlidir, bunlara niçin ve ne kadar
ihtiyaç varsa tasavvufa da o kadar ihtiyaç vardır. Ancak bu tasavvuf, hurâfelerden arındırılmış
bir tasavvuftur.
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Kavak, Reşid Rıza’nın Fıkıh Düşüncesi Çerçevesindeki Görüşleri, 97-99.
Bkz. Beşir İslamoğlu, İslami Hareketin Tarihi Seyri, (İstanbul: Denge Yayınları, 1993), 237-240.
Abdurrahim Fâris Ebû Aliyye, Şevâibu’t-Tefsîr fi’l-Karni’r-Râbi’ Aşer el-Hicrî, (Doktora tezi), (Lübnân:
Câmiatu Beurût el-İslâmiyye, 1426/2005), 314.
Hadise yaklaşımı için bkz. Ebû Aliyye, Şevâibu’t-Tefsîr fi’l-Karni’r-Râbi’ Aşer el-Hicrî, 92-106.
Bkz. Niyazi Arıcı, Menâr Tefsirinde Mucizelerle İlgili Farklı Yorumlar, (Yüksek Lisans tezi), Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Ankara: 2006), 24-96.
Kavak, Reşid Rıza’nın Fıkıh Düşüncesi Çerçevesindeki Görüşleri, 328-329.
Kavak, Reşid Rıza’nın Fıkıh Düşüncesi Çerçevesindeki Görüşleri, 317-318; Öztürk, “Neo-Selefilik ve
Kur’ân –Reşid Rıza’nın Kur’ân Yorumu Anlayışı Üzerine-”, 104-105.
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Müellif, Kur’an’ın başlıca hedeflerini bazı maddeler halinde toplamıştır. Bunlar, 1)
dînin temel rükünlerini ortaya koymak, 2) nübüvvet-risalet ve rasullerin görevlerini beyan
etmek, 3) İslamın akıl, fikir, fıtrat, hikmet… dîni olduğunu ortaya koymak, 4) beşerî, siyâsî ve
içtimâî ıslahı beyan etmek, 5) İslam’ın emir ve yasaklarla ilgili genel ilkelerini ortaya
koymak, 6) İslam’da devlet ve siyasetin temel esaslarını belirlemek, 7) ekonomik ıslahı beyan
etmek, 8) savaş nizamını ıslah etmek, 9) kadınlara bütün haklarını vermek ve 10) köleliğin
kaldırılmasına öncülük etmektir.635
“İngilizlerin adamı olmak, hocası Afgânî gibi mason olmak ve masonluğun Ezher’e
girmesini temin etmiş olmak, dinde reformcu bir görüş benimsemiş olmak ve İslam’da reform
yapmayı istemek, Avrupalı müsteşriklerin ve felsefî fikir ve yorumlarla yazılmış kitapların
tesirinde kalmış olmak, İslâm âlimlerinin nakli (kitap ve sünneti) esas alan, aklı naklin
hizmetine veren yolundan ayrılarak dînî meselelerde kendi düşüncelerine göre konuşup
hüküm vermek, mezhep imamlarını taklit etmeyi bırakıp serbest bir akılla hareket edilmesini
istemek ve böylece mezhepsizliği körüklemek, ayet-i kerîmelere, batılılaşmaya uyacak şekilde
kendi aklına göre mânâ vererek Ehl-i Sünnet âlimlerine muhâlefet etmek” gibi hocası
Abduh’a yönelik eleştirilerin aynısı, hatta daha fazlası Reşid Rızâ’ya da yapılmıştır.
Bilhassa mucize türünden olan olayların işlendiği ayetlerde tevil yöntemini
kullanmaktan geri durmamıştır.636 Bu yüzden de gerek Abduh, gerekse Rızâ tenkit
edilmişlerdir.637 Aynı şekilde sahih olduğu belirtilen hadislere itibar etmemeleri,638 fıkıh
âlimlerinin görüşlerini kâle almamaları, yeniden ve asrın ihtiyaçlarına göre içtihat yapılması
gerektiğini söylemeleri gibi noktalarda da sert eleştiriler yemişlerdir.639 Taklitçi zihniyete olan
eleştirileri yüzünden onlar da bilhassa tasavvuf çevrelerinin sert tenkitlerine maruz
kalmışlardır.640
Bu iki zata eleştiri yapanlar, bunların hocası durumunda olan Cemaleddin Afgânî’yi de
eleştirilerine katmışlardır. Bunlara yönelik muhtelif sitelerde, sosyal medyada burada sözünü
etmeye gerek duymadığımız çok sayıda mesnetsiz tenkit yapılmıştır.641

11.2. Muhammed Reşid Rızâ’nın Eserleri
Reşid Rızâ’nın en önemli eseri aşağıda üzerinde duracağımız Tefsîru’l-Kur’âni’lHakîm veya kısaca Tefsîru’l-Menâr diye bilinen eseridir. Bunun dışında 34 cilt devam eden 1)
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Öztürk, “Neo-Selefilik ve Kur’ân –Reşid Rıza’nın Kur’ân Yorumu Anlayışı Üzerine-", 87.
Mertoğlu, “Tefsîru’l-Menâr”, DİA, XL/298.
Hâzim Muhyiddin, “Kırâetun fî Menheci Reşid Rızâ fî Tefsîri’l-Menâr ve Mevkifu’n-Nukadi minhu”,
http://www.tafsir.net/vb/tafsir17857/#ixzz2AckBuGUv (29 Ekim 2012).
el-Muhtesib, İtticâhâtu’t-Tefsîr fi’l-Asri’r-Râhin, 148-156.
Hâzim Muhyiddin, “Kırâetun fî Menheci Reşid Rızâ fî Tefsîri’l-Menâr ve Mevkifu’n-Nukadi minhu”,
http://www.tafsir.net/vb/tafsir17857/#ixzz2AckBuGUv (29 Ekim 2012).
Hâzim Muhyiddin, “Kırâetun fî Menheci Reşid Rızâ fî Tefsîri’l-Menâr ve Mevkifu’n-Nukadi minhu”,
http://www.tafsir.net/vb/tafsir17857/#ixzz2AckBuGUv (29 Ekim 2012).
Bkz. “Tarihselciler ne yapmak istiyor”, http://m.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=812 ; “Kur’ân-ı
Kerim’deki
Bazı
Hükümler
Tarihsel
midir?
Bugün
geçerliliği
Var
mıdır?”,
http://www.sadakat.net/forum/islamgenel/kurani_kerimdeki_bazi_hukumler_tarihsel_midir_bugun_gecerlili
gi_var_midir-t6989.0.html;imode= “Reşid Rıza”, http://www.belgeler.com/blg/2zjd/resid-riza ; “Tarihsellik
ve
Tarihselciler”,
http://www.alperensaka.tr.gg/TAR%26%23304%3BHSELL%26%23304%3BK-veTAR%26%23304%3BHSELC%26%23304%3BLER.htm
;
“Tarihsellik”,
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/HaberDetay.aspx?haberid=295158 “Tarihselciler ne yapmak istiyor”,
http://www.islambilgi.com/page/154;
Tarihselciler
ne
yapma
istiyor”
http://www.darkdevilz.in/Forum/KonuGoster.php?MiD=8722…
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el-Menâr dergisi, büyük bölümü el-Menâr dergisinde yayımlanan soru ve cevaplardan oluşan
2) er-Riba ve’l Muâmelât fi’l-İslâm; 3) Fetâvâ es-Seyyid Reşîd Rızâ, 4) Muhâverâtu’l-Muslih
ve’l-Mukallid fî Mes’eleti’l-İctihâd ve’t-Taklid –ki bu kitap içtihat ve yenilik düşüncesinin
önemi, İslam birliği, bit’at ve hurâfeler gibi konuları ihtiva etmektedir- gibi eserleri de vardır.
5) Tefsîru Sûreti Yûsuf, 6) Tercemetü’l-Kur’ân vemâ fîhâ mine’l-Mefâsidi ve Münâfâti’lİslâm, 7) el-Vahyu’l-Muhammedî, 8) Târîhu’l-Üstâzi’l-İmâm eş-Şeyh Muhammed Abduh, 9)
Zikrâ el-Mevlîdi’n-Nebevî, 10) Şubehatü’n-Nasârâ ve Hucecu’l-İslâm, 11) el-Müslimûn ve’lKıbt, 12) el-Hilâfe ve’l-İmâmetu’l-Uzmâ, 13) es-Sünne ve’ş Şîa ev el-Vahhâbiyye ve’r-Râfida,
14) el-Menâr vel Ezher, 15) Nidâun li’l-Cinsi’l-Latîf Yevme’l-Mevlîdi’n- Nebeviyyi’ş-Şerîf
(İslam’da kadın haklarına ilişkin bir eser), 16) el-Vahdetu’l-İslâmiyye ve’l-Uhuvvetü’dDîniyye, 16) el-Vahhâbiyyûn ve’l-Hicâz, 17) Yusru’l-İslâm ve Usûlü’t-Teşrîi’l-Âmm, 18)
Müsâvâtu’r-Raculi bi’l-Mer’e, 19) İncîlü Barnaba gibi eserler de müellifin telif etmiş olduğu
kitaplardır.642



el-Menâr Tefsirinin Özellikleri

Tefsirine gelince bilindiği gibi tefsir hareketi Abduh’un ortaya çıktığı dönemlerde
bilhassa Orta Doğu coğrafyasında bir hayli yavaşlamıştı. Bir iki örnek hariç tutulursa tefsir
namına bir şey yapılmaz olmuştu. Esasen bu yıllar İslam âleminin hem siyâsî, hem içtimâî,
hem askerî, hem iktisâdî, hem de ilmî yönden büyük sıkıntılar yaşadığı dönemlerdir. Buna
karşılık Batı, adeta en müreffeh dönemini yaşamaktadır.643 Siyaseten üstün, askerî yönden
güçlü, ekonomisi yolunda, toplumsal bir zenginlik söz konusu, sanayi devrimi yapılmış,
buharlı makineler icat edilmiş, fabrikalar kurulmuş ve bu fabrikalar tıkır tıkır çalışmaktadır.
Her gün yeni ilmî buluşlar yapılmakta, bilim adamları, mütefekkirler, filozoflar, iktisatçılar
alanlarıyla ilgili fikir ve düşünceleriyle toplumun önünü açmaktalar. Bunlar aynı zamanda
İslam âlemini de söz konusu etmekte; geri kalmış olmalarının nedenleri üzerinde fikir
yürütmekte ve ağırlıklı olarak bunun müsebbibi olarak İslam’ı, İslam’ın kaynaklandığı
Kur’an’ı göstermektedirler.
İşte böyle bir dönemde ortaya çıkan Cemaleddin Afgânî644 (v. 1315/1897) ve onun
öğrencisi durumundaki Muhammed Abduh da İslam âleminin geri kalış nedenleri üzerinde
fikirler yürütmüş, bunun sebebinin Batılıların iddia ettiği gibi İslam veya Kur’an olmadığını;
tam tersine Müslümanların Kur’an’ın ruhuna uygun bir şekilde yaşamamaları olduğunu ileri
sürmüşlerdir. O yüzden Müslümanları yeninden Kur’an’a dönmeye; onun mesajını hakkıyla
anlayıp yaşamaya çağırmışlardır.
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Bkz. ez-Zirilî, el-A’lâm, VI/126; Mahmûd, Menâhicu’l-Müfessirîn, 316; er-Rûmî, Menhecu’l-Medresti’lAkliyye el-Hadîse fi’t-Tefsîr, I/181-182; Yılmaz, Menâr Tefsirinde Fert-Devlet İlişkisi, 43-45.
Muhammed el-Cevâdî, “el-İmâm Muhammed Abduh”, el-Mu’temeru’l-Âmi’l-Vâhid ve’l-İşrûn li’l-Meclisi’lA’lâ li’ş-Şuûni’l-İslâmiyye, 3-4; Öztürk, “Neo-Selefilik ve Kur’ân –Reşid Rıza’nın Kur’ân Yorumu Anlayışı
Üzerine-”, 77.
Hayatı, düşünceleri ve tefsiri hakkında bilgi için bkz. Hayreddin Karaman, “Efgânî Cemâleddin”, DİA, cilt
X (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1994), 456-466.
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Resim 17 - Tefsiru’l-Menâr

Bunun için Müslümanların zihniyetinde, hayatı algılayış biçiminde, dünya
görüşlerinde bir takım değişiklikler yapmak gerektiğini, başka bir ifadeyle İslam toplumunda
“ıslahât” yapmanın şart olduğunu savunmuşlardır. Bu yöndeki düşünce ve fikirlerini de
Kur’an’da geçen ve Allah’ın sağlam kulpu anlamına gelen bir deyim olan el-Urvetu’l-Vuskâ
( )العروة الوثقىadını vererek kurdukları dergide dile getirmişlerdir. Daha sonra bu dergi
kapatılmış, ancak Abduh’un öğrencisi olan Muhammed Reşid Rızâ’nın desteğiyle onun
yerine el-Menâr ( )المنارdergisi kurulmuş ve Abduh’un Kur’an ayetlerine bu bakış açısıyla
yaptığı yorumlar orada yayınlanmıştır. Burada üzerinde durmakta olduğumuz Tefsîru’lKur’âni’l-Hakîm ( )تفسير القرآن الحكيمveya diğer bir adıyla Tefsîru’l-Menâr ()تفسير المنار, böyle bir
dönemde, böyle bir anlayışın ve düşüncenin ürünü olarak ortaya çıkmıştır.645
Esasen Reşid Rızâ sık sık Abduh’tan, Kur’an’ın tamamını kapsayan ve tecdid ve ıslah
anlayışı çerçevesinde şekillenecek bir tefsir yazmasını istiyordu, fakat Abduh, Kur’an’ın
tamamının tefsire ihtiyacının olmadığını, zaten birçok tefsirde bunun yapılmış olduğunu ileri
sürerek teklifi kabul etmiyordu. Ona göre Kur’an’daki bütün ayetlerin değil, belli bazı
ayetlerin tefsiri yapılmalıydı ve bunların tefsire ihtiyacı vardı. Onun bu anlayışını bilen Reşid
Rızâ, ondan “tefsire ihtiyaç var” dediği ayetleri asrın ihtiyaçlarına göre yapmasını talep etti.
Abduh, bu teklife de olumlu yaklaşmadı, Reşid Rızâ’ya daha önce tefsir sadedinde bazı
çalışmalarının olduğunu, fakat kimsenin bunlara bir değer vermediğini söyledi. Reşid Rızâ ile
Abduh arasındaki bu muhavere, Reşid Rızâ’nın Abduh’u, asrın ihtiyaçlarını karşılayacak ve
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Mehmet Suat Mertoğlu, “Tefsîru’l-Menâr”, DİA, cilt XL (İstanbul 2011), 297-298; Hâzim Muhyiddin,
“Kırâetun fî Menheci Reşid Rızâ fî Tefsîri’l-Menâr ve Mevkifu’n-Nukadi minhu”,
http://www.tafsir.net/vb/tafsir17857/#ixzz2AckBuGUv (29 Ekim 2012).
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tecdid ile ıslah anlayışını yansıtacak mahiyette bir tefsir çalışmasının yapılamasına ikna
etmesiyle son buldu. Böylece 1317/1899 yılında Abduh’un tefsir faaliyeti başlamış oldu.646
Abduh’un yapmış olduğu tefsirler, Reşid Rızâ tarafından tebyiz ediliyor, Abduh
tarafından tashih edilip onaylandıktan sonra Menâr dergisinde neşrediliyordu. Böylece
Abduh’un Ezher’de vermiş olduğu dersler ve daha önce bu alanda yapmış olduğu çalışmalar,
daha o hayattayken Reşid Rızâ tarafından derlenerek müstakil bir tefsir suretinde Menâr’da
ض َو َكانَ ﱠ
yayınlanmaya başlandı.647 Bu tefsir (ﷲُ بِ ُكلﱢ َش ْي ٍء ُم ِحيطًا
ِ ) َو ِ ﱠ ِ َما فِي ال ﱠس َما َوا
ِ ْت َو َما فِي ْاألَر
şeklindeki Nisa sûresinin 125. ayetine kadar gelindiğinde Abduh vefat etti. Bunun üzerine
tefsir yarım kaldı.648
Ancak ardından Reşid Rızâ, Abduh’un Ezher’deki tefsir derslerinden aldığı notlar
ışığında tefsiri yayınlamaya devam etmiştir.649 Esasen o, Kur’an’ın tamamını bu anlayışla
tefsir etmeye kararlı idi.650 1905 yılında başladığı tefsir işini, öldüğü tarih olan 1935 yılına
kadar sürdürdü. Ne var ki Reşid Rızâ 30 yılı aşkın bu süre içinde ancak Nisa suresi 125.
ayetten Yusuf suresi 101. ayete gelebildi. Yusuf suresinin ( تأويل
ربﱢ قد آتَيتَني من ال ُملك وعلﱠمتني من
ِ
َواألرض أنت
ت
َلحقني بالصالحين
ِ َولي في ال ﱡدنيا واآلخر ِة توفﱠني ُمسلِما ً وأ
ِ فاط َر السموا
ِ ث
ِ  )األحاديşeklindeki 101.
ﱢ
ِ
ayetinin tefsirine gelindiğinde Reşid Rızâ çok rahatsızlanıp vefat etti. Böylece tefsir bu kez de
Reşid Rızâ'nın vefatı üzerine inkıtaa uğramış oldu. Bu yüzden Yusuf suresinin 101. ayetiyle
biten tefsir tamamlanamadan öylece kalmıştır.
Tefsir buraya kadarki haliyle 12 cilt olarak basılmıştır.651 Ancak bu kadarlık kısmı bile
İslam âleminde çok ses getirmiş, tefsir büyük bir ilgiye mahzar olmuştur. Hâlâ tefsir, bu
alanda araştırma yapmak isteyenler için önemli bir başvuru kaynağı olmaya devam
etmektedir.652
Böylece tefsir, ağırlıklı olarak Abduh’un fikir ve görüşlerinden, fakat Reşid Rızâ’nın
kaleminden çıkmış bir eser olarak şekillendi. Ne var ki, Muhammed Fâdıl İbn Âşûr, bu iki
isme Cemaleddin Afgânî’yi de eklemekte, tefsiri bu üç zatın eseri olarak görmektedir.653
Abduh tefsir yaparken daha önce yazılanlardan etkilenmeden ve onlarda dile getirilen
hususların etkisinde kalmadan tefsir yapıyordu. Ayeti okuyor, ondan ne anlıyorsa onu, sahip
olduğu bilgi ve istidad çerçevesinde tefsir ediyordu. Bunun için ne irap kurallarını, ne ayetin
tefsiriyle ilgili rivâyetleri, ne de isrâilî haberleri, bunların hiçbirini kullanmıyordu.654 Tek
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Mahmûd, Menâhicu’l-Müfessirîn, 311.
Hâzim Muhyiddin, “Kırâetun fî Menheci Reşid Rızâ fî Tefsîri’l-Menâr ve Mevkifu’n-Nukadi minhu”,
http://www.tafsir.net/vb/tafsir17857/#ixzz2AckBuGUv (29 Ekim 2012).
Reşid Rıza, “Fâtihatu Tefsîri’l-Kur’âni’l-Hakîm”, I/14; Reşid Rıza, “Yüce Kur’ân’ın Tefsirine Başlangıç”,
I/27; Hâzim Muhyiddin, “Kırâetun fî Menheci Reşid Rızâ fî Tefsîri’l-Menâr ve Mevkifu’n-Nukadi minhu”,
http://www.tafsir.net/vb/tafsir17857/#ixzz2AckBuGUv (29 Ekim 2012).
Hâzim Muhyiddin, “Kırâetun fî Menheci Reşid Rızâ fî Tefsîri’l-Menâr ve Mevkifu’n-Nukadi minhu”,
http://www.tafsir.net/vb/tafsir17857/#ixzz2AckBuGUv (29 Ekim 2012).
Hâzim Muhyiddin, “Kırâetun fî Menheci Reşid Rızâ fî Tefsîri’l-Menâr ve Mevkifu’n-Nukadi minhu”,
http://www.tafsir.net/vb/tafsir17857/#ixzz2AckBuGUv (29 Ekim 2012).
Fehd b. Abdurrahman b. Süleyman er-Rûmî, Buhûs fî Usûli’t-Tefsîr ve Menâhicih, (Mektebetu’t-Tevbe, ts.),
159-160.
Hâzim Muhyiddin, “Kırâetun fî Menheci Reşid Rızâ fî Tefsîri’l-Menâr ve Mevkifu’n-Nukadi minhu”,
http://www.tafsir.net/vb/tafsir17857/#ixzz2AckBuGUv (29 Ekim 2012).
İbn Âşûr, et-Tefsîr ve Ricâluhu, 167-168.
Hâzim Muhyiddin, “Kırâetun fî Menheci Reşid Rızâ fî Tefsîri’l-Menâr ve Mevkifu’n-Nukadi minhu”,
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yararlandığı kaynak zaman zaman baktığı Celâleyn tefsiri olmuştur.655 Abduh tefsirini bu
minval üzere yapmıştır.656
Tefsirin üzerinde Tefsîru’l-Kur’âni’l-Hakîm el-Meşhur bismi Tefsîri’l-Menâr şeklinde
ismi yazıldıktan sonra, hemen bunu altında bu tefsirin vasıflarıyla ilgili bazı açıklamalar
yapılmaktadır.657
Tefsir için irab, nahiv, meânî gibi ilimler yanında ayrıca evrenin değişmez yasalarının
da bilinmesi gerektiğini yazan Rızâ, rivâyet tefsirlerinde aslı astarı olmayan bir sürü isrâilî
haberin yer aldığını, bu yüzden de Ahmed b. Hanbel’in (v. 241/855) tefsiri aslı olmayan üç
şeyden biri olarak addettiğini belirtmektedir.658
Rızâ, İbn Teymiyye’nin tefsirdeki ihtilaflarla ilgili görüşünü verdikten sonra,659 şöyle
devam etmektedir: “Buna göre yeni bir tefsire şiddetle ihtiyaç vardır. Bu tefsirde birinci amaç
Kur’an’a bir hidayet kaynağı olarak yaklaşmak ve bizzat kendisi hakkında gene kendi içinde
bulunan ayetlerin nitelemesini ön plana çıkararak ona önem vermek; onun uyarıcımüjdeleyici, yol gösterici, ıslah edici özelliklerini esas almak olacaktır.”660
Rızâ, bunun, Üstad Şeyh Muhammed Abduh’un derslerinde söylediği sözlerinin
açılımı olduğunu belirttikten sonra, bu tefsirin içinde yaşadığımız çağın gereklerine
yöneldiğini, tefsirde kolay bir üslup kullanıldığını, her sınıftan okuyucu kitlesine hitap
edilmesinin esas alındığını, felsefe ve tabiat bilimleriyle uğraşanların şüphelerinin izale
edileceğini yazmaktadır.661
Reşid Rızâ ise üstadından biraz farklı olarak662 öncelikle ayetin ayeti tefsiri yanında,663
ayrıca onun sünnet ve hadisle de tefsir edilmesinin gereğine vurgu yapmıştır. Nitekim Reşid
Rızâ ayetleri tefsir ederken, ayetle ilgili hadisleri istimal etmiştir, bunu da ya tefsir
mahiyetinde ya da ayetin hükmü istikametinde kullanmıştır.664 Oysa Abduh böyle bir şey
yapmıyordu. Yine Rızâ, hocasından farklı olarak az da olsa müfredatlara ve cümlelerin lüğavî
durumlarına değinmiş, önceki âlimlerin bilhassa Taberî, Beğavî, Zemahşerî, İbn Kesîr, Suyuti
gibi müfessirlerin verdikleri bilgileri de zaman zaman kullanmıştır. Ayrıca İbn Fâris’in (v.
395/1005) Mekâyîsu’l-Lüğa, er-Râğıb el-Isfehânî’nin Müfredâtu Elfâzi’l-Kur’ân ile İbn
Manzûr’un (v. 711/1312) Lisânu’l-Arab adlı lügatlerini de istimal etmiştir. Bilhassa son
ciltlere doğru aralarında İbn Hazm (v. 456/1064), Gazâlî (v. 505/1111), Râzi (v. 606/1210),
İbn Teymiyye (v. 728/1328), İbn Kayyım el-Cevziyye (v. 751/1351), eş-Şâtibî (v. 790/1388)
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ez-Zürkânî, Menâhilu’l-İrfân, II/57; Mertoğlu, “Tefsîru’l-Menâr”, DİA, XL/298.
Hâzim Muhyiddin, “Kırâetun fî Menheci Reşid Rızâ fî Tefsîri’l-Menâr ve Mevkifu’n-Nukadi minhu”,
http://www.tafsir.net/vb/tafsir17857/#ixzz2AckBuGUv (29 Ekim 2012).
Bkz. Muhammed Reşîd Rızâ, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Hakîm el-Meşhur bismi Tefsîri’l-Menâr, (el-Kâhire:
Dâru’l-Menâr, 1366/1947), I/1; Ziya Şen, “Reşid Rıza ve Tabatabaî’nin Tefsirlerindeki Mukaddimelerinin
Karşılaştırılması”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dergisi, sayı XXIX (2009), 99-121.
Reşîd Rızâ, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Hakîm, I/8; Reşid Rıza, “Yüce Kur’ân’ın Tefsirine Başlangıç”, I/19-22.
Reşîd Rızâ, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Hakîm, I/8-9; Reşid Rıza, “Yüce Kur’ân’ın Tefsirine Başlangıç”, I/21-22.
Reşid Rıza, “Fâtihatu Tefsîri’l-Kur’âni’l-Hakîm”, I/10; Reşid Rıza, “Yüce Kur’ân’ın Tefsirine Başlangıç”,
I/22.
Reşid Rıza, “Fâtihatu Tefsîri’l-Kur’âni’l-Hakîm”, I/10; Reşid Rıza, “Yüce Kur’ân’ın Tefsirine Başlangıç”,
I/23.
er-Rûmî, Menhecu’l-Medresti’l-Akliyye el-Hadîse fi’t-Tefsîr, I/176; Şahhate, Ulûmu’t-Tefsîr, 38-39.
Hâzim Muhyiddin, “Kırâetun fî Menheci Reşid Rızâ fî Tefsîri’l-Menâr ve Mevkifu’n-Nukadi minhu”,
http://www.tafsir.net/vb/tafsir17857/#ixzz2AckBuGUv (29 Ekim 2012).
er-Rûmî, Menhecu’l-Medresti’l-Akliyye el-Hadîse fi’t-Tefsîr, I/176.
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ve benzeri âlimlerin bulunduğu daha çok sayıda âlimden nakiller ve alıntılar yapmaya
çalışmıştır.665
Hocasının verdiği bilgilerden faklı kendine has bir bilgi verdiğinde bunu ()وأقول, ( وأنا
 )أقولveya ( )وأزيد اآلنdiyerek belirtmiştir.666
Yine o, ayet gurupları arasındaki irtibat ile ayetlerin surenin genel muhtevasıyla
münasebeti üzerinde de durmuştur.667 Şayet ayet bilhassa bir konuya vurgu yapıyorsa Rızâ o
ayet çerçevesinde o konu üzerinde yoğunlaşmaya ve uzun uzadıya açıklamalar yapmaya
çalışmıştır. Bu tarzıyla da konulu tefsirin öncülüğünü yaptığı söylenebilir.668 O da diğer
müfessirler gibi sebeb-i nüzûl ile kıraatlere yer vermiş ve ayeti tefsir ederken bunlardan
yararlanmıştır. Bilhassa gaybî konuların işlendiği ayetlerde selef anlayışını esas almaya özen
göstermiştir.669 Bunların dışındaki konularda o da hocası gibi tefsiri ıslah ve tecdid anlayışı
çerçevesinde yapmış, ayetleri asrın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yorumlamıştır.
Müslümanları uyarmış, içinde bulundukları gafletten uyanmaya davet etmiş, islam’ın ilk
asrındaki halini yaşamaya çağırmış, bidat ve hurâfeleri, taklitçiliği bırakmalarını tavsiye
etmiştir.670
Tefsirin başında bulunan mukaddimelerin ardından Fatiha suresi gelmektedir. Önce
surenin nerde indiği, kaç ayetten ibâret olduğu kısaca belirtiliyor.671 Sonra mekkî ve medenî
surelerin özellikleri,672 sure ve Fatiha kelimelerinin anlamları,673 ilk inen sure,674 Kur’an’ın
ana konularının Fatiha suresinin bünyesinde bulunması675 gibi hususlar zikrediliyor. Bunların
ardından Fatiha suresinin tefsirine geçiliyor. Burada da Besmelenin önemi,676 Rahman ve
Rahim kavramları677 ve diğer hususlar geniş bir şekilde anlatılıyor.678
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Hâzim Muhyiddin, “Kırâetun fî Menheci Reşid Rızâ fî Tefsîri’l-Menâr ve Mevkifu’n-Nukadi minhu”,
http://www.tafsir.net/vb/tafsir17857/#ixzz2AckBuGUv (29 Ekim 2012).
Reşid Rıza, “Fâtihatu Tefsîri’l-Kur’âni’l-Hakîm”, I/16; Reşid Rıza, “Yüce Kur’ân’ın Tefsirine Başlangıç”,
I/28; Şen, “Reşid Rıza ve Tabatabaî’nin Tefsirlerindeki Mukaddimelerinin Karşılaştırılması”, 101-102;
Hâzim Muhyiddin, “Kırâetun fî Menheci Reşid Rızâ fî Tefsîri’l-Menâr ve Mevkifu’n-Nukadi minhu”,
http://www.tafsir.net/vb/tafsir17857/#ixzz2AckBuGUv (29 Ekim 2012).
Hâzim Muhyiddin, “Kırâetun fî Menheci Reşid Rızâ fî Tefsîri’l-Menâr ve Mevkifu’n-Nukadi minhu”,
http://www.tafsir.net/vb/tafsir17857/#ixzz2AckBuGUv (29 Ekim 2012).
Hâzim Muhyiddin, “Kırâetun fî Menheci Reşid Rızâ fî Tefsîri’l-Menâr ve Mevkifu’n-Nukadi minhu”,
http://www.tafsir.net/vb/tafsir17857/#ixzz2AckBuGUv (29 Ekim 2012).
Hâzim Muhyiddin, “Kırâetun fî Menheci Reşid Rızâ fî Tefsîri’l-Menâr ve Mevkifu’n-Nukadi minhu”,
http://www.tafsir.net/vb/tafsir17857/#ixzz2AckBuGUv (29 Ekim 2012).
Mahmûd, Menâhicu’l-Müfessirîn, 318-319; Hâzim Muhyiddin, “Kırâetun fî Menheci Reşid Rızâ fî Tefsîri’lMenâr ve Mevkifu’n-Nukadi minhu”, http://www.tafsir.net/vb/tafsir17857/#ixzz2AckBuGUv (29 Ekim
2012).
Muhammed Abduh-Muhammed Reşid Rıza, Tefsiru’l-Kur’âni’l-Hakîm el-meşhur bi’smi Tefsiru’l-Menâr,
(el-Kâhire: Dâru’l-Menâr, (II. baskı), 1366/1947), I/32; Şeyh Muhammed Abduh-Muhammed Reşid Rıza, ,
Menâr Tefsiri Tefsiru’l-Kur’âni’l- Hakîm Tefsiru’l-Menâr, (İstanbul: Ekin Yayınları, 2011), I/45.
Abduh- Reşid Rıza, Tefsiru’l-Kur’âni’l- Hakîm, I/32-34; Abduh-Rıza, , Menâr Tefsiri, I/45-47.
Abduh- Reşid Rıza, Tefsiru’l-Kur’âni’l- Hakîm, I/34; Abduh-Rıza, , Menâr Tefsiri, I/47-48.
Abduh- Reşid Rıza, Tefsiru’l-Kur’âni’l- Hakîm, I/34-35; Abduh-Rıza, , Menâr Tefsiri, I/48-49.
Abduh- Reşid Rıza, Tefsiru’l-Kur’âni’l- Hakîm, I/35-38; Abduh-Rıza, , Menâr Tefsiri, I/49-53.
Abduh- Reşid Rıza, Tefsiru’l-Kur’âni’l- Hakîm, I/39-43; Abduh-Rıza, , Menâr Tefsiri”, I/55-64.
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11.4. el-Menâr Tefsirinin Tercümesi
İşte bu mühim tefsir, Menâr Tefsiri Tefsiru’l-Kur’ani’l-Hakîm Tefsiru’l-Menâr adıyla
Türkçeye çevrilmiştir. Çevirinin kapağında Şeyh Muhammed Abduh ve Muhammed Reşid
Rızâ isimleri yazılmıştır. Böylece tefsirin bu iki zatın ortak eseri olduğu gibi bir intiba
uyandırılmıştır. Her ne kadar tefsiri yazan Reşid Rızâ ise de aslında tefsir bu iki zatın ortak
eseridir. Eser, Mehmet Erdoğan (Giriş, I/1-7, II/183-196), Ali Rıza Temel (II/1-2), Harun
Ünal (II/3-24; 46-60; 113-123), Niyazi Beki (II/61-112) ve Nusrettin Bolelli (II/124-126)
tarafından Türkçeye çevrilmiştir.

Resim 18 - Menar tefsirinin tercümesi

Tercümenin sonuna, tefsirin aslında olmayan Abduh’un Amme Cüzü Tefsirinin
tercüme edileceğinin yazıldığını yukarıda belirtmiştik. Abduh’un bu eseri yayınevi tarafından
basılmadan Ömer Aydın onu Amme Cüzü Tefsiri adıyla tercüme etmiş ve bu tercüme, 2012
yılında İşaret yayınları tarafından basılmıştır.
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11.5. el-Menâr Tefsirinden Seçme Bir Metin
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Muhammed Reşid Rıza’nın tefsir ilmindeki yerini, tefsir anlayışını, tefsirinin adını,
özelliklerini, içeriğini, Nisa suresinin ilgili ayetlerini tefsir ediş tarzını, ayetleri tefsir ederken
diğer ayetlerden ve hadislerden nasıl yararlandığını, kelimelere nasıl mana verdiğini öğrenmiş
olduk. Ayrıca modern dönemin argümanlarını kullandığını, ıslah eksenli bir anlayışla ayetleri
tefsir ettiğini de görmüş olduk. Bu mühim tefsirin dilimize tercüme edilerek Türk
okuyucusunun hizmetine sunulduğunu da öğrenmiş olduk.
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Bölüm Soruları
1. Reşid Rıza hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Aslen Bağdatlı olup Lübnan’ın Kalemûn kasabasında 1865 tarihinde dünyaya
gelmiştir
b. Tam adı Muhammed Reşîd b. es-Seyyid Ali Rızâ b. Şemsuddîn b. Muhammed
Bahâuddîn b. Mollâ Ali Halife’dir.
c. Reşid Rıza ilk eğitimini babasından ve geleneksel olarak mahalle mektebinde
Kur’an dersleri alarak başladı.
d. Reşid Rıza’nın hayatı çocukluk, gençlik ve yaşlılık olmak üzere 3 evreye
ayrılmaktadır
e. Hocası Muhammed Abduh ile birlikte Menar dergisini çıkardı
2. Reşid Rıza’nın fikirlerinden etkilendiği isimler arasında yer almaz?
a. Muhammed Abduh
b. İbn Teymiyye
c. İbn Kayyım
d. Şeyh Hüseyn el- Cisr
e. Cemaleddin el-Kasimi
3. Reşid Rıza’nın Tefsirinin tam adı nedir?
a. Tefsir-i Münir
b. Tefsiru’l-Menar
c. Tefsiru Celaleyn
d. Mehasinu’t-Tevil
e. Mealimu’t-Tenzil
4. Reşid Rıza’nın Tefsirini yazma amacı nedir?
a. İnsanlara vaz ve nasihatta bulunma
b. İnsanlara Kur’an’ın ilmi icazını gösterme
c. Kur’an’ın belağatlarını açıklama
d. Müteşabihleri te’vil etme
e. İslam toplumunun ıslahı için bilgi kaynağı oluşturma

5 – Aşağıdakilerin hangisi Muhammed Reşid Rıza’nın Kur’an tefsirinden kast
edilen başlıca hedefler arasında zikrettiği hususlardan biri değildir?
A - Dînin temel rükünlerini ortaya koymak.
B - İslamın akıl, fikir, fıtrat, hikmet… dîni olduğunu ortaya koymak
C - Beşerî, siyâsî ve içtimâî ıslahı beyan etmek
D – Kur’an’ın üslubundaki mucizevi beyanı ortaya koymak
E - İslam’da devlet ve siyasetin temel esaslarını belirlemek
6 – Aşağıdakilerin hangisinde Muhammed Reşid Rıza’nın vefat tarihi ve yeri
doğru olarak verilmiştir?
A – 1353, Mısır
B – 1353, Lübnan
C – 1253, Suudi Arabistan
D – 1253, Şam
E – 1353, Bağdat
7 – Muhammed Reşid Rıza’nın vefatından sonra Menar dergisinin neşrini bir
süre daha kim sürdürmüştür?
A – Hasan el-Benna
B – Seyyid Kutub
C – Tantavi Cevheri
D – Muhammed İzzet Derveze
E – Muhammed Ebu Zehre
8 – Muhammed Fadıl İbn Aşur’a göre Menar tefsirinin oluşumunda Abduh ve
Reşid Rıza yanında bir isim daha çok etkili olmuştur. Bu isim aşağıdakilerden
hangisidir?
A – Muhammed Ebu Zehre
B – Cemaleddin Kasımı
C – Cemaleddin Efgani
D – Sıddık Hasan Han
E – Muhammed Şevkani
9 – Abduh ve Rıza’nın tefsirlerine isim olarak seçtikleri el-Menar kelimesi hangi
anlamı ifade etmektedir?
A – Dağın zirvesi
B – Kalbin nuru

C – Deniz feneri
D – Doğru yol
E – Aydınlık mekân
10 – Aşağıdakilerden hangisi Muhammed Reşid Rıza’nın eleştirildiği
hususlardan biri değildir?
A - İngilizlerin adamı olmak
B – Mason olmak
C – Reformist olmak
D – Mütefekkir olmak
E – Batılı yazarların tesirinde kalmak
Cevaplar: 1 – D; 2 – E; 3 – B; 4 – E; 5 – D; 6 – A; 7 – A; 8 – C; 9 – C; 10 - D

12.SEYYİD KUTUB, HAYATI, TEFSİRİNİN ÖZELLİKLERİ VE
TEFSİRİNDEN ÖRNEK BİR METİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste Kur’an’ı 20. Yüzyılın yeni ideolojik akımlarını ve yeni ortaya çıkan
anlayışları göz önünde bulundurarak tefsir eden en önemli müfessirlerden biri olan Seyyid
Kutub’u ve tefsir anlayışını öğrenecek, yazdığı tefsirin genel özelliklerini, içeriğini görmüş
olacağız. Ayrıca tefsirinin tercüme edilip edilmediğini de göstereceğiz. Seyyid Kutub’un
tefsirinden örnek bir metni okuyup tartışarak tefsirini yakinen tanımayı, değerlendirmeyi,
böylece metin okuma ve anlama, anladığından neticeler çıkarabilme bilgi ve becerisinin elde
edilmesini sağlamaya çalışacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Seyyid Kutub’un yaşadığı dönemi araştırın ve ondan önce yazılmış tefsirlerin genel
özellikleri hakkında bilgi toplayın.
2)
3)

Seyyid Kutub neden idam edilmiştir, araştırınız.
Seyyid Kutub’un tefsiri Türkçeye tercüme edilmiş midir? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örnek metin üzernden Kur’an’ın
nasıl yorumlandığı ve nasıl
Örnek metin üzerinden
yorumlanması
gerektiği
Kur’an’ı yorumlama
öğrenilir, bu konuda tecrübe
kazandırılır.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Örnek metin okuma, metni
çözümleme,
metne
dayalı
değerlendirme
ve
tartışma
yaparak konunun daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Y[\


Anahtar Kavramlar
Maarif vekâleti
Daru’l-ulum
Sosyalizm
İhvanu’l-müslimin
Akidevi
Eş’ari
Harici
Cehmi
Mutezili
Reform
Doktrin
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Giriş
Fî Zilâli’l-Kur’ân 20. yüzyılda yazılmış en mühim tefsirlerden biridir. Mısır’ın ciddî
siyâsî çalkantılar geçirdiği bir dönemde yazılmıştır. Tefsirin yazıldığı yıllarda sosyalist
zihniyet ile Batı kapitalizmi de oldukça etkili idi. Müellif, Seyyid Kutub, bütün bunları bilen,
hatta yaşayan biri olarak eserini yazmıştır. Eser bu açıdan büyük bir ehemmiyet arz ediyor. O
yüzden burada bu tefsiri ve müfessirini yakından tanımaya çalışacağız. Önce müfessir Seyyid
Kutub’un hayatını görecek, ardından Fî Zilâli’l-Kur’ân adlı tefsiri tanıyacağız. Son olarak
tefsirden vereceğimiz örnek bir metinle müfessirin tarzını uygulamalı olarak öğreneceğiz.

12.1. Seyyid Kutub’un (v. 1387/1966) Hayatı
Tefsirin yazarı günümüzün önemli İslam düşüncesi savunucularından Mısırlı âlim
Seyyid Kutub b. İbrahim ()سيد قطب بن ابراھيم, 1324/1906 yılında Mısır’ın Said bölgesinin Asyot
( )أسيوطkasabasına bağlı köylerden biri olan Muşe ( )موشةköyünde doğdu.679

Harita 12 Seyyid Kutub’un doğduğu şehir (Asyut/Mısır) (Google maps)

Kendisi ailesinin altı nesil önce Hindistan’dan geldiğine değinmişse de kardeşi
Muhammed Kutub, öz be öz Mısırlı olduklarını, Seyyid’in bu sözünün, fizik olarak Hintlilere
benzemelerinden dolayı zanna binaen söylenmiş bir söz olduğunu belirtmiştir.680
İlk dînî eğitim ve terbiyesini, şahsiyeti üzerinde büyük etkisi olan babasından681 ve
annesinden aldı.682 Nitekim kendisi dînî ve ahlâkî yapısı üzerinde ve kişiliğinin oluşmasında

679

680
681

ez-Ziriklî, el-A’lâm, III/147; Salâh Abdulfettah el-Hâlidî, Seyyid Kutub Mine’l-Mîlâd ile’l-İstişhâd,
(Dimaşk: Dâru’l-Kalem – Beyrût: ed-Dâr eş-Şâmiyye, 1414/1994), 15, 25; Hâmid Fethalyâtî-Ebu’l-Fadl
Yedalhî
Aslan,
“Seyyid
Kutub:
Hayâtuhu
ve
Üslûbuhu
fi’t-Tefsîr”,
(http://www.diwanalarab.com/spip.php?article28421), (04 Kasım 2012).
el-Hâlidî, Seyyid Kutub Mine’l-Mîlâd ile’l-İstişhâd, 29-30.
Hakkında bilgi için bkz. el-Hâlidî, Seyyid Kutub Mine’l-Mîlâd ile’l-İstişhâd, 33-36.
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babasının büyük rolü olduğunu belirtmektedir.683 Küçük yaşlarda Kur’an’ı öğrenen Kutub,
ilkokulu kendi köyünde okudu.684 Bu arada Kur’an’ı hıfzını da tamamladı.685 İlkokuldan
sonra Kâhire’ye giderek orada Öğretmen okulunda orta ve lise öğrenimini yaptı.686
Orta ve lise tahsilini bitirdikten sonra yüksek tahsil için 1348/1929 yılında Kâhire
Üniversitesinin Dâru’l-Ulûm Fakültesine kaydoldu ve 1352/1933 yılında burada mezun
oldu.687
Aynı yıl Maârif vekâleti bünyesinde muhtelif görevler üstlendi.688 Bu arada Mısır’ın
önemli gazete ve dergilerinde yazılar yazmaya başladı.689 Aynı zamanda aralarında Taha
Hüseyin, Abbas Mahmûd el-Akkâd, Tefik el-Hakîm ve Mustafa Sâdık er-Râfiî’nin de
bulunduğu Mısır’ın ünlü edebî şahsiyetleri ve mütefekkirleri ile tanıştı, onlarla edebî
çalışmalar yaptı, edebî konularda tartıştı, kavgalar yaptı.690 Doğal olarak bu konularda
onlardan çok etkilendi. Nitekim onun edebî üslubunda Râfiî’nin edebî sadeliğine, Taha
Hüseyin’in ifade tatlılığına ve Akkâd’ın fikrî derinliğine şahit olmamak mümkün değildir.691
Kutub’un hayatını iki ana safhaya ayırmak mümkündür; biri, kendini edebiyata verdiği
ve sosyalizmi savunduğu taşkınlık dönemi; diğeri ise, İslam ve çeşitli doktrinler üzerinde
yıllarca derin araştırmalar yaptığı akademik çalışmalar sonunda eriştiği olgunluk devresidir.692
Onu, 1940’lı yılların ortalarına kadar, kendini tamamen edebiyata adamış ve
“edebiyat, edebiyat içindir, onun için yapılmalıdır” anlayışıyla hareket ederken görüyoruz.
Ancak Kutub, 1945’li yıllardan sonra artık dînî ve içtimâî konularla da ilgilenmeye başladı ve
bu alanlara dair yazılar yazdı, bundan sonra “edebiyat inanç ve toplum içindir” anlayışını
benimsedi, edebî birikimini bunun için kullandı.693
Bu devre aynı zamanda, onun İslâmî eserler ve bu arada tefsirini yazmaya başladığı
dönemdir.694 İlk dînî eseri olan et-Tasvîr el-Fennî fi’l-Kur’âni’l-Kerîm695 adlı kitabı bu
anlayışla 1945 yılında yazılmış ve burada “edebiyat, akide için” kullanılmıştır.696 Nitekim
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İsmail Hakkı Şengüler, “Seyyid Kutub Kimdir”, Fizlilâli’l-Kur’ân, (Terc. M.Emin Saraç-İ.Hakkı ŞengülerBekir Karlığa), (3. Baskı), (İstanbul: Hikmet yayınları, ts.), I/9-11; Seyyid Kutub Hayatı Fikirleri Eserleri,
(Derleyen Hikmet Yayınları; neşre hazırlayan H. Kamil Yılmaz), (İstanbul: Hikmet Yayınları, 1980), 35-66,
114-117.
Şengüler, “Seyyid Kutub Kimdir”, I/10.
el-Hâlidî, Seyyid Kutub Mine’l-Mîlâd ile’l-İstişhâd, 191.
Şengüler, “Seyyid Kutub Kimdir”, I/11; Seyyid Kutub Hayatı Fikirleri Eserleri, 66-68.
Bu eser Süleyman Ateş tarafından Kur’ân’da Edebi Tasvir adıyla Türkçeye çevrilmiş ve tab’edilmiştir.
el-Hâlidî, Seyyid Kutub Mine’l-Mîlâd ile’l-İstişhâd, 20, 270; Hâmid Fethalyâtî-Ebu’l-Fadl Yedalhî Aslan,
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kendisi bu kitabın mukaddimesinde Kur’an’ın edebî i’câzının kendisi üzerindeki etkisine
işaret etmektedir.697
Seyyid Kutub, 1948 yılında eğitim sistemleri alanında çalışmalar yapmak üzere Maarif
Vekâleti tarafından Amerika’ya gönderildi.698 Kutub, Amerika’da çok şeyler gördü, çok
şeyler yaşadı; inancını ve ahlâkî değerlerini yıkacak pek çok hususla karşılaştı, fikrî ve siyâsî
yapısı üzerinde etkili olacak çok girişimlerle yüz yüze geldi, fakat bunların hiçbiri onu iğva
etmedi; ahlakını bozmadı, inançlarını, fikirlerini tağyir etmedi.699
O, Amerika’da bulunduğu süre içinde kendini muhtelif alanlarda geliştirdi, tecrübesini
arttırdı, bu ülkeyi farklı yönlerden tahlil etti,700 bu sayede ufku genişledi.701 2 yıl durduktan
sonra 1950 yılında geri döndü.702 Amerika’dan döndükten sonra 2 yıla yakın bakanlık
bünyesinde muhtelif görevler yaptı. Ancak bazı konulardaki görüş farklılığı sebebiyle
bakanlıktaki görevinden istifa etti.703
1945 yılında siyâsî faaliyetlerden uzak durmaya başlayan Seyyid Kutub, 1953 yılına
kadar hiçbir parti veya siyâsî hareketle ilgilenmedi, hepsinden uzak durdu. Bu süre zarfında
bir arayış içinde oldu.704 Ancak 1953 yılında daha önce tanıştığı İhvanü’l-Müslimin
teşkilatının saflarında yer almaya başladı.705 Bundan sonra İslâmî düşünceyi savundu İslam
adaletini müdafaa etti, böylece siyâsî ve fikrî anlamda onun İslâmî hayatı başladı.706 Bundan
sonraki hayatı İhvânu’l-Müslimîn’in safında geçti.707
Kutub, 1954 yılında Cemal Abdunnâsır’a karşı yapılan gösterilere binlerce kişiyle
birlikte katıldığı için tutuklanarak 15 yıl hapse mahkûm edildi.708 10 yılın sonunda Irak Devlet
başkanı Abdusselam Arif’in araya girmesiyle sağlık sorunları gerekçesiyle 1964 yılında
hapisten çıktı.709 Bu 10 yıllık sürenin önemli bir kısmını yakalandığı hastalıklar sebebiyle
hapishanenin sağlık biriminde geçirdi.710 Ancak bir yıl sonra 1965’te tekrar tutuklandı.711
Yargılama sonunda 21 Ağustos 1966 tarihinde idama mahkûm edildi.712 Bu karar dünyadaki
pek çok âlimi ve mütefekkiri derinden üzdü. Bu kararından vazgeçmesi için Cemal
Abdunnasır nezdinde girişimlerde bulunulduysa713 da bunların hiçbiri fayda vermedi714 ve
idam kararından bir hafta sonra 13 Cümadilevvel 1387/29 Ağustos 1966 yılında cezası infaz
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Seyyid Kutub, et-Tavir el-Fennî fi’l-Kur’ân, (el-Kâhire: Dâru’ş-Şurûk, 2002), 7-10.
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ez-Ziriklî, el-A’lâm, III/147; el-Hâlidî, Seyyid Kutub Mine’l-Mîlâd ile’l-İstişhâd, 268-283.
Bkz. el-Hâlidî, Seyyid Kutub Mine’l-Mîlâd ile’l-İstişhâd, 311-344.
el-Hâlidî, Seyyid Kutub Mine’l-Mîlâd ile’l-İstişhâd, 21, 345-350.
el-Hâlidî, Seyyid Kutub Mine’l-Mîlâd ile’l-İstişhâd, 16, 372-373.
el-Hâlidî, Seyyid Kutub Mine’l-Mîlâd ile’l-İstişhâd, 16, 361-365.
el-Hâlidî, Seyyid Kutub Mine’l-Mîlâd ile’l-İstişhâd, 17, 413.
el-Hâlidî, Seyyid Kutub Mine’l-Mîlâd ile’l-İstişhâd, 467-468.
el-Hâlidî, Seyyid Kutub Mine’l-Mîlâd ile’l-İstişhâd, 468-471.
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edildi.715 59 yaşında idam edilen Seyyid Kutub’un vefat haberi üzerine dünyanın pek çok
yerinde gıyabi cenaze namazları kılındı.716
Seyyid Kutub, tefsirini yaşadığı 20. yüzyılın sorunlarını dile getirmek ve bu sorunlara
İslam’ın sunduğu çözümleri ortaya koymak anlayışı üzere yazmıştır. O yüzden tefsirde
muhtelif ayetlerin yorumu bağlamında 20. yüzyıl insanının yaşadığı siyâsî, soysal, ahlâkî,
hukûkî, ekonomik ve benzeri sorunlar birer birer ortaya konmuş, bunların çözümünün
Kur’an’da olduğuna dikkat çekilmiştir. Bu yönü itibariyle daha önce yazılmış tefsirlerin
çoğundan büyük bir farklılık arz ediyor.
Bununla birlikte burada da daha önceki tefsirlerimizde tartışılmış bazı hususlar ele
alınmıştır. Bu cümleden olarak tefsirde akidevî ayetleri mümkün olduğunca aklî bazı
değerlendirmelere tabi tutmadan olduğu gibi kabule yanaşmış,717 bu yüzden itikâdî-amelî
konularda aklı devre dışı bırakmakla, onu ilğa edip düşünmeyi terk etmekle itham
edilmiştir.718
Ancak bu itham ve iddiaların doğru olmadığı, onun akla gerektiği yerde gerektiği
kadar önem verdiği ve onu kullandığı tefsirinden örneklerle gösterilmiştir.719 20. yüzyıl
insanın yaşadığı inanç ve akide burhanına işaret eden ve bunun Kur’an tarafından nasıl
çözüldüğü üzerinde duran720 Kutub, bu konuda daha önceki kitaplarda geçen akidevî-kelâmî
tartışmalara yer vermemek ve eski ulemanın görüşlerini zikretmemekle de suçlanmıştır.721
Onun bu yönteminin bu konuda daha doğru bir yöntem olduğu aşikârdır.722 Bu yüzden
onun Eş’arî veya Mu’tezilî yahut Hâricî veyahut da Cehmî olduğunu söylemek doğru
değildir, o bütün bunların öncesindeki anlayışı, bu ihtilafların çıkmadığı/olmadığı
dönemlerdeki yaklaşımı benimsemiştir.723 Bu anlayışıyla onun akide noktasında selef
anlayışına yakın olduğu görülmektedir.724
Ayrıca tefsirinde hata olarak nitelenebilecek hususular üzerinde durulmuş ve bunlar
hacimli bir kitap içerisinde birer birer gösterilmiştir.725 Türkiye’de de bir zamanlar bazıları
tarafından reformcu ve mezhepsiz olmakla itham edilmiş ve eleştirilmiştir.726 Gerek hayatı
hakkında bilgi verenler, gerekse tefsirini Türkçeye tercüme edenler, onun mütedeyyin, ihlaslı,
samimi bir Müslüman olduğunu, sert bir şekilde tenkit edenlerin onu yakından tanımadıklarını
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Şengüler, “Seyyid Kutub Kimdir”, I/13; Seyyid Kutub Hayatı Fikirleri Eserleri, 102-104; el-Hâlidî, Seyyid
Kutub Mine’l-Mîlâd ile’l-İstişhâd, 22, 479-480; Hilal Görgün, “Seyyid Kutub”, DİA, cilt XXXVII (İstanbul
2009), 65.
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Bkz. Abdullah b. Muhammed ed-Düveyş, el-Mevridu’z-Zülâl fi’t-Tenbihi alâ Ahtâi Tefsîri’z-Zilâl,
(Mektebetu Dâri’l-Ulyân, 1407/1987), 7-325.
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ve eserlerinin hepsine muttali olmadıklarını belirtmektedirler.727 Onlara göre Kutub, reformcu
değil, ehl-i sünnet ve’l-cemaat ve dîni bütün bir İslam âlimidir.728

12.2. Seyyid Kutub’un Eserleri
Hayatının en önemli safhaları hapiste geçen Seyyid Kutub, buna rağmen yazmaktan ve
üretmekten geri durmadı.729 Hapishane hayatının zorlukları, onu telif yapmaktan alıkoymadı.
Daha önce yazmış olduğu eserlerine hapiste de çok eser ilave etti. Böylece yazmış olduğu
eserlerin sayısı 26’ya ulaştı730 ki bunların çok büyük kısmı Türkçeye ve diğer Müslüman
milletlerin diline çevrilmiş bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: En-Nakd el-Edebî
Usûluhu ve Menâhicuh, El-Adâle el-İçtimâiyye fi’l-İslam (İslam’da Sosyal Adalet), Meâlim
fi’t-Tarîk (Yoldaki İşaretler), Ma’reketu’l-İslam ve’r-Re’sumaliyye (İslam-Kapitalizm
Çatışması), Dirâsât el-İslâmiyye (İslami Etütler), et-Tasvîru’l-Fenniyyu fi’l-Kur’ân
(Kur’an’da Edebî Tasvir), Meşâhidu’l-Kıyâme fi’l-Kur’ân (Kur’an’da Kıyamet Sahneleri), elİslâm ve Müşkilâtu’l-Hadâre, es-Selâmu’l-Âlemî ve’l-İslam, el-Müstakbel li Hâze’d-Din
(İstikbal İslamındır).

12.3. Seyyid Kutub’un Fî Zilâli’l-Kur’ân Adlı Tefsirinin Özellikleri
Fî Zilâli’l-Kur’ân ( )في ظالل القرآنtefsiri, Kutub’un en önemli ve en çok emek verdiği
eseridir. Bu eser öncelikle el-Muslimûn adlı aylık dergide, dergi sahibi Said Ramazan’ın
talebi üzerine Seyyid Kutub’un “Fî Zilâli’l-Kur’ân” başlığı altında yazdığı makalelerle
oluşmuştur.731 Bu makaleler o güne kadar daha çok ilmî ve edebî icazı üzerinde durulan
Kur’an’dan ilham alınarak, onun sosyal meselelere bakışı işlenerek yazılmış makaleler idi.
Kutub burada Fatiha suresinin tefsiriyle yazılarına başlamıştır. 7 sayıda Bakara suresinin 103.
ayetine kadarki kısmın tefsirini neşretmiştir.732 “Başlangıçta teknik anlamda bir tefsir
yazmaktan çok, Kur’an’ın ışığı altında günlük olayları ve yaygın görüşleri değerlendirmeyi
amaçlayan Seyyid Kutub, bu konudaki makalelerinin ilgi görmesi üzerine, aynı anlayış ve
metotla Kur’an-ı Kerim’in her cüzünü bir cilt halinde tefsir etmeyi ve iki ayda bir cüz
yayınlamayı kararlaştırmış, bu husus el-Müslimun dergisinde okuyuculara duyurulmuştu.”733
Kutub böylece 1952 yılından itibâren daha önce makalelerini yayınladığı başlık ile yani “Fi
Zilâli’l-Kur’an” adıyla teknik anlamda bir tefsir yazmaya başlar. Nitekim ilk cüz Ekim
1952’de yayınlanır. Kutub, bütün hızıyla tefsirini tamamlamaya çalışır. 1954 yılına
gelindiğinde 16 cüz tamamlanmış olur.734 Bu yılın başında birçok İhvan-ı Müslimin üyesiyle
birlikte dönemin siyâsî iktidarı tarafından tutuklanıp hapse atılır. 1954 yılı başında hapse
atılan Kutub, 17 ve 18. cüzleri hapisteyken yazar. Fakat bu arada bazı hastalıklara duçar
olduğu için bir süre yeni ciltler çıkmaz.
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Resim 19 - Fî Zilâli’l-Kur’ân tefsiri

Bir süre sonra yeniden tefsiri yazmaya başlar.735 Hapishane görevlileri ona kâğıt ve
kalem temini konusunda çok zorluk çıkarır, tefsiri yazmasına izin vermezlerse de, İsa el-Bânî
yayınevi ile yapmış olduğu anlaşmanın gereğini yerine getirmesi için tefsiri yazmasına izin
verilir ve o da geri kalan cüzleri yazmaya başlar.736 Kutub hapishanenin ağır şartları altında
tefsirini tamamlar.737 Son üç cüze 1964’ün sonunda başlar ve 1965’in ortalarında bitirir.738
Buna göre 1952’de başladığı tefsirini, 14 cüzü hapiste olmak üzere 1965 yılının ortalarında
bitirir. Akabinde de muhtelif baskıları yapılır.739
Fî Zilâli’l-Kur’ân tefsiri, İslam âleminde en çok yayılan, okunan, bilinen tefsirlerden
biri, belki de birincisi olmuş, bu konuda onun yakaladığı şöhreti hiçbir tefsir yakalayamamış,
onun eriştiği seviyeye hiçbir tefsir erişememiştir.740 Şüphesiz ki bunda Seyyid Kutub’un
İslâmî dava uğruna şehid edilmesinin büyük payı vardır. Ancak, bu yönü olmasa tefsir yine de
şöhret bulup yaygınlaşacaktı. Zira uzun zamandır cahiliye düzenlerinin zulmü altında inleyen
Müslümanlar, aradıklarını onda bulmuş, onun kendi duygu ve düşüncelerine tercüman
olduğunu görmüş, sayesinde Kur’an’ın günlük hayatta yaşanabilen bir hayat nizamı olduğunu
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el-Hâlidî, Medhel ilâ Zilâli’l-Kur’ân, 217; İbrahim Sarmış, “Seyyid Kutub’un Kur’ân’a Yaklaşımı”, I.
Kur’ân Haftası Kur’ân Sempozyumu Kur’ân’ı Anlamaya Doğru, 03-05 Şubat 1995, (Ankara: Fecr Yayınları,
1995), 218; Mesut Erdal, “Fi Zilâli’l-Kur’ân Tefsirinde Takip Edilen Metod”, Dicle Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, cilt VIII, sayı 2 (Diyarbakır: 2006), 168.
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anlamışlardır.741 Kutup, Fi Zilâl’de Kur’an ile müslümanın günlük hayatı arasında büyük bir
bağ kurmuş, Kur’an’ı onun hayat alanına indirgemiştir.742
O bu tefsiriyle Müslümanlara Kur’an’ın amelî hareket metodunu ve dinamik cihad
ruhunu göstermeyi, onları Kur’an’ın hayat veren ruhuyla uyandırmayı murad ediyordu.743
Böylece o, “et-tefsîr el-harekî” ( )التفسير الحركيdenilen bir yöntemi kullanmış oluyordu ki, bu
yöntemle tefsir canlı bir organizma gibi düşünülmüş, yaşayan, meydana gelen olaylara göre
tepki veren, onlara göre şekillenen, kısaca canlı hayatın içinde yer alan bir anlayışla Kur’an
tefsir edilmiştir.744 Bilhassa Müslümanlarının akidelerini düzeltme, (lâ ilâhe illallâh)ın
anlamını kavrama, bu anlamı hayatına hâkim kılma, buna göre yaşama, tefsiriyle
gerçekleştirmek istediği hedeflerin başında geliyordu.745
Yine o, tefsirinde İslam toplumları için ciddi bir içtimâî değişim öngörüyor, sosyal
adaletin sağlanmasının üzerinde duruyor, Müslüman bireyin hem kendi iç dünyasında, hem de
ailesi ve toplumu içinde dînî bilinç ve inanç ile yaşaması gerektiğine vurgu yapıyordu.746 İşte
bunlar ve benzer daha başka hususlar, Kutub’un tefsirinde öne çıkan hedefler arasında yer
almaktadır.747
Seyyid Kutub’un tefsiri, alışılagelmiş tefsirlerden farklılık arz eden önemli bir eserdir.
Bir kere onda, daha önceki tefsirlerde bolca geçen irab vecihleri, lüğavî tahliller, kıraat
vecihleri vs. yoktur. Rivâyetler bile son derece azdır. Buna karşılık çağımızda insanlığın
muhtaç olduğu inanç, itikat ve ahlâkî ilkeler, sosyo-ekonomik prensipler, sosyal adalet,
iktisâdî doktrinler ve benzeri modern çağın ortaya çıkardığı pek çok husus oldukça edebî ve
ilmî bir üslup ile aynı zamanda va’z ve irşad anlayışıyla okuyucuya sunulmuştur.748
Tefsirde bilhassa içtimâî, iktisâdî ve siyâsî konular üzerinde durulmuş, bu konular çok
yönlü olarak gayet güzel bir şekilde anlatılmıştır. Bu bilgileri, komünist, sosyalist ve kapitalist
sistemlerle karşılaştırmalı olarak vermiş ve İslâmî sistemin üstünlüğünü ortaya koymuştur.
Fatiha’da İslam akaidinin temellerini anlatmıştır. Bakaranın başında üç insan tiplemesini;
mümin-münafık-kâfir tiplerini gayet güzel bir şekilde anlatmıştır.749
Müfessir Kutub da daha önce yazılmış tefsirlerde izlenen bir yöntem olan Kur’an’ı
Kur’an’la ve sünnetle tefsir yöntemine başvurmuştur.750 Bununla birlikte bilhassa hapishane
şartlarında tefsirini yazmış olması ve bu yüzden ilgili kaynaklara ulaşma imkânının kısıtlı
olması yüzünden sünnetle tefsire fazlaca yer vermemiştir.751
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Sarmış, “Seyyid Kutub’un Kur’ân’a Yaklaşımı, 218.
Sarmış, “Seyyid Kutub’un Kur’ân’a Yaklaşımı, 218.
Sarmış, “Seyyid Kutub’un Kur’ân’a Yaklaşımı, 219.
Geniş bilgi için bkz. Salâh Abdulfettâh el-Hâlidî, el-Menhecu’l-Harekiyyu fî Zilâli’l-Kur’ân, (Ammân: Dâru
Ammân, 1421/2000), 27-33.
Sarmış, “Seyyid Kutub’un Kur’ân’a Yaklaşımı, 221.
Bkz.
İsâm
el-Abd
Zühd,
“Meâlimu’t-tağayyüri’l-İçtimâî
fî
Tefsîri
Seyyid
Kutub”,
(http://www.alaqsa.edu.ps/ar/aqsa_magazine/files/19.pdf), 43-71.
Geniş bilgi için bkz. el-Hâlidî, Medhel ilâ Zilâli’l-Kur’ân, 95-128.
Erdal, “Fi Zilâli’l-Kur’ân Tefsirinde Takip Edilen Metod”, 168; Hâmid Fethalyâtî-Ebu’l-Fadl Yedalhî
Aslan,
“Seyyid
Kutub:
Hayâtuhu
ve
Üslûbuhu
fi’t-Tefsîr”,
(http://www.diwanalarab.com/spip.php?article28421), (04 Kasım 2012).
Tefsirin diğer bazı özellikleri için bzk. es-Sabbâğ, Lemehât fî Ulûmi’l-Kur’ân ve’t-Ticâhâti’t-Tesîr, 253-258.
Erdal, “Fi Zilâli’l-Kur’ân Tefsirinde Takip Edilen Metod”, 177-180.
Karlığa, “Fi Zilâli’l-Kur’ân”, 50.
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Bu bağlamda sahâbe ve tâbiûndan gelen rivâyetleri de kullanmıştır.752 Ne var ki
yukarıda da geçtiği gibi bu tür tefsir, eserde fazla yer tutmamaktadır.
Müfessirimiz tefsirinde isrâiliyât ve asılsız haber ve rivâyetlerden uzak durmuş,
bunlara yer vermemiştir. Bazen önceki tefsirlerde bu tür bilgilerin yer almasını
eleştirmiştir.753
Kutub, tefsirinde Kur’an’ın kendi iç bütünlüğü içerisindeki uyum ve insicam üzerinde
durduğu gibi, ayrıca her surenin kendi içindeki tenasüp ile diğer surelerle arasındaki ilgi ve
alaka üzerinde de ehemmiyetle durmuş, tefsirde Kur’an’ın bu mühim özelliğini ve inceliğini
çok açık bir şekilde gözler önüne sermiştir.754

12.4. Fî Zilâli’l-Kur’ân’ın Tercümesi
Kutub’un diğer pek çok eseri gibi tefsiri de Türkçeye çevrilmiştir. Eser sadece
Türkçeye değil, aralarında İngilizce, Fransızca, Farsça, Urduca, Afgan, Endonezya dillerinin
de bulunduğu birçok dile tercüme edilmiştir.755 Tefsir, ilk olarak Seyyid Kutub’un Beyrut’ta
İhyâu’t-Turâsi’l-Arabî yayınlarınca basılan üçüncü baskısı esas alınarak, M.Emin Saraç İ.Hakkı Şengüler ve Bekir Karlığa’dan oluşan üç kişilik bir heyet tarafından tercüme
edilmiştir. Bu üç mütercim tarafından hazırlanıp Hikmet Neşriyat tarafından ilk baskısı 1970
yılında 16 cilt olarak yapılan tefsir, çok rağbet görmüş ve kısa sürede birkaç kez daha
basılmıştır. Hatta 1996 yılında basılan DİA’nın Fî Zilâli’l-Kur’an maddesinde o güne kadar
yirminin üzerinde baskı yaptığı belirtilir.756
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Erdal, “Fi Zilâli’l-Kur’ân Tefsirinde Takip Edilen Metod”, 180.
el-Hâlidî, Medhel ilâ Zilâli’l-Kur’ân, 232-234.
Bkz. Ahmed Bezevî ed-Dâvî, “Nusukiyyetu’s-Sûreti’l-Kur’âniyye, Dirâse fî Tefsîri Fî Zilâli’l-Kur’ân li
Seyyid Kutub”, et-Tefsîr el-Edebî li’l-Kur’âni’l-Kerîm Kulliyyâtu Resâili’n-Nûr Nemûcecen, A’mâlu’nNedve el-Munazzama Eyyâm 17-18 Safer 1426h./28-29 Mars 2005m., Silsiletu Nedevât ve Munâzerât:
Aded 6, 145-167.
Karlığa, “Fi Zilâli’l-Kur’ân”, 51. Ayrıca bkz. Tağıyev, Ebu’l-A’lâ el-Mevdûdî ve Seyyid Kutub’a Göre
Siyasal İçerikli Ayetlerin Tefsiri, 59.
Karlığa, “Fi Zilâli’l-Kur’ân”, 51.
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Eserin bu şekilde büyük ilgi görmesi başka tercümelerinin de yapılmasına yol açmıştır.
Nitekim eser daha sonra Salih Uçan, Vahdettin İnce, Mehmet Yılmaz, Mehmet Yolcu,
Lütfullah Bender, İbrahim Türk, İbrahim Balcı, İbrahim Tüfekçi ve İbrahim Türklü’den
oluşan kalabalık bir heyet tarafından da tercüme edilmiştir. Tercüme Dünya Yayıncılık
tarafından basılmıştır. Adı da Fizilâl-İl Kur'an (Kur'an'ın Gölgesinde) olarak konmuş ve 10
cilt olarak 1989’da tabedilmiştir.
Tefsir, ayrıca Yakup Çiçek başkanlığında sekiz kişilik başka bir heyet tarafından da
tercüme edilmiştir. Tercüme kurulunda Yakup Çiçek, Ali Turgut, Abdülkerim Ünalan, Ahmet
Yaşar, Cüneyt Gökçe, Abdülaziz Hatip, Niyazi Beki ve Abdülhamit Birışık bulunmaktadırlar.
Bu tercüme de Hikmet Yayınları tarafından İstanbul’da 1991 yılında 12 cilt olarak
neşredilmiştir.
Fi Zilâl, Cumhuriyet döneminde Türkçeye çevrilen ilk Arapça tefsirdir. İçtimai
tefsirlerin en mühimlerinden olan tefsir, Arap âleminde çok yaygın bir şekilde bilindiği gibi,
ülkemizde de çok büyük ilgi görmüştür. Ülkemizde inançlı gençliğin gelişmesinde,
bilinçlenip şuurlanmasında Fi Zilâl’in büyük etkisi olmuştur. Eser hâlâ büyük ilgi görmeye
devam etmekte; bilinmekte ve okunmaktadır.
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12.5. Fî Zilâli’l-Kur’ân Tefsirinden Seçme Bir Metin
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Seyyid Kutub’un tefsir ilmindeki yerini, tefsir anlayışını, tefsirinin adını, özelliklerini,
içeriğini, Kâfirûn suresini tefsir ediş tarzını, ayetleri tefsir ederken diğer ayetlerden ve
hadislerden nasıl yararlandığını, kelimelere nasıl mana verdiğini öğrenmiş olduk. Ayrıca
tefsirinin toplumsal sorunlar işleyen ve ideolojilere Kur’an perspektifinden bakan bir eser
olması hasebiyle önem arzettiğini, bu mühim eserin dilimize tercüme edilerek Türk
okuyucusunun hizmetine sunulduğunu da görmüş olduk.
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Bölüm Soruları
1 - Aşağıdakilerin hangisinde Seyyid Kutub’un vafat tarihi ve yeri doğru bir
şekilde verilmiştir?
A - 1387, Mısır
B – 1387, Suriye
C – 1387, Libya
D – 1287, Mısır
E – 1287, Suriye
2 – Fi Zilali’l-Kur’an tefsirini kategorik olarak bir yere koyacak olursak
aşağıdakilerin hangisinin altında zikretmeliyiz?
A – İçtimai-Edebi
B – Dirayi-Rivayi
C – İşari- Fıkhi
D – İlmi-Fıkhi
E – İçtimai-İşari
3 – Aşağıdakilerden hangisi Seyyid Kutub’un fikri derinliği üzerinde etkili olan
kişidir?
A – Abbas Mahmud el-Akkad
B – Taha Hüseyin
C – Tevfik el-Hakim
D – Mustafa Sadık er-Rafii
E – Tantavi Cevheri
4 – Seyyid Kutub hangi devlet başkanı zamanında ve onun emriyle idam edildi?
A – Hüsnü Mübarek
B – Enver Sedat
C – Cemal Abdunnasır
D – Kral Faruk
E – Saddam Hüseyin
5 – Seyyid Kutub’ı akide yönünden bir yere koymak gerekirse aşağıdakilerin
hangisinin altında zikretmek daha doğru olur?
A – Eş’ari
B – Maturidi
C – Cehmi
D – Selefi
E – Zeydi
6 – Fi Zilali’l-Kur’an ilk olarak hangi dergide tefrika edilmeye başlanmıştır?
A – el-İttihad el-Arabi
B – Mecelletu Buhusi’l-İslamiyye
C – el-Muslimun
D – el-Menar
E – ed-Dirasat el-İslamiyye

7 – Aşağıdakilerin hangisi özellikle Fi Zilali’l-Kur’an’ın Müslümanlar arasında
büyük şöhret kazanmasında etkili olmuştur?
A – Dilinin açık üslubunun anlaşılır ve akıcı olması
B – Müellifinin iyi bir mütefekkir olması
C – Müellifinin davası uğrunda idam edilmiş olması
D – Günlük konu, fikir ve konu ve ideolojiler üzerinde durması
E – Müellifinin iyi bir edip olması
8 – Aşağıdakilerden hangisi Fi Zilali’l-Kur’an için söylenemez?
A - İsrâiliyât ve asılsız haber ve rivâyetlerden uzak durmuştur.
B - Bilhassa içtimâî, iktisâdî ve siyâsî konular üzerinde durulmuştur.
C – İşlediği konuları bol bol lügavi tahliller yaparak işlemiştir.
D - Çağımızda insanlığın muhtaç olduğu inanç, itikat ve ahlâkî ilkeler üzerinde
durulmuştur.
E – Ele aldığı konular arasında sosyal adalet, iktisâdî doktrinler bolca yer almaktadır.
9 – Aşağıdakilerden hangisi Fi Zilali’l-Kur’an’ı tercüme eden isimlerden biridir?
A – Emin Saraç
B – Beşir Eryarsoy
C – Hayrettin Karaman
D – Bekir Topaloğlu
E – Saim Yeprem
10 – Aşağıdakilerin hangisinde Seyyid Kutub’un doğum tarihi ve yeri doğru
olarak verilmiştir?
A – 1324, Hindistan
B – 1324, Asyot
C – 1234, Asyot
D – 1234, Beyrut
E – 1234, Trablusgarp

Cevaplar
1 – A; 2 – A; 3 – A; 4 – C; 5 – D; 6 – D; 7 – C; 8 – C; 9 – A; 10 - B

13. TÂHİR İBN ÂŞÛR, HAYATI, TEFSİRİNİN ÖZELLİKLERİ VE
TEFSİRİNDEN ÖRNEK BİR METİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste son dönemlerde Kur’an’ı en kapsamlı bir şekilde tefsir eden müfessirlerden
olan Tahir İbn Âşûr’u ve tefsir anlayışını öğrenecek, yazdığı tefsirin genel özelliklerini,
içeriğini görmüş olacağız. Ayrıca tefsirinin tercüme edilip edilmediğini de göstereceğiz. İbn
Âşûr’un tefsirinden örnek bir metni okuyup tartışarak tefsirini yakinen tanımayı,
değerlendirmeyi, böylece metin okuma ve anlama, anladığından neticeler çıkarabilme bilgi ve
becerisinin elde edilmesini sağlamaya çalışacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Tahir İbn Âşûr’un yaşadığı dönemi araştırın ve ondan önce yazılmış tefsirlerin genel
özellikleri hakkında bilgi toplayın.
2)
araştırınız.
3)

İbn Âşûr’un tefsirinde itikadî ve amelî olarak hangi mezhepleri esas aldığını
İbn Âşûr’un tefsiri Türkçeye tercüme edilmiş midir? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örnek metin üzernden Kur’an’ın
nasıl yorumlandığı ve nasıl
Örnek metin üzerinden
yorumlanması
gerektiği
Kur’an’ı yorumlama
öğrenilir, bu konuda tecrübe
kazandırılır.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Örnek metin okuma, metni
çözümleme,
metne
dayalı
değerlendirme
ve
tartışma
yaparak konunun daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Mütedeyyin
Reform
Oryantalizm
Makasıd
Taklit
Mahtut
Tahrir
Tenvir
Ahruf-i seb’a
Zooloji
Botanik
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Giriş
Müfessir Tahir İbn Âşûr’un et-Tahrîr ve’t-Tenvîr adlı tefsiri, son dönemlerde yazılmış
ve pek çok âlimin beğenisini ve takdirini kazanmış önemli bir tefsirdir.757 Tefsir, aynı
zamanda hacim itibariyle oldukça büyüktür. En büyük ve en kapsamlı birkaç tefsirden biridir.
Bu açıdan burada bu tefsiri ve müfessirini yakından tanımaya çalışacağız. Daha önce
yaptığımız gibi burada da önce müfessir Tâhir İbn Âşûr’un hayatını görecek, ardından etTahrîr ve’Tenvîr adlı tefsirini tanıyacağız. Son olarak tefsirinden örnek bir metin sunacak,
metin üzerinden tefsir yöntemini uygulamalı olarak göreceğiz.

13.1. İbn Âşûr’un (v. 1393/1973) Kısaca Hayatı
Müfessirimiz 1296/1879 tarihinde Tunus’ta, Avrupalıların Kuzey Afrika’yı işgal ettiği
ve Osmanlı Devletinin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı günlerde el-Mürsi’de anne
tarafından dedesinin evinde dünyaya geldi.758

Harita 13 Tahir İbn Âşûr’un doğduğu yer (el-Mürsi (La Marsa)/Tunus) (Google maps)

Tam adı ( )محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسيMuhammed et-Tâhir b.
Muhammed b. Muhammed et-Tâhir İbn Âşûr et-Tûnusî’dir.759 Küçük yaşta eğitime başlayan

757

758

Râniye Cihâd İsmail eş-Şevbekî, et-Tâhir İbn Âşûr ve Cuhûduhu el-Belâğiyye fî Dav’i Tefsiri et-Tahrîr ve’tTenvîr el-Maânî ve’l-Bedî’, (Yüksek Lisans tezi), el-Câmi,a el-İslâmiyye ed-Dirâsâtu’l-Ulyâ, Ğazze:
1430/2009), 14; “Nebzeh an Hayâti eş-Şeyh et-Tâhir İbn Âşûr ve Akîdetuhu ve Menhecuhu fi’t-Tefsîr”, elİslâm Suâl ve Cevab, (http://www.islamqa.com/ar/ref/161770/عاشور20%ابن20%)الطاھر, (13 Kasım 2012).
Muhammed el-Habîb İbnu’l-Hoca, el-A’mâl el-Kâmile Şeyhu’l-İslam el-İmam el-Ekber Muhammed Tâhir
İbn Âşûr, (Tûnus: ed-Dâr el-Arabiyye li’l-Kitab, 2008), 147; Muhammed b. İbrahim el-Hamed, Terâcim li
Tis’a mine’l-A’lâm, (er-Riyâd: Dâru İbn Huzeyme, 2007), 153; “Nebzeh an Hayâti eş-Şeyh et-Tâhir İbn
Âşûr
ve
Akîdetuhu
ve
Menhecuhu
fi’t-Tefsîr”,
el-İslâm
Suâl
ve
Cevab,
(http://www.islamqa.com/ar/ref/161770/عاشور20%ابن20%)الطاھر, (13 Kasım 2012).
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İbn Âşûr’un yetişmesinde babası Muhammed b. Muhammed et-Tâhir’in (v. 1338/1920) ve
anne tarafından dedesi olan dönemin Tûnus bakanlarından ve aynı zamanda büyük bir âlim
olan Muhammed el-Azîz Bû Attûr’un (v. 1325/1907) büyük payı vardır.760 Esasen ailesi
oldukça mütedeyyin, ilimle iştigal eden bir aileydi761 ve kökleri Endülüs’e dayanıyordu.762
Endülüs İslam Devleti Hıristiyan güçler tarafından ortadan kaldırılınca aile 1030/1620 yılı
dolaylarında oradan kaçıp, önce Mağrib’e gelmiş, 1060/1648 yılında da Tûnus’a gelip
yerleşmiştir.763
İbn Âşûr, 6 yaşında Kur’an’ı ezberlemeye başladı.764 İlköğrenimini başarıyla
tamamladıktan sonra 14 yaşındayken 1310/1893 yılında Zeytune Camii orta öğretim
kurumuna girdi. Çok zeki ve başarılı idi, oldukça iyi bir eğitim gördü, dönemin ünlü
hocalarından765 önemli tefsir, hadis, fıkıh, kelam, nahiv, tarih, dil vs. kitaplarını okuyup icâzet
aldı.766 Bu arada Zeytune Camii yükseköğretim kurumunu da bitirdi ve 1320/1902yılında
Tûnus ilmî hayatında çok büyük yeri olan, pek çok ünlü âlimin yetiştiği bir ilim merkezi
olan767 Zeytune Üniversitesinde öğretim üyesi oldu.768
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Muhammed b. Sa’d b. Abdillah el-Karnî, el-İmâm Muhammed et-Tâhir İbn Âşûr ve Menhecuhu fî Tevcîhi’lKırââti min Hilâli Tefsîrihi et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, (Yüksek Lisans tezi), Câmiatu Ümmi’l-Kurâ, (Mekketu’lMükerreme, 1427), 9; Muhammed b. İbrahim b. Abdillah eş-Şemsân, es-Siyâk el-Kur’ânî ve Delâletuhu
ala’t-Tercîh fî Tefsîri’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr li’t-Tâhir İbn Âşûr, (Yüksek Lisans tezi), Câmiatu Ümmi’l-Kurâ,
(Mekketu’l-Mükerreme, 1431/2010), 18;
İbnu’l-Hoca, el-A’mâl el-Kâmile Şeyhu’l-İslam el-İmam el-Ekber Muhammed Tâhir İbn Âşûr, 147-148; elKarnî, el-İmâm Muhammed et-Tâhir İbn Âşûr ve Menhecuhu fî Tevcîhi’l-Kırââti min Hilâli Tefsîrihi etTahrîr ve’t-Tenvîr, 10; eş-Şevbekî, et-Tâhir İbn Âşûr ve Cuhûduhu el-Belâğiyye fî Dav’i Tefsiri et-Tahrîr
ve’t-Tenvîr el-Maânî ve’l-Bedî’, 6-7; Saim İncel, İbn Âşûr’un et-Tahrîr ve’t-Tenvîr İsimli Tefsirinde İlmi
İ’caz ile İlgili Görüşleri, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
(İstanbul: 2010), 10-11.
el-Karnî, el-İmâm Muhammed et-Tâhir İbn Âşûr ve Menhecuhu fî Tevcîhi’l-Kırââti min Hilâli Tefsîrihi etTahrîr ve’t-Tenvîr, 9; “Nebzeh an Hayâti eş-Şeyh et-Tâhir İbn Âşûr ve Akîdetuhu ve Menhecuhu fi’tTefsîr”, el-İslâm Suâl ve Cevab, (http://www.islamqa.com/ar/ref/161770/عاشور20%ابن20%)الطاھر, (13 Kasım
2012).
İbnu’l-Hoca, el-A’mâl el-Kâmile Şeyhu’l-İslam el-İmam el-Ekber Muhammed Tâhir İbn Âşûr, 147.
İbnu’l-Hoca, el-A’mâl el-Kâmile Şeyhu’l-İslam el-İmam el-Ekber Muhammed Tâhir İbn Âşûr, 147; Mustafa
Âşûr, “Tercemetu İbn Âşûr”, Muhammed Tahir İbn Âşûr, Tefsiru’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr, (Tunus: ed-Dar etTunusiyye li’n-naşr, 1984), (el-Mektebetu’ş-Şâmile nüshasının önünde, sayfa numarası yok); eş-Şevbekî, etTâhir İbn Âşûr ve Cuhûduhu el-Belâğiyye fî Dav’i Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr el-Maânî ve’l-Bedî’, 6;
Ahmet Coşkun, “İbn Âşûr, Muhammed Tahir”, DİA, cilt XIX (İstanbul: 1999), 332.
İbnu’l-Hoca, el-A’mâl el-Kâmile Şeyhu’l-İslam el-İmam el-Ekber Muhammed Tâhir İbn Âşûr, 148; el-Karnî,
el-İmâm Muhammed et-Tâhir İbn Âşûr ve Menhecuhu fî Tevcîhi’l-Kırââti min Hilâli Tefsîrihi et-Tahrîr ve’tTenvîr, 10; eş-Şevbekî, et-Tâhir İbn Âşûr ve Cuhûduhu el-Belâğiyye fî Dav’i Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr elMaânî ve’l-Bedî’, 8.
Bunlar için bkz. İbnu’l-Hoca, el-A’mâl el-Kâmile Şeyhu’l-İslam el-İmam el-Ekber Muhammed Tâhir İbn
Âşûr, 149-156; el-Karnî, el-İmâm Muhammed et-Tâhir İbn Âşûr ve Menhecuhu fî Tevcîhi’l-Kırââti min
Hilâli Tefsîrihi et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, 11-14.
İbnu’l-Hoca, el-A’mâl el-Kâmile Şeyhu’l-İslam el-İmam el-Ekber Muhammed Tâhir İbn Âşûr, 149-156; elKarnî, el-İmâm Muhammed et-Tâhir İbn Âşûr ve Menhecuhu fî Tevcîhi’l-Kırââti min Hilâli Tefsîrihi etTahrîr ve’t-Tenvîr, 11; eş-Şevbekî, et-Tâhir İbn Âşûr ve Cuhûduhu el-Belâğiyye fî Dav’i Tefsiri et-Tahrîr
ve’t-Tenvîr el-Maânî ve’l-Bedî’, 8.
Mustafa Âşûr, “Tercemetu İbn Âşûr”, (el-Mektebetu’ş-Şâmile nüshasının önünde, sayfa numarası yok); eşŞevbekî, et-Tâhir İbn Âşûr ve Cuhûduhu el-Belâğiyye fî Dav’i Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr el-Maânî ve’lBedî’, 6, dipnot 1.
eş-Şevbekî, et-Tâhir İbn Âşûr ve Cuhûduhu el-Belâğiyye fî Dav’i Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr el-Maânî ve’lBedî’, 10; Ali Pekcan, İslâm Hukukunda Gaye Problemi –Zarûriyyât – Hâciyyât -Tahsîniyyât-, (İstanbul:
2003), 111-113.
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O sırada Tunus’a gelen Muhammed Abduh’la tanıştı, konferanslarına katıldı.
Abduh’tan çok etkilendi, zaten Abduh ile aralarında başta içtimâî ıslah ve eğitim ıslahı olmak
üzere pek çok konuda fikir birliği vardı. Bundan dolayı Abduh onu, “Zeytune Üniversitesi
Davet Elçisi” diye nitelemiştir.769 Abduh’un eğitim-öğretim yönündeki ıslah çalışmaları ve bu
konuda ileri sürdüğü fikirler Tunus’ta büyük ilgi gördü. Tunuslular Abduh’un Ezher için
tasarladığı ıslahı ondan önce Zeytune’de gerçekleştirdiler, bu davranışlarıyla Abduh’un takdir
ve iltifatlarına mazhar oldular.770 İbn Âşûr da gerek 1910, gerekse 1924 yılında üyesi olduğu
eğitim ıslahı heyeti içinde ıslah hareketine katkı vermiştir.771
İbn Âşûr, muhtelif görevlerde772 bulunduktan sonra 1932 yılında Tûnus Mâliki
başmüftüsü (Tunus şeyhülislamı) oldu773 ki bu makama, Osmanlıların bölgeyi ele
geçirmelerinin ardından ilk kez bir Tunuslu getirilmiş oluyordu.774
775
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İbn Âşûr bu görevi yanında aynı zamanda Zeytune Üniversitesinin rektörlüğünü de
yapıyordu.776 Müellif rektör olarak üniversitenin başına geçtiğinde eğitim ıslahı yönünde
üniversiteye daha büyük hizmetler sunmuştur.777 Gerçi zaman zaman bu konuda bazı
mukavemetlerle karşılaşmış, hatta bundan dolayı bir süre sonra 1933 yılında rektörlük
görevinden uzaklaştırılmıştır.778 Ancak üniversitedeki eğitim ıslahı hareketi devam etmiş,
özellikle de 1945 yılında ikinci kez rektör olduğunda ıslah hareketi daha hızlı bir şekilde
sürmüştür.779
İbn Âşûr uzun süre Tunus Mâliki baş kadılığı yaptı, yine uzun bir süre Zeytune
Üniversitesinde rektörlük yaptı, önemli reformlara ve projelere imza attı.780 1950 yılında
Kâhire’de bulunan Mecmau’l-Luğa el-Arabiyye’nin üyeliğine ve ayrıca daha başka
uluslararası kuruluşlara üye olarak seçildi, ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok ödül aldı,
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Mustafa Âşûr, “Tercemetu İbn Âşûr”, (el-Mektebetu’ş-Şâmile nüshasının önünde, sayfa numarası yok); eşŞevbekî, et-Tâhir İbn Âşûr ve Cuhûduhu el-Belâğiyye fî Dav’i Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr el-Maânî ve’lBedî’, 13.
Zeytune Üniversitesi ıslah çalışmaları için bkz. İbnu’l-Hoca, el-A’mâl el-Kâmile Şeyhu’l-İslam el-İmam elEkber Muhammed Tâhir İbn Âşûr, 169-178; Mustafa Âşûr, “Tercemetu İbn Âşûr”, (el-Mektebetu’ş-Şâmile
nüshasının önünde, sayfa numarası yok).
İbnu’l-Hoca, el-A’mâl el-Kâmile Şeyhu’l-İslam el-İmam el-Ekber Muhammed Tâhir İbn Âşûr, 191-307; elKarnî, el-İmâm Muhammed et-Tâhir İbn Âşûr ve Menhecuhu fî Tevcîhi’l-Kırââti min Hilâli Tefsîrihi etTahrîr ve’t-Tenvîr, 29-30.
Bunlar için bkz. İbnu’l-Hoca, el-A’mâl el-Kâmile Şeyhu’l-İslam el-İmam el-Ekber Muhammed Tâhir İbn
Âşûr, 160-162; Cemal Mahmûr Ahmed Ebû Hesân, Tefsîru İbn Âşûr et-Tahrîr ve’t-Tenvîr Dirâse
Menheciyye ve Nakdiyye, (Yüksek Lisans tezi), el-Câmiatu’l-Urduniyye, (Ammân: 1411/1991), 18-19.
İbnu’l-Hoca, el-A’mâl el-Kâmile Şeyhu’l-İslam el-İmam el-Ekber Muhammed Tâhir İbn Âşûr, 162.
el-Karnî, el-İmâm Muhammed et-Tâhir İbn Âşûr ve Menhecuhu fî Tevcîhi’l-Kırââti min Hilâli Tefsîrihi etTahrîr ve’t-Tenvîr, 17.
el-Hamed, Terâcim li Tis’a mine’l-A’lâm, 159.
el-Karnî, el-İmâm Muhammed et-Tâhir İbn Âşûr ve Menhecuhu fî Tevcîhi’l-Kırââti min Hilâli Tefsîrihi etTahrîr ve’t-Tenvîr, 17.
Mustafa Âşûr, “Tercemetu İbn Âşûr”, (el-Mektebetu’ş-Şâmile nüshasının önünde, sayfa numarası yok).
el-Karnî, el-İmâm Muhammed et-Tâhir İbn Âşûr ve Menhecuhu fî Tevcîhi’l-Kırââti min Hilâli Tefsîrihi etTahrîr ve’t-Tenvîr, 18; Mustafa Âşûr, “Tercemetu İbn Âşûr”, (el-Mektebetu’ş-Şâmile nüshasının önünde,
sayfa numarası yok).
el-Karnî, el-İmâm Muhammed et-Tâhir İbn Âşûr ve Menhecuhu fî Tevcîhi’l-Kırââti min Hilâli Tefsîrihi etTahrîr ve’t-Tenvîr, 18; Mustafa Âşûr, “Tercemetu İbn Âşûr”, (el-Mektebetu’ş-Şâmile nüshasının önünde,
sayfa numarası yok).
Coşkun, “İbn Âşûr, Muhammed et-Tâhir”, XIX/333; İncel, İbn Âşûr’un et-Tahrîr ve’t-Tenvîr İsimli
Tefsirinde İlmî İ’câz İle İlgili Görüşleri, 12.
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birçok ülkede konferanslara katıldı,781 bu arada 1951’de gerçekleştirilen oryantalizm konulu
uluslararası bir konferansa iştirak etmek üzere İstanbul’a geldi.782
İlmi yanında ayrıca fazileti ve ahlakıyla da pek çok âlimin takdir ve övgüsüne mazhar
olan783 İbn Âşûr, nihayet 13 Recep 1393/12 Ağustos 1973’te yaklaşık 94 yaşında iken,784
ömrünü ilim yolunda ve Müslümanların mübtelâ olduğu “taklid” hastalığıyla mücadele
uğrunda geçirmiş olarak başkent Tunus’ta vefat etti.785
Tâhir İbn Âşûr çalışmalarını Kur’an ve sünnet çizgisinde yürütmüştür. Kur’an’ın ve
sünnetin doğru anlaşılmasında “makâsıd”a çok önem vermiştir. “Makâsidu’ş-şerîa”yı ( مقاصد
 )الشريعةeş-Şâtıbî’nden sonra ikinci kez o canlandırmıştır. Ona göre Şâri’in hükümleri sevk
ederken gözettiği ana gayeler ve hikmetler bilinmediği takdirde nassları anlama, yorumlama
ve içtihat faaliyeti eksik kalacaktır.786
İbn Âşûr’un yaşadığı dönem siyâsî istikrarsızlığın en fazla olduğu ve İslam âleminin
halinin oldukça kötü olduğu dönemlerden biridir.787 Bölgenin en etkili gücü olan Osmanlı
zayıflamış, neredeyse her girdiği savaştan mağlubiyetle çıkar olmuştur. Topraklarının önemli
bir kısmını kaybetmiş, bu arada aralarında müfessirimizin memleketi olan Tunus’un
bulunduğu Kuzey Afrika’da bulunan topraklarını da ne yazık ki İtalya, Fransa gibi ülkelere
bırakmak zorunda kalmıştır. Müellifimizin yaşadığı dönemlerde Tunus’a Fransızlar hâkim
olmuşlardı. Müellifimiz doğduğu tarih olan 1879’da Fransızlar Tunus’u sömürmeye
başlamışlardır. Bu sömürü 1956 yılına kadar sürdü. Müfessirimiz doğumundan itibâren tam
77 yıl Fransız sömürgesi altında yaşadı.788

13.2. İbn Âşûr’un Eserleri
Müfessirimiz bir yandan aralarında kendi çocuklarının da bulunduğu önemli
öğrenciler yetiştirirken,789 bir yandan da kitap telif etmiştir. İbn Âşûr’un henüz basılmamış
mahtût kitapları yanında790 basılmış 10’dan fazla önemli eseri ve çok sayıda ilmî çalışması
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ez-Ziriklî, el-A’lâm, VI/174; İbnu’l-Hoca, el-A’mâl el-Kâmile Şeyhu’l-İslam el-İmam el-Ekber Muhammed
Tâhir İbn Âşûr, 162.
el-Karnî, el-İmâm Muhammed et-Tâhir İbn Âşûr ve Menhecuhu fî Tevcîhi’l-Kırââti min Hilâli Tefsîrihi etTahrîr ve’t-Tenvîr, 18.
Bkz. İbnu’l-Hoca, el-A’mâl el-Kâmile Şeyhu’l-İslam el-İmam el-Ekber Muhammed Tâhir İbn Âşûr, 163-166;
el-Hamed, Terâcim li Tis’a mine’l-A’lâm, 154-158; el-Karnî, el-İmâm Muhammed et-Tâhir İbn Âşûr ve
Menhecuhu fî Tevcîhi’l-Kırââti min Hilâli Tefsîrihi et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, 19-26.
İbnu’l-Hoca, el-A’mâl el-Kâmile Şeyhu’l-İslam el-İmam el-Ekber Muhammed Tâhir İbn Âşûr, 163.
Mustafa Âşûr, “Tercemetu İbn Âşûr”, (el-Mektebetu’ş-Şâmile nüshasının önünde, sayfa numarası yok);
Coşkun, “İbn Âşûr, Muhammed et-Tâhir”, XIX/335; eş-Şevbekî, et-Tâhir İbn Âşûr ve Cuhûduhu elBelâğiyye fî Dav’i Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr el-Maânî ve’l-Bedî’, 14.
Geniş bilgi için bkz. Muhammed Hüseyin, et-Tanzîe el-Makâsıdî İnde’l-İmam et-Tâhir İbn Âşûr fî Kitâbihi
Makâsidi’ş-Şerîati’l-İslâmiyye, (Doktora tezi), Câmiatu’l-Cezâir Kulliyyetu’l-Ulûmi’l-İslâmiyye, (Cezair:
1426/2005), 68-274.
İbnu’l-Hoca, el-A’mâl el-Kâmile Şeyhu’l-İslam el-İmam el-Ekber Muhammed Tâhir İbn Âşûr, 18-20; eşŞevbekî, et-Tâhir İbn Âşûr ve Cuhûduhu el-Belâğiyye fî Dav’i Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr el-Maânî ve’lBedî’, 7.
Ebû Hesân, Tefsîru İbn Âşûr et-Tahrîr ve’t-Tenvîr Dirâse Menheciyye ve Nakdiyye, 1.
Bkz. el-Karnî, el-İmâm Muhammed et-Tâhir İbn Âşûr ve Menhecuhu fî Tevcîhi’l-Kırââti min Hilâli Tefsîrihi
et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, 14-16.
Bkz. Ebû Hesân, Tefsîru İbn Âşûr et-Tahrîr ve’t-Tenvîr Dirâse Menheciyye ve Nakdiyye, 35-36; el-Karnî, elİmâm Muhammed et-Tâhir İbn Âşûr ve Menhecuhu fî Tevcîhi’l-Kırââti min Hilâli Tefsîrihi et-Tahrîr ve’tTenvîr, 30-32.
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vardır.791 Tefsirinden başka ( )مقاصد الشريعة اإلسالميةMakâsidu’ş-Şerîati’l-İslâmiyye792 ve ( أصول
 )النظام اإلجتماعي في اإلسالمUsûlu’n-Nizâmi’l-İçtimâî fi’l-İslâm,793 Keşfu’l-Muğatta mine’l-Maânî
ve’l-Elfâz el-Vâkıa fi’l-Muvatta’ ()كشف المغطا من المعاني واأللفاظ الواقعة في الموطأ, içinde Zeytune
üniversitesinin ıslahıyla ilgili çok malumatın bulunduğu794 E leyse’s-Subhu bi Karîb ( أليس
 )الصبح بقريبgibi eserleri de çok ilgi görmüştür.
Eserlerinden bir kısmı aralarında Türkçenin de olduğu muhtelif dillere çevrilmişlerdir.
Nitekim Makâsıdu’ş-Şeria adlı eseri Mehmet Erdoğan ve Vecdi Akyüz tarafından İslam
Hukuk Felsefesi adıyla Türkçeye çevrilerek yayınlanmıştır.795

13.3. İbn Âşûr’un et-Tahrîr ve’t-Tenvîr Adlı Tefsirinin Özellikleri
Müellifimizin tefsirine gelince eserin tam adı ( تحرير المعنى السديد و تنوير العقل الجديد من تفسير
 )الكتاب المجيدTahrîru'l-Ma'nâ's-Sedîd ve Tenvîri'l-Akli'l-Cedîd min Tefsîr'l-Kitâbi'l-Mecîd’dir.
Kısaca et-Tahrîr ve’t-Tenvîr ( )التحرير والتنويرdiye bilinir.796 Eserin aslını, İbn Âşûr’un
üniversitede verdiği dersler için hazırlamış olduğu notlar oluşturuyordu. İbn Âşûr bu notlarını
yeniden gözden geçirip makaleler halinde yayınlıyordu. Sonra bunlar bir araya getirildi,
yeninden düzenlendi. Böylece bu tefsir ortaya çıktı.797
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ez-Ziriklî, el-A’lâm, VI/175; İbnu’l-Hoca, el-A’mâl el-Kâmile Şeyhu’l-İslam el-İmam el-Ekber Muhammed
Tâhir İbn Âşûr, 312-704; el-Hamed, Terâcim li Tis’a mine’l-A’lâm, 153; Ebû Hesân, Tefsîru İbn Âşûr etTahrîr ve’t-Tenvîr Dirâse Menheciyye ve Nakdiyye, 33-35; el-Karnî, el-İmâm Muhammed et-Tâhir İbn Âşûr
ve Menhecuhu fî Tevcîhi’l-Kırââti min Hilâli Tefsîrihi et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, 30-32; eş-Şevbekî, et-Tâhir İbn
Âşûr ve Cuhûduhu el-Belâğiyye fî Dav’i Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr el-Maânî ve’l-Bedî’, 13-14; İncel, İbn
Âşûr’un et-Tahrîr ve’t-Tenvîr İsimli Tefsirinde İlmi İ’caz ile İlgili Görüşleri, 19-22; “Nebzeh an Hayâti eşŞeyh et-Tâhir İbn Âşûr ve Akîdetuhu ve Menhecuhu fi’t-Tefsîr”, el-İslâm Suâl ve Cevab,
(http://www.islamqa.com/ar/ref/161770/عاشور20%ابن20%)الطاھر, (13 Kasım 2012); Ali Pekcan, “İbn Aşur
Muhammed et-Tahir (1879-1973)”, (http://www.cevaplar.org/index.php?content_view=3957&ctgr_id=121)
(15 Kasım 2012).
Muhammed et-Tâhir İbn Âşûr, Makaâsidu’ş-Şerîati’l-İslâmiyye, (Tahk. Muhammed et-Tahir el-Meysâvî),
(Amman: Dâru’n-Nefâis, 1421/2001), 177-519. Ayrıca bkz. Muhammed et-Tahir el-Meysâvî, “eş-Şeyh
Muhammed et-Tâhir İbn Âşûr ve’l-Meşrû’ Ellezî lem Yektemil”, Makaâsidu’ş-Şerîati’l-İslâmiyye ile
birlikte, (Amman: Dâru’n-Nefâis, 1421/2001), 27-155; İbnu’l-Hoca, el-A’mâl el-Kâmile Şeyhu’l-İslam elİmam el-Ekber Muhammed Tâhir İbn Âşûr, 407-416.
Bkz. Muhammed et-Tâhir İbn Âşûr, Usûlu’n-Nizâmi’l-İçtimâî fi’l-İslâm, (Tûnus, eş-Şerike et-Tûnusiyye
li’t-Tevzî’, 1985), 2. Baskı, 6-235. Ayrıca bkz. İbnu’l-Hoca, el-A’mâl el-Kâmile Şeyhu’l-İslam el-İmam elEkber Muhammed Tâhir İbn Âşûr, 666-704.
İbnu’l-Hoca, el-A’mâl el-Kâmile Şeyhu’l-İslam el-İmam el-Ekber Muhammed Tâhir İbn Âşûr, 31-38; elHamed, Terâcim li Tis’a mine’l-A’lâm, 175-187.
(İstanbul: Rağbet Yayınları, 1999).
el-Hâlidi, Ta’rîfu’d-Dârisîn bi Menâhici’l-Müfessirîn, 588.
İncel, İbn Âşûr’un et-Tahrîr ve’t-Tenvîr İsimli Tefsirinde İlmi İ’caz ile İlgili Görüşleri, 19.
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Resim 21 - Et-Tahrîr ve’t-Tenvîr tefsiri

İbn Âşûr tefsir ile ilgili çalışmalarına 45 yaşları civarındayken 1341/1923 yılında
başlamış ve yaklaşık 40 yıl tefsirle uğraşmış, nihayet 1380/1961 yılında bitirmiştir.798
Dolayısıyla tefsiri çok uzun süren bir sürecin sonunda oluşmuştur.799
Tefsirin birinci cildi 1964 yılında tabedilmiştir. Ardından 1965 yılında 2. cilt
basılmıştır. Bu iki cilt Bakara suresi 252. ayetiyle bitiyordu ve İsa el-Bâbî el-Halebî
tarafından Kâhire’de basılmıştır.800 Sonra bütün tefsir bir arada olmak üzere, 30 cilt halinde
basılmıştır. Bu şekilde ilk baskısı 1978 yılında Tunus’ta yapılmıştır. Daha sonra 1984 yılında
ikinci baskısı yapılmıştır. Bizim yararlandığımız nüsha Tunus 1984 yılında yapılmış olan
nüshadır. Bu nüsha fihristler hariç 11.197 sayfadan ibârettir.801 Bu haliyle hacim itibariyle
tarih boyunca yazılmış en büyük ve en kapsamlı tefsirlerden biridir. Üstelik bu baskıda yazılar
oldukça küçük ve sık yazılmıştır. Şayet daha geniş ve büyük yazılsaydı hacim çok daha
büyüyecekti.802
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İbn Âşûr, Tefsiru’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr, XXX/636; el-Hamed, Terâcim li Tis’a mine’l-A’lâm, 166;
Muhammed b. İbrahim el-Hamed, et-Takrîb li Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr l’İbn Âşûr, (er-Riyâd: Dâru İbn
Huzeyme, 2008), 33; “Nebzeh an Hayâti eş-Şeyh et-Tâhir İbn Âşûr ve Akîdetuhu ve Menhecuhu fi’tTefsîr”, el-İslâm Suâl ve Cevab, (http://www.islamqa.com/ar/ref/161770/عاشور20%ابن20%)الطاھر, (13 Kasım
2012).
el-Halidi, Ta’rifu’d-Darisin bi Menahici’l-Müfessirîn, 588.
Nebîl Ahmed Sakr, Menhecu’l-İmâm et-Tâhir İbn Âşûr fi’t-Tefsîr, (el-Kâhire: Dâru’l-Mısriyye, 1422/2001),
12.
Muhammed b. İbrahim el-Hamed, et-Takrîb li Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr l’İbn Âşûr, (er-Riyâd: Dâru İbn
Huzeyme, 2008), 4, 33; Muhammed b. İbrahim el-Hamed, Medhal li Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr l’İbn Âşûr,
(er-Riyâd: Dâru İbn Huzeyme, 2009), 34.
el-Hamed, et-Takrîb li Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr l’İbn Âşûr, 4.
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Tefsirin aynı zamanda Tunus ve çevresini kapsayan bölge anlamında Kuzey Afrika’da
yazılmış ilk tam tefsir olduğu da belirtilmiştir.803
Tefsirin başında çeşitli tefsir meselelerinin ele alındığı 130 sayfalık uzunca bir
mukaddime vardır.804 Burada önce Temhîd başlığı altında bir giriş yer alıyor.805 Temhidte İbn
Âşûr, uzun zamandan beri Müslümanların din ve dünyaları açısından hayırlarına olacak
şeyleri kapsayan, ilimlerin külli ilkelerini içine alan, belağat ve beyan ilimlerini son derece
başarılı bir şekilde ortaya koyan, teşri ilkelerini serdeden, ahlâkî güzelliklere yer veren geniş
kapsamlı bir tefsir yazmayı düşündüğünü belirtmektedir.806
Ancak o dönemde içinde bulunduğu şartlar bu düşüncesini gerçekleştirmesine fırsat
vermez. İlerleyen zamanlarda artık bu düşüncesini gerçekleştirmeye karar verir ve tefsirini
yazmaya başlar.807
Müfessir burada, daha önce yazılmış tefsirlerin daha çok nakle dayandıklarını belirtip
bu noktada onları eleştirmekte, kendisinin yazacağı tefsirin, onlarda olmayan nükteleri, beyan
ve belağatın inceliklerini, Kur’an’ın i’caz güzelliklerini ortaya koyacağını, ayetler arasındaki
tenasübü, suerelerin ihtiva ettikleri gaye ve makstaları belirteceğini, Arap dili ve gramerinin
kaidelerini esas alacağını, buna göre ayetlerde geçen kelimelerin manalarını serdetmeye
çalışacağını vs. yazıyor.808 Bu özelliklere sahip olan eserini Tahrîru'l-Ma'nâ's-Sedîd ve
Tenvîru'l-Akli'l-Cedîd min Tefsîr'l-Kitâbi'l-Mecîd diye isimlendirdiğini, ardından bu ismi etTahrîr ve’t-Tenvîr şeklinde kısalttığını belirtiyor.809
Tefsirde bundan sonra mukaddimeler geliyor. Birinci mukaddime el-Mukaddimetu’lُ
Ûlâ fi’t-Tefsîr ve’t-Te’vîl ve Kevni’t-Tefsîri İlmen ( ير
ِ ير َوالتﱠأْ ِو
ِ يل َو َكوْ ِن التﱠ ْف ِس
ِ ْال ُمقَ ﱢد َمةُ ْاألولَى فِي التﱠ ْف ِس
 ) ِع ْل ًماadını taşıyor. Müfessir burada tefsir ve te’vîl kelimeleriyle tefsirin ilim haline gelişini
işliyor.810 İkinci mukaddime el-Mukaddimetu’s-Sâniye fi İstimdâdi ilmi’t-Tefsîr ( ُْال ُمقَ ﱢد َمةُ الثﱠانِيَة
811
ير
ِ  )فِي ا ْستِ ْمدَا ِد ِع ْل ِم التﱠ ْف ِسadındadır. Burada da tefsir için gerekli olan ilimler ele alınıyor. Üçüncü
mukaddimede rivâyet olmaksızın yapılan tefsirin sıhhati hususu ile rey ile tefsirin manası
hususu inceleniyor.812 Bu şekilde 10 tane mukaddime vardır. Buralarda esbâb-i nüzûl,
kıraatler, Kur’an kıssaları, Kur’an’ın isimleri, ayetleri, sureleri, Kur’an’ın icazı gibi hususlar
anlatılmaktadır.813
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el-Hamed, Terâcim li Tis’a mine’l-A’lâm, 158-159.
“Menhecu İbn Âşûr fi Tefsiri ve Hülasatu ma İştemele Aleyhi”, (http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=6555)
(19 Eylül 2011).
Bkz. İbn Âşûr, Tefsiru’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr, I/5-9.
İbn Âşûr, Tefsiru’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr, I/5.
İbn Âşûr, Tefsiru’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr, I/6-7.
İbn Âşûr, Tefsiru’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr, I/7-8.
İbn Âşûr, Tefsiru’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr, I/8-9.
İbn Âşûr, Tefsiru’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr, I/10-17. Ayrıca bkz. el-Hamed, et-Takrîb li Tefsiri et-Tahrîr ve’tTenvîr l’İbn Âşûr, 97-100.
İbn Âşûr, Tefsiru’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr, I/18-27.
İbn Âşûr, Tefsiru’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr, I/28-37.
İbn Âşûr, Tefsiru’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr, I/38-130. Ayrıca bkz. Sakr, Menhecu’l-İmâm et-Tâhir İbn Âşûr fi’tTefsîr, 14-15; Ebû Hesân, Tefsîru İbn Âşûr et-Tahrîr ve’t-Tenvîr Dirâse Menheciyye ve Nakdiyye, 52-54; elHamed, et-Takrîb li Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr l’İbn Âşûr, 97-140.
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İbn Âşûr, tefsirini yapacağı surenin başında önce surenin isimleri üzerine durur,
bunların surenin muhtevasıyla ilgisini kurmaya çalışır.814 Yine burada surenin mekkî veya
medenî oluşu, nüzûl sırası, ayet sayısı vs. hakkında bilgi veriyor.815 Ayrıca surenin gayesi ve
neyi istihdaf ettiği hususunu da açıklıyor.816
Sebeb-i nüzûl tefsirde en çok başvurulan ilimlerden biridir. Müfessir İbn Aşûr
tefsirinde varsa şayet ayet veya surenin sebeb-i nüzûlü hakkında geniş bilgi veriyor, sonra
ayeti bu sebeb-i nüzûl çerçevesinde tefsir ediyor.817
O sure başlarında sure hakkında bilgi verirken aynı zamanda surenin fazileti ve onu
okuyana terettüp edecek sevap ile ilgili bazı hadisler de zikrediyor.818
Yine başta kıraatler819 ve ahruf-i seb’a olmak üzere820 i’câzu’l-Kur’ân,821 nâsihmensûh822 gibi Ulûmu’l-Kur’ân konuları üzerinde de önemle duruyor.
O da diğer pek çok müfessirin yaptığı gibi öncelikle ayeti tefsir ederken ilgili başka
ayetleri vererek o çerçevede tefsir etmeye çalışıyor.823 Bunun ardından hadislerden, zaman
zaman da sahâbe kavli ve tâbiûndan gelen rivâyetlerden yararlanarak ayeti yorumluyor.824
Tefsirin en belirgin vasıflarından biri İbn Âşûr’un yapmış olduğu dirâyî
açıklamalardır.825 Bunun için fıkıh, dil, edebiyat, belağat, tarih ve benzeri ilimleri
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Ebû Hesân, Tefsîru İbn Âşûr et-Tahrîr ve’t-Tenvîr Dirâse Menheciyye ve Nakdiyye, 54-60; Sakr, Menhecu’lİmâm et-Tâhir İbn Âşûr fi’t-Tefsîr, 43-44; İncel, İbn Âşûr’un et-Tahrîr ve’t-Tenvîr İsimli Tefsirinde İlmi
İ’caz ile İlgili Görüşleri, 27.
Ebû Hesân, Tefsîru İbn Âşûr et-Tahrîr ve’t-Tenvîr Dirâse Menheciyye ve Nakdiyye, 60-73; Sakr, Menhecu’lİmâm et-Tâhir İbn Âşûr fi’t-Tefsîr, 44-46, 49-51; İncel, İbn Âşûr’un et-Tahrîr ve’t-Tenvîr İsimli Tefsirinde
İlmi İ’caz ile İlgili Görüşleri, 29-37.
Bkz. el-Hamed, Ağrâdu’s-Süver fi Tefsîri’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr, 9-133; Ebû Hesân, Tefsîru İbn Âşûr et-Tahrîr
ve’t-Tenvîr Dirâse Menheciyye ve Nakdiyye, 74-77; Sakr, Menhecu’l-İmâm et-Tâhir İbn Âşûr fi’t-Tefsîr, 5152.
Ebû Hesân, Tefsîru İbn Âşûr et-Tahrîr ve’t-Tenvîr Dirâse Menheciyye ve Nakdiyye, 77-78, 120-130; Sakr,
Menhecu’l-İmâm et-Tâhir İbn Âşûr fi’t-Tefsîr, 46-49, 82-92; İncel, İbn Âşûr’un et-Tahrîr ve’t-Tenvîr İsimli
Tefsirinde İlmi İ’caz ile İlgili Görüşleri, 44-47.
Ebû Hesân, Tefsîru İbn Âşûr et-Tahrîr ve’t-Tenvîr Dirâse Menheciyye ve Nakdiyye, 79-80.
Sakr, Menhecu’l-İmâm et-Tâhir İbn Âşûr fi’t-Tefsîr, 119-129; eş-Şevbekî, et-Tâhir İbn Âşûr ve Cuhûduhu
el-Belâğiyye fî Dav’i Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr el-Maânî ve’l-Bedî’, 17, 397-406; el-Karnî, el-İmâm
Muhammed et-Tâhir İbn Âşûr ve Menhecuhu fî Tevcîhi’l-Kırââti min Hilâli Tefsîrihi et-Tahrîr ve’t-Tenvîr,
78-199; Hasan Abdulcelil Abdurrahim, “Nehcu İbn Âşûr fi’l-İhticâci bi’l-Kırââti’l-Kur’âniyye”, Mecelletu
Câmiati’d-Dimaşk li’l-Ulûmi’l-İktisâdiyye ve’l-Kânûniyye, cild 21, aded 1 (2005), 369-389; Ebû Hesân,
Tefsîru İbn Âşûr et-Tahrîr ve’t-Tenvîr Dirâse Menheciyye ve Nakdiyye, 106-119; İncel, İbn Âşûr’un etTahrîr ve’t-Tenvîr İsimli Tefsirinde İlmi İ’caz ile İlgili Görüşleri, 61-63; el-Hamed, et-Takrîb li Tefsiri etTahrîr ve’t-Tenvîr l’İbn Âşûr, 40; Bessâm Rıdvân Ulyân, “Menhecu’l-İmam İbn Âşûr fi’l-Kırââi fî Tefsîrihi
et-Tahrîr ve’t-Tenvîr”, Mecelletu’l-Câmiati’l-İslâmiyye (Silsiletu’d-Dirâsâti’l-İslâmiyye), cild 19, aded 2
(2011), 553-571.
Ebû Hesân, Tefsîru İbn Âşûr et-Tahrîr ve’t-Tenvîr Dirâse Menheciyye ve Nakdiyye, 102-106.
Ebû Hesân, Tefsîru İbn Âşûr et-Tahrîr ve’t-Tenvîr Dirâse Menheciyye ve Nakdiyye, 132-142.
Sakr, Menhecu’l-İmâm et-Tâhir İbn Âşûr fi’t-Tefsîr, 107-119.
Ebû Hesân, Tefsîru İbn Âşûr et-Tahrîr ve’t-Tenvîr Dirâse Menheciyye ve Nakdiyye, 81; Sakr, Menhecu’lİmâm et-Tâhir İbn Âşûr fi’t-Tefsîr, 54-60; İncel, İbn Âşûr’un et-Tahrîr ve’t-Tenvîr İsimli Tefsirinde İlmi
İ’caz ile İlgili Görüşleri, 38-42.
Ebû Hesân, Tefsîru İbn Âşûr et-Tahrîr ve’t-Tenvîr Dirâse Menheciyye ve Nakdiyye, 81; Sakr, Menhecu’lİmâm et-Tâhir İbn Âşûr fi’t-Tefsîr, 60-82; el-Hamed, et-Takrîb li Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr l’İbn Âşûr, 40;
İncel, İbn Âşûr’un et-Tahrîr ve’t-Tenvîr İsimli Tefsirinde İlmi İ’caz ile İlgili Görüşleri, 43-44.
Bkz. el-Hamed, et-Takrîb li Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr l’İbn Âşûr, 38-57.
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kullanmıştır.826 Bu cümleden olarak tefsirde ahkâm ayetlerine bolca yer vermiş, bunlardan
çıkarılabilecek hükümler üzerinde durmuştur.827 Ahkâm ayetlerini tefsir ederken, öncelikle
mensubu olduğu Mâlikî mezhebinin görüşünü vermiş, ancak diğer mezheplerin görüşlerini de
aktarmıştır.828 Cuma namazından sonra öğle namazının kılınması şeklindeki uygulamaya karşı
çıkmış ve bunu reddetmiştir.829 Eflatun, Aristo, el-Kindi, Farabi, İbn Sina gibi Müslim ve
gayr-i Müslim filozofların görüş ve kavillerini serdettiği, bunlardan Kur’an’a muhalif olanları
eleştirerek reddettiği görülüyor.830
Bilhassa makâsıdu’ş-şeria üzerinde duruyor, ayetlerden hangi maksadın istihdaf
edildiğini ortaya koymaya çalışıyor, bunlardan hangilerinin özel haller, hangilerinin de genel
durumlar arzettiğini beyan ediyor, buna göre içtimâî ve hukûkî bazı açıklamalar yapıyor,
istinbât ettiği bu hususları müslümanın günlük hayatıyla irtibatlandırıyor.831
İbn Âşûr ilmî tefsir hareketini destekleyen ve savunan bir âlimdir. Tefsirinde de zaman
zaman ilmî izahlar yapmış, ayetleri çağın ilmî gelişmeleri çerçevesinde açıklamıştır.832 Bu
cümleden olarak tıp, astronomi, psikoloji, zooloji, botanik, maden ilmi gibi ilimlerden
yararlanmıştır.833 Ona göre Kur’an’da bulunan müteşâbih ifadeler, Kur’an’ın zamanla
keşfolunacak ilmî icaz yönlerine delalet ediyor, ilmî keşifler ilerledikçe, bu ayetlerin sırrı
anlaşılacak ve bunlar müteşâbih olmaktan çıkıp muhkem hale geleceklerdir.834 O aynı
zamanda ilmî tefsire karşı çıkan Ebû İshâk eş-Şâtıbî’yi (v. 790/1388) eleştirmiştir.835
Müfessirin tarihî olaylara, özelikle peygamber kıssalarına büyük önem verdiği, bunları
zikredip onlardan bir takım dersler çıkardığı,836 bu arada isrâilî haberlere de bolca yer verdiği
görülüyor.837 Diğer pek çok tefsirde olmayıp İbn Âşûr’un tefsirinde olan bir husus,
peygamberlerin doğum tarihleri ve yeri, vefat tarihleri ve yeri hakkında bilgi vermesidir.838
Mesela onun verdiği bilgiye göre Musa peygamber, İsa peygamberin doğumundan 1500 yıl
önce Mısır’da doğmuş, milattan 1380 yıl önce Eriha yakınlarında Nibo dağında vefat
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Bkz. Sakr, Menhecu’l-İmâm et-Tâhir İbn Âşûr fi’t-Tefsîr, 142-231; İncel, İbn Âşûr’un et-Tahrîr ve’t-Tenvîr
İsimli Tefsirinde İlmi İ’caz ile İlgili Görüşleri, 47-63; el-Hamed, et-Takrîb li Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr
l’İbn Âşûr, 37, 47.
Ebû Hesân, Tefsîru İbn Âşûr et-Tahrîr ve’t-Tenvîr Dirâse Menheciyye ve Nakdiyye, 229-252; el-Hamed, etTakrîb li Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr l’İbn Âşûr, 40.
Sakr, Menhecu’l-İmâm et-Tâhir İbn Âşûr fi’t-Tefsîr, 210-221; İncel, İbn Âşûr’un et-Tahrîr ve’t-Tenvîr İsimli
Tefsirinde İlmi İ’caz ile İlgili Görüşleri, 47-50.
el-Hamed, et-Takrîb li Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr l’İbn Âşûr, 39.
el-Hamed, et-Takrîb li Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr l’İbn Âşûr, 48.
el-Hamed, et-Takrîb li Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr l’İbn Âşûr, 40-41.
Ebû Hesân, Tefsîru İbn Âşûr et-Tahrîr ve’t-Tenvîr Dirâse Menheciyye ve Nakdiyye, 91-99; İncel, İbn
Âşûr’un et-Tahrîr ve’t-Tenvîr İsimli Tefsirinde İlmi İ’caz ile İlgili Görüşleri, 100-144; “Menhecu İbn Âşûr fi
Tefsîrihi ve Hülasetu ma İştemele aleyh”, http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=6555 (12 Eylül 2011); İncel,
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etmiştir.839 Zaman zaman önceki semavi kitapların tahrif edilmiş olmasından, buna karşılık
Kur’an’ın aynen muhafaza edilerek günümüze ulaşmasından bahsediyor.840 Bazen onlardan
alıntı yaptığı ve ona göre ilgili ayeti tefsir ettiği de oluyor.841
Yine tefsirinde namaz, oruç, hac, zekât başta olmak üzere ibadetleri ifa etmenin
önemine dikkat çekmiş,842 sabır, hilm, şükür, hoşgörü, affedici olmak gibi ahlâkî güzellikleri
işlemiş, kendisi bunları yaşadığı gibi843 diğer insanları da onları yaşamaya davet etmiştir.844
Aynı şekilde her türlü kötü ahlak ve davranışlardan da şiddetle sakındırmıştır. Bütün bu
hususları yaşadığı dönemle ilişkilendirerek anlatmıştır.845
Tefsirde itikâdî ayetler selef yaklaşımı esas alınarak yorumlanmıştır. İlahi sıfatların
yorumunda ise müfessir mensubu olduğu Eş’arî mezhebinin görüşünü esas almış ve ilgili
 ) َو َكلﱠ َم ﱠşeklindeki Nisa suresi
ayetleri ona göre te’vîl etmiştir.846 Bununla birlikte (ﷲُ ُمو َسى تَ ْكلِي ًما
ْ
164. ve (ش ا ْستَ َوى
ِ ْ )الرﱠحْ َمانُ َعلَى ال َعرşeklindeki847Taha suresi 5. ayetin yorumunda olduğu gibi bazen
bu mezhebe muhalefet ettiği de olmuştur.
Müfessirimiz Rafızî görüş ve düşüncelere karşı çıkmış, bunların delillerini çürüterek
Ehl-i sünnet itikadını savunmuştur.848 Şiayı da tefsirinde inanç ve düşünceleri bakımından ele
almış ve iddialarını reddetmiştir.849 Aynı şekilde zaman zaman Mu’tezile ve Hâriciye’ye de
karşı çıkmış, onların görüşlerini de tenkit etmiştir.850
İbn Âşûr tefsirinde sık sık tasavvufî sapmalara işaret ederek bunları reddediyor,
bununla beraber başta İbn Arabî olmak üzere bazı sûfîlerin sözlerini herhangi bir yoruma tabi
tutmadan verdiği de oluyor.851
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İbn Âşûr, Tefsiru’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr, I/498-499. Ayrıca bkz. Ebû Hesân, Tefsîru İbn Âşûr et-Tahrîr ve’tTenvîr Dirâse Menheciyye ve Nakdiyye, 91.
el-Hamed, et-Takrîb li Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr l’İbn Âşûr, 43.
Sakr, Menhecu’l-İmâm et-Tâhir İbn Âşûr fi’t-Tefsîr, 129-138.
el-Hamed, et-Takrîb li Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr l’İbn Âşûr, 44.
el-Hamed, Terâcim li Tis’a mine’l-A’lâm, 160-166; el-Karnî, el-İmâm Muhammed et-Tâhir İbn Âşûr ve
Menhecuhu fî Tevcîhi’l-Kırââti min Hilâli Tefsîrihi et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, 23-26.
el-Hamed, et-Takrîb li Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr l’İbn Âşûr, 44.
el-Hamed, et-Takrîb li Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr l’İbn Âşûr, 44; “Menhecu İbn Âşûr fî Tefsîrihi ve
Hülâsetu mâ İştemele aleyh”, http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=6555 (12 Eylül 2011).
Ebû Hesân, Tefsîru İbn Âşûr et-Tahrîr ve’t-Tenvîr Dirâse Menheciyye ve Nakdiyye, 193-228; el-Hamed, etTakrîb li Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr l’İbn Âşûr, 38; el-Hamed, Medhal li Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr l’İbn
Âşûr, 38; el-Karnî, el-İmâm Muhammed et-Tâhir İbn Âşûr ve Menhecuhu fî Tevcîhi’l-Kırââti min Hilâli
Tefsîrihi et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, 26-27.
el-Hamed, et-Takrîb li Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr l’İbn Âşûr, 38; el-Karnî, el-İmâm Muhammed et-Tâhir
İbn Âşûr ve Menhecuhu fî Tevcîhi’l-Kırââti min Hilâli Tefsîrihi et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, 27; “Nebzeh an Hayâti
eş-Şeyh et-Tâhir İbn Âşûr ve Akîdetuhu ve Menhecuhu fi’t-Tefsîr”, el-İslâm Suâl ve Cevab,
(http://www.islamqa.com/ar/ref/161770/عاشور20%ابن20%)الطاھر, (13 Kasım 2012).
Geniş bilgi için bkz. Muhammed Ahmed Levh, “Mevkifu et-Tâhir İbn Âşûr mine’r-Râfida min Hilâli Tefsîri
et-Tahrîr ve’t-Tenvîr”, Mültekâ el-Âl ve’l-Ashâb, (Şabân 1431), 4-8.
Bkz. Hâlid b. Ahmed eş-Şâmî, Beyânu Mevkifi Şeyhulislam el-İmam el-Ekber Muhammed et-Tâhir İbn Âşûr
et-Tûnusî mine’ş-Şîa min Hilâli Tefsîrihi et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, (I. Baskı), (1425/2005), 49-92; Sakr,
Menhecu’l-İmâm et-Tâhir İbn Âşûr fi’t-Tefsîr, 279-294.
el-Hamed, et-Takrîb li Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr l’İbn Âşûr, 39; Sakr, Menhecu’l-İmâm et-Tâhir İbn Âşûr
fi’t-Tefsîr, 252-278, 294-296.
el-Hamed, et-Takrîb li Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr l’İbn Âşûr, 39; Sakr, Menhecu’l-İmâm et-Tâhir İbn Âşûr
fi’t-Tefsîr, 241-252.
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et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, kısaca belâğî, beyânî, luğavî ve aklî bir tefsir olarak addedilir.
Değerlendirmeler tamamen aklî tahliller ve yorumlar çerçevesinde yapılmıştır. Bununla
beraber içinde rivâyet de eksik bırakılmamıştır.852
Bu haliyle 20. asrın en mühim müfessirlerinden biri olan İbn Âşûr’un tefsiri, onun en
önemli eseridir ve esasen müellif, bu eseriyle haklı olarak büyük bir şöhret kazanmıştır.853
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eş-Şevbekî, et-Tâhir İbn Âşûr ve Cuhûduhu el-Belâğiyye fî Dav’i Tefsiri et-Tahrîr ve’t-Tenvîr el-Maânî ve’lBedî’, 18.
“Nebzeh an Hayâti eş-Şeyh et-Tâhir İbn Âşûr ve Akîdetuhu ve Menhecuhu fi’t-Tefsîr”, el-İslâm Suâl ve
Cevab, (http://www.islamqa.com/ar/ref/161770/عاشور20%ابن20%)الطاھر, (13 Kasım 2012).
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13.4. et-Tahrîr ve’t-Tenvîr’den Seçme Bir Metin
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Burada İbn Âşûr’un tefsir ilmindeki yerini, tefsir anlayışını, tefsirinin adını,
özelliklerini, içeriğini, Nur suresinin ilgili ayetlerini tefsir ediş tarzını, ayetleri tefsir ederken
diğer ayetlerden ve hadislerden nasıl yararlandığını, kelimelere nasıl mana verdiğini öğrenmiş
olduk. Ayrıca tefsirinin Kur’an’ı tefsir eden en kapsamlı tefsirlerden olduğunu, bu açıdan çok
önem arzettiğini, bu mühim eserin maalesef dilimize tercüme edilerek Türk okuyucusunun
hizmetine sunulmadığını da görmüş olduk.
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Bölüm Soruları
1 – Tahir İbn Aşur kök olarak hangi bölgedendir?
A – Endülüs
B – Ortadoğu
C – Orta Asya
D – Mısır
E – Anadolu
2 – Müfessirimiz İbn Âşûr’un vefat tarihi ve yeri aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A -1973 – Mısır
B - 1978 – Tunus
C – 1973 Tunus
D – 1978 Mısır
E – 1973 Mağrip
3 – Aşağıdakilerden hangisi İbn Âşûr’un eserlerinden biridir?
A – ( (مقاصد الشريعة اإلسالمية
B – ( (شبھات حول اإلسالم
C – ( (نظرات في القرآن
D – ( (اإلسالم والقضايا الحديثة
E – ( (اإلتجاھات الجديدة في اإلسالم
4 – Aşağıdakilerden hangisinin İbn Aşur üzerinde fikir ve düşünce olarak büyük
etkisi olmuştur?
A – Muhammed Ebu Zehre
B – Muhammed Abduh
C – Muhammed Hamidullah
D – Muhammed Ali Sabuni
E – Muhammed Müteveklli Şa’ravi
5 – İbn Âşûr ülkesinde hangi mezhebe göre baş kadılık yapmıştır?
A – Hanefî mezhebine göre
B – Şâfiî mezhebine göre
C – Caferî mezhebine göre
D – Hanbelî mezhebine göre
E – Mâlikî mezhebine göre
6 – Aşağıdakilerden hangisi İbn Âşûr’un fikren en çok etkilendiği isimlerden
birisidir?
A – Seyyid Kutub
B –Hasan el-Benna
C –Ahmed el-Merâğî
D – Muhammed Abduh
E – Muhammed İzzet Derveze

7 – Aşağıdakilerden hangisi İbn Âşûr’un tefsiri için söylenemez?
A – Tefsirde zaman zaman şiirle istişhatta bulunulmuştur.
B – Hacim itibariyle küçük, özlü bir tefsirdir.
C – Tefsirde ilmi tefsir hareketine destek verilmiştir.
D – Belağat ve fesahat nükteleri üzerinde durulmuştur.
E – Ayetler arasındaki irtibat ve insicam üzerinde durulmuştur.
8 – Aşağıdakilerden hangisi İbn Âşûr’un tefsiri için söylenemez?
A – Tefsirin başında muhtelif konuların işlendiği uzun bir mukaddime vardır.
B – İbadetler yanından ahlaki güzelliklere göre yaşamak teşvik edilmiştir.
C – Tefsirde pek çok hususa değinilmekle birlikte kıraatler konusu ihmal edilmiştir.
D – Tefsirde isrâilî haberlere pek yer verilmemiştir.
E – Ayetlerde asıl maksadın ne olduğu öne çıkarılarak buna göre hükümler
çıkarılmaya çalışılmıştır.
9 – Aşağıdakilerden hangisi İbn Âşûr’un tefsiri için doğrudur?
A – Ağırlıklı olarak rivayet tefsiri niteliğindedir.
B – Sureleri nüzul sırasına göre işlemektedir.
C – Ayetlerden çıkan hükümleri her mezhebe göre ayrı ayrı gerekçelendirerek
vermektedir
D – İbn Âşûr tefsirini birkaç yıllık kısa bir süre içerisinde hazırlayıp bitirmiştir.
E – Tefsirin esasını İbn Âşûr’un öğrencilerine verdiği dersler teşkil etmektedir.
10 – Aşağıdakilerden hangisi İbn Âşûr’un tefsiri için söylenemez?
A – Tefsir, bugüne kadar yazılıp günümüze ulaşmış en hacimli tefsirlerden biridir.
B – Yaşanılan dönemin şartları göz önünde bulundurularak yazılmıştır.
C – Tefsirde kıraatlere yer verilmiş, buna göre ayetlere manalara verilmiştir.
D – Tefsir bir heyet tarafından dilimize çevrilmiştir.
E – Tefsirde rivayet yanında dirayete de önem verilmiştir.
Cevaplar
1 – A; 2 – B; 3 – A; 4 – B; 5- E; 6 – D; 7 – B; 8 – D; 9 – E; 10 - D

14. MUHAMMED İZZET DERVEZE, HAYATI, TEFSİRİNİN
ÖZELLİKLERİ VE TEFSİRİNDEN ÖRNEK BİR METİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste Kur’an’ın tamamını nüzul sırasına göre tefsir eden ilk müfessir olan
Muhammed İzzet Derveze’yi ve tefsir anlayışını öğrenecek, yazdığı tefsirin genel
özelliklerini, içeriğini görmüş olacağız. Ayrıca tefsirinin tercüme edilip edilmediğini de
göstereceğiz. Derveze’ninn tefsirinden örnek bir metni okuyup tartışarak tefsirini yakinen
tanımayı, değerlendirmeyi, böylece metin okuma ve anlama, anladığından neticeler
çıkarabilme bilgi ve becerisinin elde edilmesini sağlamaya çalışacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Muhammed İzzet Derveze’nin yaşadığı dönemi araştırın ve ondan önce yazılmış
tefsirlerin genel özellikleri hakkında bilgi toplayın.
2)
Derveze Kur’an’ı nüzul sıraına göee tefsir eden ilk müfessirdir. Kur’an’ın nüzul
sırasına göre teffsiri ne demektir, kimler bu şekilde Kur’an’ı tefsir etmiştir, araştırınız.
3)
Derveze’nin tefsiri Türkçeye tercüme edilmiş midir? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örnek metin üzernden Kur’an’ın
nasıl yorumlandığı ve nasıl
Örnek metin üzerinden
yorumlanması
gerektiği
Kur’an’ı yorumlama
öğrenilir, bu konuda tecrübe
kazandırılır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Örnek metin okuma, metni
çözümleme,
metne
dayalı
değerlendirme
ve
tartışma
yaparak konunun daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Nüzul sırası
Tedvin
Cem ve tertip
Resm-i Mushaf
Kıraat
Muhkem-müteşabih
Nebevi ortam
Esbab-ı nüzul
Siyak-sibak
Etimoloji
Taassub
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Giriş
Şüphesiz ki 20 yüzyılda yazılmış en önemli tesirlerden biri Muhammed İzzet
Derveze’nin et-Tefsîru’l-Hadis adlı eseridir. Eser, bugün kadar yazıla gelenlerden farklı
olarak Kur’an’ın tertip sırasına göre değil, nüzul sırasına göre tefsirini yapmış olması
açısından da önem arz ediyor. O yüzden burada bu tefsiri ve müfessirini yakından tanımaya
çalışacağız. Önce müfessir Muhammed İzzet Derveze’nin hayatını görecek, ardından etTefsîru’l-Hadîs adlı tefsiri tanıyacağız. Sonra da vereceğimiz örnek bir metinle bunu nasıl
yaptığını uygulamalı olarak göreceğiz.

14.1. Muhammed İzzet Derveze’nin (v. 1404/1984) Hayatı
Tefsirimizin Ebu Zuheyr Muhammed İzzet b. Abdulhadi Derveze ( أبو زھير محمد عزة بن
 )عبد الھادي دروزةdiye bilinen yazarı 1305/1887 yılı Haziran ayında Filistin'in Nablus kentinde
dünyaya gelmiştir,854 fakat hayatının önemli bir kısmı Suriye’de geçmiş ve oranın vatandaşı
olmuştur. Bu yüzden müellif doğma-büyüme Filistinli, ancak vatandaşlık ve ikamet
bakımından Suriyelidir.855 Küçük yaşlarda okuma yazma ve Kur’an’ı öğrenen Derveze, 1905
yılında bitirdiği orta öğrenimini tamamladıktan sonra ailesinin şartlarının elvermemesi
nedeniyle geri kalan eğitimini yapamadı.856 Buna rağmen Derveze kendini gayet iyi
yetiştirmiştir.857 Bu arada geçimini temin için 1906-1918 yılları arasında Osmanlı
İmparatorluğu'nda posta memuru olarak çalıştı.858 Posta dairesinde muhtelif görevler yapan
müellif, bu sayede hem doğduğu bölge olan Filistin’i, hem de Suriye ve Ürdün’ü gayet iyi
tanıma imkânı buldu.859 Bu dönemle ilgili anıları Klasik Yayınları tarafından ''Osmanlı
Filistininde Bir Posta Memuru'' ismiyle860 basılmıştır. 861 Osmanlı sonrasında ise Evkaf
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Muhammed İzzet Derveze, et-Tefsiru’l-Hadis, (el-Kâhire: Dâru İhyâi’l-Kutubi’l-Arabiyye, 1383), X/23;
Ekrem Demir, Muhammed İzzet Derveze’nin Kur’an’ı Anlama ve Yorumlama Yöntemi, (Basılmamış
doktora tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Ankara: 2006), 14; Zekeriya Kurşun,
“Derveze, Muhammed İzzet”, DİA, cilt IX (İstanbul: 1994), 187; “Muhammed İzzet Derveze”,
S+::5KPP!7L?,/,5'&,!L37)P?,/,P), (09 Kasım 2012).
Demir, Muhammed İzzet Derveze’nin Kur’an’ı Anlama ve Yorumlama Yöntemi, 15.
Demir, Muhammed İzzet Derveze’nin Kur’an’ı Anlama ve Yorumlama Yöntemi, 21; Kurşun, “Derveze,
Muhammed İzzet”, IX/187; “Muhammed İzzet Derveze”, S+::5KPP!7L?,/,5'&,!L37)P?,/,P), (09 Kasım
2012); İsâ Ebû Kurtume, “Muhammed İzzet Derveze”, (http://qartoumih.maktoobblog.com/3537/) (09
Kasım 2012).
“Muhammed İzzet Derveze”,S+::5KPP!7L?,/,5'&,!L37)P?,/,P), (09 Kasım 2012).
Derveze, et-Tefsiru’l-Hadis, X/23; Demir, Muhammed İzzet Derveze’nin Kur’an’ı Anlama ve
Yorumlama Yöntemi, 15; Kurşun, “Derveze, Muhammed İzzet”, IX/187; “Muhammed İzzet Derveze”,
S+::5KPP!7L?,/,5'&,!L37)P?,/,P), (09 Kasım 2012); Sâlim Ahmed Selâme, “Muhammed İzzet Derveze”,
(http://www.ssalameh.ps/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=113:2012-05-26-15-3849&catid=43:9abassat&Itemid=193), (09 Kasım 2012).
Demir, Muhammed İzzet Derveze’nin Kur’an’ı Anlama ve Yorumlama Yöntemi, 15; Ali Es’ad, “Islâhu
İlmi’t-Tefsîr fi’t-Tefsîri’l-Hadîs”, el-Kuds Âsimetu es-Sakâfe el-Arabiyye li Âm 2009, 675-676;
“Muhammed İzzet Derveze”, S+::5KPP!7L?,/,5'&,!L37)P?,/,P), (09 Kasım 2012); İsâ Ebû Kurtume,
“Muhammed İzzet Derveze”, (http://qartoumih.maktoobblog.com/3537/) (09 Kasım 2012).
Bkz. Murat Özcan, “Arap Gözüyle Osmanlı Osmanlı Filistininde Bir Posta Memuru İzzet Derveze”,
EKEV Akademi Dergisi, Yıl 11, sayı 33 (2007), 371-372.
İzzet Derveze, ''Osmanlı Filistininde Bir Posta Memuru, (Çev. Ali Benli), (Ankara: Klasik yayınları,
2007).
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müdürlüğünde en üst düzey yönetici olarak çalışmıştır.862 Ayrıca daha başka görevler
yapmıştır.863

Harita 14 – Muhammed İzzet Derveze’nin doğduğu yer (Nablus/Filistin) (Google maps)

Derveze, Muhammed Abduh (v. 1905), Muhammed Reşid Rıza (v. 1935), Mustafa
Sadık er-Râfiî (v. 1937), Şekip Arslan (v. 1946) gibi müelliflerin kitaplarını ve gazetelerde
çıkan yazılarını okuyordu.864 Bunların yanında Gustav le Bon (v. 1931), Herbert Spencer (v.
1903), Corci Zeydan (Girgi Zaidan) (v. 1914) gibi Batılı müelliflerin eserlerini de takip
ediyordu.865
Derveze bir yandan bu görevi ifa ederken, bir yanda da siyasi faaliyetlerde
bulunuyordu.866 Zira onun yaşadığı dönemler, İslam âleminin en sıkıntılı olduğu dönemlerden
biridir. İslam âlemi Batı karşısındaki geri kalmışlıktan henüz kurtulmuş değildir. Birçok İslam
ülkesi Batılı ülkelerin sömürgesi durumunadır. Osmanlı devleti onun hayatının ilk yarısında
can çekişme dönemlerini yaşayıp ömrünü tamamlamış, Osmanlı devletinin bu hasta halinden
ve ağır zafiyet içerisinde bulunmasından yararlanan İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler
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Derveze, et-Tefsiru’l-Hadis, X/24; Demir, Muhammed İzzet Derveze’nin Kur’an’ı Anlama ve
Yorumlama Yöntemi, 15.
Es’ad, “Islâhu İlmi’t-Tefsîr fi’t-Tefsîri’l-Hadîs”, 675; İsâ Ebû Kurtume, “Muhammed İzzet Derveze”,
(http://qartoumih.maktoobblog.com/3537/) (09 Kasım 2012).
İsâ Ebû Kurtume, “Muhammed İzzet Derveze”, (http://qartoumih.maktoobblog.com/3537/) (09 Kasım
2012).
Derveze, et-Tefsiru’l-Hadis, X/24-25; Demir, Muhammed İzzet Derveze’nin Kur’an’ı Anlama ve
Yorumlama Yöntemi, 16-21; Kurşun, “Derveze, Muhammed İzzet”, IX/187; “Muhammed İzzet
Derveze”,S+::5KPP!7L?,/,5'&,!L37)P?,/,P), (09 Kasım 2012)..
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başta Orta Doğu olmak üzere Osmanlıya bağlı toprakları sömürgeleri haline getirmişlerdir.
Ömrünün son yarısında ise Osmanlıdan koparılıp sömürge hâline getirilen bu ülkelerin
bağımsızlık hareketleri söz konusudur.867 Derveze de bu ortam içerisinde Suriye ve
Filistin’deki birçok siyasi hareket içinde bulunmuş, aktif rol almış, hapse atılmış, hatta
bundan dolayı İngilizler tarafından idama dahi mahkûm edilmiştir.868 1945 yılında Suriye
istiklalini kazanınca Deveze buraya yerleşmiş ve hükümetin yanında yer almıştır.869
Derveze erken dönemlerde muhtelif konularda yazılar yazmaya başladı. Bu arada
Kur’an araştırmalarıyla da uğraştı, özellikle hapiste kaldığı dönemlerde Kur'an araştırmaları
yaparak ve Kur’an’ı hıfzederek zamanını değerlendirmiştir.870 Hatta onun da diğer bazı zevat
gibi Kur’an’ı, Filistin’de İngiliz yönetimine karşı halkı kışkırttığı bahanesiyle, Fransız askerî
yetkilileri tarafından Şam’da tutuklanması sırasında keşfettiği belirtiliyor.871 Nitekim kendisi
tefsirinin başına koyduğu el-Kur’ânu’l-Mecîd adlı kitabında Filistin davasına verdiği destek
yüzünden Fransızlar tarafından Şam’da hapse atıldığında, burada küçüklüğünden beri
dikkatini çeken Kur’an’la daha fazla iştigal ettiğini ve adeta onu yeninden keşfettiğini
yazıyor.872 O 1) Asru’n-Nebi ve Bîatuhu Kable’l-Bi’se: Suver Muktesebe Mine’l-Kur’ani’lKerim ve’d Dirasat ve’t-Tahlilati’l-Kur’an’iyye; 2) Siretu’r-Rasul-Suveru’l-Muktesebe
mine’l- Kur’ani’l-Kerim ve’t-Tahlilat ve’d-Diraseti’l-Kur’an’iyye ve 3) Düsturu’l-Kur’an
ve’s-Sünnetu’n-Nebeviyye fi Şuûni’l-Hayat adlı çalışmalarının müsveddelerini hapisteyken
hazırlamıştır.873 İngilizlerin memleketi Nablıs’a dönmesine izin vermemeleri sebebiyle gizlice
Türkiye’ye gelen müellif, ülkeye izinsiz girdiği için yakalanarak Manisa Hapishanesine
gönderilmiştir.874 1946 yılına kadar dört yıldan fazla bir süre (elli ay) Türkiye’de kalmıştır.875
Bu arada İstanbul, Bursa ve Aydın'da ikamet etmiş, bu dönem esnasında bilhassa İstanbul’da
bulunduğu yıllarda kütüphanelere gidip pek çok tefsiri incelemiş, hatta daha sonra yazacağı
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Bkz. Es’ad, “Islâhu İlmi’t-Tefsîr fi’t-Tefsîri’l-Hadîs”, 672-673; Demir, Muhammed İzzet Derveze’nin
Kur’an’ı Anlama ve Yorumlama Yöntemi, 5-14.
Kurşun, “Derveze, Muhammed İzzet”, IX/187; İsâ Ebû Kurtume, “Muhammed İzzet Derveze”,
(http://qartoumih.maktoobblog.com/3537/) (09 Kasım 2012); Sâlim Ahmed Selâme, “Muhammed İzzet
Derveze”, (http://www.ssalameh.ps/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=113:2012-0526-15-38-49&catid=43:9abassat&Itemid=193), (09 Kasım 2012).
Es’ad, “Islâhu İlmi’t-Tefsîr fi’t-Tefsîri’l-Hadîs”, 678; İsâ Ebû Kurtume, “Muhammed İzzet Derveze”,
(http://qartoumih.maktoobblog.com/3537/) (09 Kasım 2012).
Es’ad, “Islâhu İlmi’t-Tefsîr fi’t-Tefsîri’l-Hadîs”, 679; Kurşun, “Derveze, Muhammed İzzet”, IX/187;
İsâ Ebû Kurtume, “Muhammed İzzet Derveze”, (http://qartoumih.maktoobblog.com/3537/) (09 Kasım
2012).
Bkz. İsmail K. Poonawala, “Muhammed İzzet Derveze’nin Çağdaş Tefsir Yöntemi: Kur’an
Hermenötiğine Bir Katkı”, (Çev. Süleyman Gezer), Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/2, 335.
Muhammed İzzet Derveze, el-Kur’ânu’l-Mecîd (et-Tefsîru’l-Hadis içinde), (el-Kâhire: Dâru İhyâi’lKutubi’l-Arabiyye, 1383), I/141. Ayrıca bkz. Es’ad, “Islâhu İlmi’t-Tefsîr fi’t-Tefsîri’l-Hadîs”, 681.
Es’ad, “Islâhu İlmi’t-Tefsîr fi’t-Tefsîri’l-Hadîs”, 679; Poonawala, “Muhammed İzzet Derveze’nin
Çağdaş Tefsir Yöntemi: Kur’an Hermenötiğine Bir Katkı”, 336, dipnot 4.
Kurşun, “Derveze, Muhammed İzzet”, IX/187.
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et-Tefsîru’l-Hadîs adlı eserinin müsveddelerini de Bursa’da hazırlamıştır.876 Rahatsızlanıp
aktif siyaseti bıraktığı 1950'li yıllardan sonra daha çok ilmî konularla iştigal etmiştir.877
Müellif nihayet yüzyıla yakın bir ömür sürdükten sonra 1405/1984 yılında Şam'da
vefat etmiştir.878

14.2. Derveze’nin Eserleri
Çok aktif bir yazı hayatı olan Derveze'nin çoğu İslam ve Arap Devletleri tarihi ve
Filistin sorunu üzerine olan 50’den fazla eseri yayınlanmıştır.879 Başta burada üzerinde
duracağımız tefsiri olmak üzere bunların bir kısmı Türkçeye çevrilmiştir. Bunlardan bir
kısmını şöyle sıralayabiliriz: 1) et-Tefsîru’l-Hadîs ()التفسير الحديث, 2) Asru’n-Nebi ve Bîetuhu
Kable’l-Ba’s ()عصر النبي وبيئته قبل البعث, 3) Siretu’r-Rasûl Sallallahu Aleyhi ve Sellam mine’lKur’âni’l-Kerîm ()سيرة الرسول صلى ﷲ عليه وسلم من القرآن الكريم, (bu iki eser Kur'an'a Göre Hz.
Muhammed'in Hayatı adıyla Türkçe’ye kazandırılmıştır,880 Ayrıca bunların tefsir yönleri
üzerinde de bir tez hazırlanmıştır),881 4) ed-Dustûr el-Kur'ânî fî Şuûni’l-Hayat ( الدستور القرآني
)في شؤون الحياة, 5) el-Kur’ân ve’l-Mar’a ()القرآن والمرأة, 6) el-Kur’ân ve’d-Dimân el-İçtimâî
()القرآن والضمان االجتماعي, 7) el-Kur’ânu’l-Mecîd ()القرآن والضمان االجتماعي, 8) el-İslam ve’lİştirâkiyye ()اإلسالم واالشتراكية, 9) el-Kur’ân ve’l-Mübeşşirûn ()القرآن والمبشرون, 10) el-Kur’ân
ve’l-Mulhidûn ()القرآن والملحدون,882 11) el-Kur’ân ve’l-Yehûd ()القرآن واليھود, 12) El-Cihadu fî
Sebilillahi fi’l-Kur’an ve’l-Hadis ()الجھاد في سبيل ﷲ في القرآن والحديث. Bunların tamamı
matbudur.883 Bunların dışında da bazı önemli kitapları vardır,884 ayrıca basılmamış bazı
eserleri de mevcuttur.885 Türkiye'de bulunduğu dönem ve Türkiye tarihi üzerine yazmış
olduğu kitabı ( )تركيا الحديثadıyla Arapça olarak basılmıştır.886
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Poonawala, “Muhammed İzzet Derveze’nin Çağdaş Tefsir Yöntemi: Kur’an Hermenötiğine Bir Katkı”,
336; İsâ Ebû Kurtume, “Muhammed İzzet Derveze”, (http://qartoumih.maktoobblog.com/3537/) (09
Kasım 2012).
Demir, Muhammed İzzet Derveze’nin Kur’an’ı Anlama ve Yorumlama Yöntemi, 21-24; Kurşun,
“Derveze, Muhammed İzzet”, IX/187.
İsâ Ebû Kurtume, “Muhammed İzzet Derveze”, (http://qartoumih.maktoobblog.com/3537/) (09 Kasım
2012).
Derveze, et-Tefsiru’l-Hadis, X/26-32; Es’ad, “Islâhu İlmi’t-Tefsîr fi’t-Tefsîri’l-Hadîs”, 679; Demir,
Muhammed İzzet Derveze’nin Kur’an’ı Anlama ve Yorumlama Yöntemi, 24-32; Kurşun, “Derveze,
Muhammed İzzet”, IX/187; “Muhammed İzzet Derveze”, S+::5KPP!7L?,/,5'&,!L37)P?,/,P), (09 Kasım
2012); İsâ Ebû Kurtume, “Muhammed İzzet Derveze”, (http://qartoumih.maktoobblog.com/3537/) (09
Kasım
2012);
Sâlim
Ahmed
Selâme,
“Muhammed
İzzet
Derveze”,
(http://www.ssalameh.ps/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=113:2012-05-26-15-3849&catid=43:9abassat&Itemid=193), (09 Kasım 2012).
S%'>LI'+1':30$;I8:!2#;0K42'0,8!@.20!7.IX`_`IZ$,0:T.
Bkz. Belek Japarakunov, Muhammed İzzet Derveze’nin “Asru’n-Nebi” ve “Siretu’r-Resul” Adlı
Eserlerinin Tefsir Yönü, (Yüksek Lisans tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Ankara:
2009), 17-108.
Eser Abdullah Baykal tarafından Kur’an Cevap Veriyor adıyla Türkçeye çevrilmiş ve 1988 yılında
İstanbul’daYöneliş yayınları tarafdından neşredilmiştir.
Demir, Muhammed İzzet Derveze’nin Kur’an’ı Anlama ve Yorumlama Yöntemi, 21-27; İsâ Ebû
Kurtume, “Muhammed İzzet Derveze”, (http://qartoumih.maktoobblog.com/3537/) (09 Kasım 2012).
Demir, Muhammed İzzet Derveze’nin Kur’an’ı Anlama ve Yorumlama Yöntemi, 27-32.
İsâ Ebû Kurtume, “Muhammed İzzet Derveze”, (http://qartoumih.maktoobblog.com/3537/) (09 Kasım
2012).
İsâ Ebû Kurtume, “Muhammed İzzet Derveze”, (http://qartoumih.maktoobblog.com/3537/) (09 Kasım
2012).
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14.3. Et-Tefsîru’l-Hadîs’in Özellikleri
Muhammed İzzet Derveze’nin et-Tefsîru’l-Hadîs ( )التفسير الحديثadlı tefsiri, surelerin
nüzul sırasına göre yapılmış en önemli tefsirdir. Aynı zamanda bu tarz üzere yazılmış ilk
tefsirdir. İzzet Derveze tefsirinin müsveddelerini tamamladıktan sonra, el-Kur’anu’l-Mecid
adında bir kitap daha yazar. Bu kitapta Kur’an’ın nüzulü, üslubu, tefsiri, tedvin, cem ve
tertibi, kıraati, resm-i Mushaf hususu, muhkem ve müteşabih konusu, kıssaları ve tefsir
yöntemi, bu konuda örnek bir yöntem gibi hususlar yer alıyordu. Derveze bu kitabını,
Tefsirine bir mukaddime olarak değerlendirir.887
Müfessir, kendinden önce yazılmış pek çok tefsirin, muhtelif rivayetler, asılsız kıssa
ve hikâyeler, gereksiz kelâmî ve lüğavî tartışmalar vs. ile ayetin ruhunu kavramayı ve
mesajını anlamayı engellediklerine dair bazı eleştiriler yaptıktan sonra,888 el-Kur’anu’lMecid’te belirlediği ilkeler çerçevesinde Kur’an’ı tefsir etmeye, onun ruhunu ve manasını
ortaya serecek bir yol takip etmeye çalıştığını yazıyor. Tefsirinin mukaddimesinde, önce bu
tefsiri neden yazma ihtiyacı duyduğunu anlatıyor. Buna göre o, şöyle diyor: “Asru'n-Nebi”889,
“Siretu'r Resul”890 ve “ed-Dustüru'l Kur'an'i fi Şuûni'l-Hayat”891 adlı üç eseri kaleme aldıktan
sonra, kendileri ile dinlerinin kutsal kitabı arasındaki bağın kopmasına yol açan, onları üzüntü
ve endişeye sevk eden, geleneksel yönteme başkaldırarak ondan yüz çeviren gençlerimizden
birçoğunun hissettikleri şiddetli ihtiyaca cevap vermek ve bahsettiğimiz üç kitaptaki konulara
göre bölümlere ayırarak, Kur'an-ı Kerim'in tamamını ele almak amacıyla tenzilin hikmetini,
genel olarak Kur'an'ın umdelerini ve ele aldığı konuları yeni bir yöntem ve tertiple ortaya
koyacağımız kapsamlı bir tefsir eseri yazma düşüncesi bizde oluştu.”892
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Muhammed İzzet Derveze, et-Tefsiru’l-Hadis, (el-Kahire: Daru İhyai’t-Turasi’l-Arabi, 1383), I/6.
Es’ad, “Islâhu İlmi’t-Tefsîr fi’t-Tefsîri’l-Hadîs”, 681-685.
Dimaşk, 1365/1946.
El-Kahire, 1367/1948.
El-Kahire, 1376/1956.
Derveze, et-Tefsiru’l-Hadis, I/5; (Tercüme tefsirin Türkçesinden alınmıştır).
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Resim 22 - Et-Tefsîru’l-Hadîs

Daha sonra tefsir için gerekli gördüğü en iyi yöntemi893 -ki bu, bu tefsirde uygulanan
bir yöntemdir- maddeler halinde sıralar.894 Bunlar, Kur’an’ın nüzul dönemi ve o zamanki
durum ile başka bir ifadeyle nebevî ortam ( )البيئة النبويةile vahiy arasındaki ilişkiyi ortaya
koymak, tefsiri bu ilişki çerçevesinde yapmaktır.895
Kur’an’ın bir takım temel ilkeler ve araç ilkeler taşıdığını bilmek,896 esas ilkeleri öne
çıkarmak, vahyin, araç ilkeler arasında kaybolmasına fırsat vermemektir. Derveze, beşeriyeti
içinde bulunduğu buhranlardan kurtarmak, onu manevi ve ruhi yönden yüceltecek, insanlığın
ortak değerlerini besleyecek, içtimâî ve ahlâkî olgunlaşmayı sağlayacak hususlara yönelik
ifadeleri Kur’an’ın temel ilkeleri olarak görmektedir.897 Ona göre kıssalar, meseller, va’d,
vaid, terğib, terhib türünden ifadeler, farklı guruplarla mücadeleler, huccet ve burhan türünden
zikredilen ayetler, kâinatın ve hayatın işleyişiyle ilgili hususlar, cin, iblis, şeytan, melek gibi
gizli varlıklar, kıyamet sahneleri vs. bütün bu hususlar ve benzeri konularla ilgili ayetler, araç
ilkeler olup, temel ilkenin anlaşılmasında yardımcı araçlardır. Bunların temel ilkelerin önünde
geçirmek doğru değildir.898
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Bkz. Demir, Muhammed İzzet Derveze’nin Kur’an’ı Anlama ve Yorumlama Yöntemi, 155-163.
el-Muhtesib, İtticâhâtu’t-Tefsîr fî’l-Asri’r-Râhin, 55-57.
Es’ad, “Islâhu İlmi’t-Tefsîr fi’t-Tefsîri’l-Hadîs”, 685-686.
Okumuş, Kur'an'ın Kronolojik Okunuşu Muhammed İzzet Derveze Örneği, 109; .
Es’ad, “Islâhu İlmi’t-Tefsîr fi’t-Tefsîri’l-Hadîs”, 693, 695-697.
Es’ad, “Islâhu İlmi’t-Tefsîr fi’t-Tefsîri’l-Hadîs”, 687, 693-698.
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ٌ ات ُمحْ َك َم
ٌ ََاب ِم ْنهُ آي
Derveze Kur’an’daki bu ikili hususu, ( ب
َ ھُو الﱠ ِذي أَ ْن َز َل َعلَ ْي
َ ك ْال ِكت
ِ ات ھ ﱠُن أُ ﱡم ْال ِكتَا
ات فَأ َ ﱠما الﱠ ِذينَ فِي قُلُوبِ ِھ ْم َز ْي ٌغ فَيَتﱠبِعُونَ َما تَ َشابَهَ ِم ْنهُ ا ْبتِغَا َء ْالفِ ْتنَ ِة َوا ْبتِغَا َء تَأْ ِويلِ ِه َو َما يَ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَهُ إِ ﱠال ﱠ
ٌ ََوأُ َخ ُر ُمتَ َشابِھ
ُﷲ
ْ
ْ
ُ
ﱠاس ُخونَ فِي ال ِعل ِم يَقُولونَ آ َمنﱠا بِ ِه ُكلﱞ ِم ْن ِع ْن ِد َربﱢنَا
ِ  ) َوالرşeklindeki Al-i İmran suresi 7. Ayetle
ilişkilendirmektedir. Burada Kur’an’ın iki tür ayetlerinden bahsedilmekte, Hıristiyanların,
Kur’an’ı özü ve ruhu durumunda olan ve temel ilkeleri içeren ayetleri bırakıp, İsa’nın
Allah’ın oğlu olması gibi tali bazı konuların, araç ilkelerin peşine takıldıklarını belirtmekte,
bize düşenin, Kur’an’ın temel ilkelerini anlayıp onları hâkim kılmak olduğunu
vurgulamaktadır899 ki, ona göre bu hususu dile getiren başka ayetler da vardır.900
Derveze’nin üzerinde durduğu diğer hususlar, gurup halindeki Kur’an ayetlerini tam
cümleler halinde değerlendirmek, garip kelimelerin tahlillerini yapmak, cümlelerin medlulünü
özlü bir şekilde vermek, bu hususta nüzul sebebi olarak zikredilenlerle ilgili özlü bilgi
vermek, ayetlerin işaret ettiği genel ilkeler ve prensipler ile hükümlere işaret etmek, ayetlerin
ışığı altında Hz. Peygamber’in siretini değerlendirmek, kıssalar, ahiret hayatı, cinler, melekler
gibi hususları özlü bir şekilde işlemek, ayetler ve ayet gurupları arasındaki münasebete işaret
etmek gibi hususlardır.901
Müfessirimiz her surenin başında o surenin tefsirine başlamadan önce bir takım
önbilgiler vermektedir.902
Tefsirimiz yukarıda da geçtiği üzere nüzul sırasına göre düzenlenmiştir. Mukaddimede
Alak, Kalem, Müzzemmil ve Müddessir surelerinin ilk inen sureler olduğunun, Fatiha’nın da
beşinci sure olarak indiğinin belirtildiğini yazan müellif,903 Fatihanın bir bütün olarak daha
önce inmiş olmasının gereği üzerinde durmakta, buna dair bazı rivayetler nakletmektedir.904
Bundan dolayı da o tefsirine Fatiha suresiyle başlamaktadır.905 Sonra Alak,906 Kalem,907
Müzzemmil908 ve diğerleri gelmektedir. Son işlenen mekki sure Muttaffifin suresidir.909 Daha
sonra medeni sureler işlenmektedir. Bunların başında Bakara suresi vardır.910 En son işlenen
sureler ise Hadid,911 Tevbe912 ve Nasr sureleridir.913 Derveze 91 sureyi Mekki 23 süreyi
Medeni olarak kabul etmiştir. Mekke döneminde inen surelerin içinde olduğu rivayet
edilen Medeni 147 ayetin 9 ayetini kabul etmiş diğerlerinin Mekki olduğu görüşünü
savunmuştur. Medine’de indiği kabul edilen sürelerin içinde bulunduğu söylenen 7 Mekki
ayeti de kabul etmemiş onları Medeni saymıştır.914
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Es’ad, “Islâhu İlmi’t-Tefsîr fi’t-Tefsîri’l-Hadîs”, 688.
Es’ad, “Islâhu İlmi’t-Tefsîr fi’t-Tefsîri’l-Hadîs”, 688-689.
Bkz. Derveze, et-Tefsiru’l-Hadis, I/6-8. Ayrıca bkz. Demir, Muhammed İzzet Derveze’nin Kur’an’ı
Anlama ve Yorumlama Yöntemi, 208-213; Es’ad, “Islâhu İlmi’t-Tefsîr fi’t-Tefsîri’l-Hadîs”, 689-692;
Poonawala, “Muhammed İzzet Derveze’nin Çağdaş Tefsir Yöntemi: Kur’an Hermenötiğine Bir Katkı”,
339-346.
Derveze, et-Tefsiru’l-Hadis, I/9.
Derveze, et-Tefsiru’l-Hadis, I/17.
Derveze, et-Tefsiru’l-Hadis, I/17.
Derveze, et-Tefsiru’l-Hadis, I/285.
Derveze, et-Tefsiru’l-Hadis, I/315.
Derveze, et-Tefsiru’l-Hadis, I/353.
Derveze, et-Tefsiru’l-Hadis, I/405.
Derveze, et-Tefsiru’l-Hadis, V/507.
Derveze, et-Tefsiru’l-Hadis, VI/123.
Derveze, et-Tefsiru’l-Hadis, IX/296.
Derveze, et-Tefsiru’l-Hadis, IX/337.
Derveze, et-Tefsiru’l-Hadis, IX/573.
Okumuş, Kur’an’ın Kronolojik Okunuşu: Muhammed İzzet Derveze Örneği, 79.
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Müfessirimiz burada Hz. Ali’nin de Kur’an’ı nüzul sırasına göre dizdiğine dair bir
rivayet geldiğini ve kimsenin bundan dolayı ona ithamda bulunmadığını belirmektedir.915
Böyle bir yöntemi takip etmenin bir sapma manasına gelmediğini söyleyen müellif, yine de
dönemin Suriye müftüsü Ebu’l-Yusr Abidin ve Abdulfettah Ebu Ğudde’den bu konuda fetva
istemiş, onların da uygun görmesi üzerine bu yöntemi uygulamıştır.916 Müfessirimiz burada
nüzul sırası konusunda hangi eserlere istinad ettiğine dair bilgi de vermektedir.917
Müellifimiz bu mukaddimeyi Dimaşk’ta 1380/1960 yılında yazmıştır.
Bundan sonra ikinci baskının mukaddimesi gelmektedir. Burada, birinci baskının
önsözünde işaret edilmesi eksik kalan bazı hususlara değinilmektedir.918 Bu mukaddime de
1386/1966 tarihinde yazılmıştır.919
Klasik tefsirlerden yararlandığı gibi çağdaş müfessirlerden de yararlanan Derveze en
çok Islah ekolünün önemli isimleri Muhammed Abduh ve Reşid Rıza'nın görüşlerinden
etkilenmiştir.920 Yararlandığı tüm tefsirlere yeri geldiğinde ciddi eleştiriler yönelten müfessir,
hadis kaynaklarından ve özellikle tarih çalışmalarından yararlanmıştır.921
İzzet Derveze tefsirini yazarken Kur'an'ı yine Kur'an'daki başka pasajlarla tefsir etme
yöntemini benimsemiştir.922 Kur'an tefsirinde ilk önce kitabın bütünlüğüne sonrada surelerin
bütünlüğüne ve bağlama dikkat etmiştir.923
Müellif Kur’an ile Hz. Peygamber’in hayatı arasındaki sıkı bağa ısrarla işaret etmiş ve
Kur’an’ın, Hz. Peygamber’in hayatında meydana gelen değişim ve gelişmeleri aşama aşama
yansıttığını ifade etmiştir.924 Dolayısıyla o, bu yöntemle aynı zamanda Hz. Peygamber’in
siretini de Kur’an’dan adım adım takip edip görebilmenin mümkün olacağını
söylemektedir.925 Kur’an ve siret arasındaki bu ilişki Kur’an’da anlatılan konuların okuyucu
tarafından –aktüel arka planı göz önünde bulundurarak- daha iyi anlaşılmasını da sağlar.926
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Derveze, et-Tefsiru’l-Hadis, I/8. Geniş bilgi için bkz. İsmail K. Poonawala, “Muhammed İzzet
Derveze’nin Çağdaş Tefsir Yöntemi: Kur’an Hermenötiğine Bir Katkı”, (Çev. Süleyman Gezer), Çorum
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Sahabe ve tabiun kavilleri konusunda da aynı özeni gösteren Derveze bunlardan
istifade etmekle birlikte Kur'an'la çelişir görünen rivayet ve görüşleri geçerli kabul
etmemiştir.927
Esbab-ı nüzulle ilgili rivayetleri de siyak-sibak ve sürelerin bütünlüğü, üslubu, indiği
zamanla uygunluğu gibi ölçülerle değerlendirmiştir. Nüzul ortamını vahyin indiği dönemdeki
Arapların geleneklerini, hayat tarzlarını, inançlarını bilerek değerlendirmek gerektiğini ifade
eden Derveze, Kur'an'da bununla ilgili yeterince bilgi olduğunu çalışmasında göstermiştir.928
Lügat yönünden tefsirinde kelimelerin etimolojik yapılarıyla ilgili açıklamalar
yapmıştır. Bu ilgisini sınırlı düzeyde tutan Derveze ayetlerin tefsirinde aşırıya kaçarak
konudan uzaklaşmamıştır.929
Tefsir yazımını akademik bir çabadan çok toplumun ve gençlerin Kur'an'ı anlaması
ilkesini gözeterek gereksiz yorumlara itibar etmemiştir. Fıkıh yönünden tefsirinde mezheb
taassubunu kabul etmemiş, ahkâm ayetlerinin tefsirinde farklı yorumlarda bulunmuştur.
Özellikle zinanın cezası hakkındaki yorumlarında Kur'an ayetlerini öne çıkararak recm
cezasını kabul etmemiştir.930
Kelami açıdan baktığımızda görüyoruz ki, Kur'an tefsirinde kelami tartışmalar
yapmaktan uzak durmuştur. Ona göre, bu konudaki ihtilaflar daha çok siyasi, etnik ve
mezhebi kaygılardan ortaya çıkmıştır.931
Derveze yaşadığı dönemde çok etkin ve yaygın olan bilimsel tefsir metoduna iltifat
etmemiş, bu yöndeki çabaları tenkit etmiştir. Kur'an'ın ne tarih ne de bilimsel teoriler kitabı
olmadığını söyleyen müfessir, Kur'an'ı bir hidayet kitabı olarak görmüştür, onu bilimsel
gelişmeler ekseninde açıklamayı uygun görmemiştir.932 Nitekim (biz onların parmak uçlarını
dahi tesviye etmeye kadiriz) anlamına gelen (ي بَنَانَه
َ س ﱢو
َ ُ )بَلَى قَا ِد ِرينَ َعلَى أَنْ نşeklindeki Kıyame
suresinin 4. ayetini tefsir ederken ( تعليق على محاولة ربط البنان بفن بصمات األصابع الحديث وعلى محاولة
 )استخراج النظريات الفنية الحديثة من العبارات القرآنية بصورة عامةbaşlığı altında ayetin parmak uçlarının
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farklılığı ve bunun kriminal suçlarda kullanılmasıyla ilgili gelişmelerle ilişkisinin kurulmasını
tenkit etmektedir.933
Derveze siyasi aktif mücadelesi gereği Kur'an tefsirinde siyasi ve sosyolojik tahliller
de yapmış, ilahi emir ve yasakların, Kur'an'ın içerdiği ahkâm ve ibadetlerin bireysel yararları
gibi toplumsal yararları üzerinde de durmuştur.934
Kur'an'da nesh konusunda da metnen mensuh hükmen baki anlayışına itiraz eden
müfessir geleneksel nesh teorisine tümden karşı çıkmamış, neshi kabul etmiştir.935
Derveze, yaşadığı dönemde ıslah ekolünün takipçilerinden olarak kadın erkek
konusunda değer açısından eşitlikçi ve özgürlükçü bir anlayışı benimsemiştir. Kur'an'ın miras
hakkındaki ayetin zahir manasını esas kabul edip ayeti tevil etmemiştir.936
Mucizeler konusunda tutarlı bir tavır geliştiren Derveze, Kur'an'da bahsedilen
peygamber mucizelerini kabul etmiş, Hz. Muhammed'in Kur'an dışında bir mucize
getirmediği görüşünü savunmuş, onun diğer mucizelerinin de olduğunu belirten rivayetleri
kabul etmemiştir.937
Tefsirinde dönemindeki müsteşriklerin iddialarına da cevap vermiş bu konuda İslam'ı
ve Hz. Peygamberi savunmuştur.938
İslam dünyasında nüzul sırasına göre tefsir yazma geleneğini başlatan önemli
isimlerden biri olan Derveze,939 tefsir alanına zenginlik ve derinlik kazandırmıştır.940
Derveze, Kur'an'ı anlama usulü konusundaki ilkeleri, sireti Kur'an rehberliğinde anlama
gayreti ve çalışmaları Kur'an ilimlerindeki farklı yaklaşımlarıyla müslümanların düşünce
mirasına önemli katkılar yapmış bir yazardır. Dönemindeki Arap milliyetçisi akımlardan
etkilenme gibi zaafları olmasına rağmen, dilimize çevrilmiş eserleri onun ıslahat ekolüne
yaklaşan önemli bir muhakkik olduğunu göstermektedir.941
Son dönem müfessirleri arasında oldukça önemli bir mevkiye sahip olan Derveze Arap
âleminde hem Türkiye’de hem de diğer bazı İslam ülkelerinde bazı âlim ve araştırmacılar

933

Derveze, et-Tefsiru’l-Hadis, II/190-191. Ayrıca bkz. el-Muhtesib, İtticâhâtu’t-Tefsîr fî’l-Asri’r-Râhin,
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üzerinde oldukça etkili olmuştur. Bunların arasında Fi Zilâli’l-Kur’ân’ın müfessiri Seyyid
Kutub ile Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri adlı tefsirin sahibi Süleyman Ateş’i sayabiliriz.942

14.4. Et-Tefsîru’l-Hadîs’in Tercümesi
İşte Derveze’nin bu önemli tefsiri Et-Tefsiru’l-Hadis Nüzul Sırasına Göre Kur’an
Tefsiri adıyla bir ekip tarafından Türkçeye çevrilmiş ve 1997 yılında Ekin yayınları tarafından
7 cilt halinde piyasaya sürülmüştür.

Resim 23 - Et-Tefsiru’l-Hadîs’in tercümesi

Tefsiri yayınlayan Ekin yayınlarının sunuş yazısında, bu tefsirin teorisinin ve
yönteminin, müellifi hapisteyken oluştuğunu belirtiyor.943 Sunuşta daha sonra İzzet
Derveze’nin bilhassa siyasi kişiliği, tefsirinin özellikleri ve diğer tefsirlerden farklı yanları ve
önemi gibi hususlar üzerinde durulmaktadır.944


942
943

944

Demir, Muhammed İzzet Derveze’nin Kur’an’ı Anlama ve Yorumlama Yöntemi, 35-38.
M. İzzet Derveze, et-Tefsiru’l-Hadis Nüzul Sırasına Göre Kur’an Tefsiri, (Çev. Heyet), (İstanbul: Ekin
yayınları, 1997), I/VII (Sunuş).
Derveze, et-Tefsiru’l-Hadis Nüzul Sırasına Göre Kur’an Tefsiri, I/VII-XII (Sunuş).
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14.5. Et-Tefsîru’l-Hadîs’ten Seçme Bir Metin
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Muhammed İzzet Derveze’nin tefsir ilmindeki yerini, tefsir anlayışını, tefsirinin adını,
özelliklerini, içeriğini, Alak suresini tefsir ediş tarzını, ayetleri tefsir ederken diğer ayetlerden
ve hadislerden nasıl yararlandığını, kelimelere nasıl mana verdiğini öğrenmiş olduk. Ayrıca
tefsirinin Kur’an’ı nüzul sırasına göre tefsir eden ilk tam eser olduğunu, bu açıdan çok önem
arzettiğini, bu mühim eserin dilimize tercüme edilerek Türk okuyucusunun hizmetine
sunulduğunu da görmüş olduk.
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Bölüm Soruları
1) Muhammed İzzet Derveze hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Tam adı Ebu Zuheyr Muhammed Izzet b. Abdulhadi b. Dervis b. İbrahim b.
Hasan’dır.
b) Suriye ve Türkiye’de sürgün hayatı yaşadı
c) Tefsirini Hapishanede yazmaya başladı.
d) Türkiyede sürgün yaşarken Manisa kütüphanesinde önemli yazmalara ulaştı ve
Tefsirinde bu eserlerden faydalandı
e) Tefsiri Türkçeye tercüme edilmmemiştir
2) Muhammed Derveze’nin tefsirinin adı aşağıdakilerden hangisidir
a) Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri
b) Et-Tefsîru’l-Hadîs
c) Mefatihu’l-Gayb
d) Mehasinu’t-Tevil
e) Tefsiru’l-Menar
3) Derveze aşağıdaki tefsir yöntemlerinden hangisini kullanmamıştır
a) Kur’an’ı Kur’anla tefsir etme
b) Kur’an’ı Sünnetle tefsir etme
c) Ayetlerdeki İşari anlamları tespit etme
d) Sureleri nuzul sırasına gore tefsir etme
e) Tarih ve siyer bilgisinden faydalanma
4) Derveze’nin tefsir ile ilgili yazdığı eserlerden değildir
a) El-İslam ve’l-İştirakiyye
b) Asru’n-Nebi Aleyhisselam
c) Siretu’n-Nebi
d) Ed-Dustur’l-Kur’ani ve’s-Sunnetu’n-Nebevi
e) El-Kur’an ve’l-Yahud
5 – Aşağıdaki şıkların hangisinde Derveze’nin vefat tarihi ve yeri doğru bir
şekilde verilmiştir?
A – 1404, Suriye
B – 1404, Mısır
C – 1404, Türkiye
D – 1304, Suriye
E – 1304, Mısır
6 – Aşağıdakilerden hangisi Derveze’nin memuriyet hayatında icra ettiği bir
görevdir?
A – Bankacılık
B – Muhasebecilik
C – Postacılık
D – Katiplik
E – Veznedarlık
7 – Derveze tefsirinin alt yapısını hangi ülkenin kütüphanelerinde hazırlamıştır?
A – Mısır

B – Türkiye
C – Irak
D – İran
E – Suudi Arabistan
8 – Aşağıdakilerden hangisi Derveze’nin kitaplarını takip edip etkilendiği
alimlerden biri değildir?
A – Muhammed Abduh
B - Muhammed Reşid Rıza
C – Mustafa Sadık er-Râfiî
D - Şekip Arslan
E – Ebu’l-Ala el-Mevdudi
9 – Aşağıdakilerden hangisi Derveze’nin kitaplarını okuyup fikirlerine vakıf
olduğu önemli Batılı düşünürlerinden biridir?
A – Herbert Spencer
B – Spinoza
C – Jhon Lock
D – Albert Einstein
E – Emile Durkhaim
10 – Aşağıdakilerden hangisi Derveze’nin eserlerinden biri değildir?
A - el-Kur’ânu’l-Mecîd
B - Asru’n-Nebi ve Bîatuhu Kable’l-Bi’se
C - Siretu’r-Rasul
D - Düsturu’l-Kur’an ve’s-Sünnetu’n-Nebeviyye fi Şuûni’l-Hayat
E - Makâsidu’ş-Şerîati’l-İslâmiyye
Cevaplar
1 – E; 2 – B; 3 – D; 4 – A; 5 – A; 6 – C; 7 – B; 8 – E; 9 – A; 10 - E
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