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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Günümüzde gelişen ve genişleyen teknoloji ve teknolojik imkânlar sayesinde
insanların/kurumların/devletlerin eskiden yapageldikleri pek çok konuda değişiklikler
yaşanmaya başlamıştır; şartlar teknolojiye göre değiştirilmiş, konumlar teknolojik gelişmelere
göre belirlenir olmuştur. 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.
Bu eğitim sisteminde sadece mekân ve zaman değil, aynı zamanda yaş sınırı da
ortadan kalkmıştır. 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 bitimişse 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 Önlisans 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 Önlisans Programında olmayan dersleri tamamlamış
olarak adı geçen Fakültenin diplomasını alabilmektedirler.
Biz de bu çerçevede İLİTAM programında bulunan zorunlu derslerden biri olan
TEFSİR METİNLERİ I dersini teknolojinin sunduğu imkânlar dâhilinde siz 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 seçtiğimiz
I

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.
Muhtelif müfessirlerin tefsirlerinden örnek metinlerin sunulduğu bu çalışmamız 14
bölümden oluşuyor. Birinci bölümde en eski tefsirlerden biri olan Mukatil b. Süleyman’ın
tefsirinden örnek bir metin işleyeceğiz. Ancak ondan önce Mukatil b. Süleyman’ın hayatı,
yaşadığı dönem, tefsir anlayışı gibi konuları işleyeceğiz. Ardından tefsirinin özellikleri,
muhtevası, muhtelif konulara yaklaşım tarzı gibi hususları verecek, sonra da örnek merin
üzerinde duracağız.
İkinci bölümde Abdurrezzak İbn Hemmam ve tefsirini, üçüncü bölümde İbn Cerir etTaberi ve tefsirini; dördüncü bölümde Ebu’l-Leys es-Semerkandi ve tefsirini göreceğiz. 14.
Bölümde ise 7. Yüzyılın en önemli müfessirlerinden biri olan el-Kadi el-Beydavi’yi ve
tefsirini işleyecek, tefsirden seçtiğimiz örnek bir metin üzerinden Kur’an’ı nasıl
yorumladığını görmeye çalışacağız. Böylece tefsir kitaplarının yazılmaya başlandığı ilk
dönemlerden hicri yedinci asra 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 önhazrlık
çalışmalarını iyi yapmak lazımdır. Bunun için Tarih Perspektifinden Örnek Tefsir Metinleri I
ve II 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
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 Temmuz 2015
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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 I ve Tarih Perspektifinden Örnek Tefsir Metinleri II
(İstanbul: Yeni Zamanlar Yay. 2013) adlı eser 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

VIII

1. MUKÂTİL B. SÜLEYMAN, HAYATI, TEFSİRİNİN
ÖZELLİKLERİ VE TEFSİRİNDEN ÖRNEK BİR METİN

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste Kur’an’ın tamamını derli toplu bir şekilde tefsir eden ilk müfessir olan
Mukatil b. Süleyman’ı ve tefsir anlayışını öğrenecek, yazdığı tefsirin genel özelliklerini,
içeriğini görmüş olacağız. Ayrıca tefsirinin tercüme edilip edilmediğini de göstereceğiz.
Mukâtil'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.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Mukatil b. Süleyman’a kadarki dönemde Tefsir ilmi nasıl bir gelişme
kaydetmiştir, araştırınız.
2)
Mukatil b. Süleyman’ın yaşadığı dönemi araştırın ve ondan önce yazılmış
tefsirlerin genel özellikleri hakkında bilgi toplayın.
3)
Mukatil’in “müşebbihe” mezhebine mensup olduğu iddia ediliyor. Müşebbihe
mezhebi nedir, nasıl bir mezheptir, hangi anlayışa sahiptir, ne zaman ortaya çıkmıştır ve diğer
mezheplerle arasındaki benzlerikler ve farklılıklar nelerdir, araştıınız.
4)

Mukatil’in tefsiri Türkçeye tercüme edilmiş midir? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örnek metin üzernden
Örnek
metin Kur’an’ın nasıl yorumlandığı ve
üzerinden
Kur’an’ı nasıl yorumlanması gerektiği
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


Tefsir



Mukatil b. Süleyman



Müşebbihe



İsrailiyat



Rivayet



Sebeb-i nüzul



Ayet



Sure



Tercüme
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Giriş
Burada bilhassa ilk eser olması hasebiyle Tefsir ilminin en mühim eserlerinden biri
olan Mukâtil b. Süleymân’ın et-Tefsîru’l-Kebîr adlı eserini işleyeceğiz. Bu eser günümüze
ulaşmış en eski tefsir olması açısından büyük önem arz etmektedir. Ancak önce
müfessirimizin yaşadığı dönemde Tefsir ilminin durumu, o dönemlerde Tefsir alanında
meydana gelen bazı gelişmeleri, müfessirimizin hayatı gibi hususları işleyecek, sonra
tefsirimizi ele alacağız. Bu arada müfessirimizin tefsirindeki yöntemini daha yakından
tanımaya çalışacağız. Son olarak da tefsirden bir metin vererek konuyu bitireceğiz.

1.1.

Mukatil b. Süleyman’a Kadar Tefsir Hareketi

Rabbimiz Kur’an’ı anlaşılsın ve ona göre amel edilsin diye nazil etmiştir. Bunun için
de onu birçok ayette belirtildiği üzere apaçık (mübin) ve anlaşılmasını kolay (teysir) kılmıştır.
Bununla birlikte insanların anlama kabiliyetleri farklı olduğu için herkes onu istenilen ölçüde
anlamayabilir. Bunun için ilk olarak Hz. Peygamber onun bazı sahabiler tarafından
anlaşılmayan kısımlarını tefsir etmiştir. Esasen Kur’an, Hz. Peygamber’i Kur’an’ı tebliğ,
tebyin ve tatbik etmekle yükümlü kılmıştır. O da bunun gereğini ashabının yanında yapmıştır.
Ondan sonra da ashabı aynı şeyi yapmaya çaşılmıştır. Kur’an’ı tefsir işinde ashap
içerisinde Abdullah b. Mesud, Abdullah b. Abbas, Ubey b. Ka’b, Hz. Aişe gibi isimler öne
çıkmışlardır. Bunlar muhtelif ayetleri Hz. Peygamber’den öğrendikleri şekilde tefsir
etmişlerdir. Bazen de sahip oldukları dil ve edebiyat, tarih ve bezeri bilgileri, tecrübeelrini
kullanarak da tefsir etmişlerdir.
Bunların ardından tabiun nesli geliyor ki, Mücahid, İkrime, Dahhak, Katade, Said b.
Müseyyeb, el-Hasanu’l-Basri gibi zatlar bu halkanın öne çıkan bazı önemli isimleridir.
Bunların tümüne ait pek çok tefsir rivayeti kitaplarda yer almış bulunmaktadır. Bunlar da
ashaptab öğrendikleri yanında, kendi döneminde gelişen ilmi gelişmeleri ve tecrübelerini
kullanarak bazı ayetleri tefsir etmişledir.
Tebe-i tabiin, tefsir alanında üçüncü tabakayı oluşturur. Bunların döneminde tefsir
alanında daha büyük gelişmeler ortaya çıkmıştır. Bilhassa tefsirin tedvini bu alandaki en
önemli gelişmedir. İşte aşağıda bahsedeceğimiz müfessir Mukatil b. Süleyman da bu
tabakanın en önemli isimlerinden biridir.
Hz. Peygamber’den başlayarak Mukatil b. Süleyman’a kadar tefsir alanında oldukça
mühim gelişmeler kaydedilmiştir. Bu gelişmeleri bilmeden Mukatil b. Süleyman’ı ve ondan
sonraki tefsirleri anlamak mümkün değildir. Bu yüzden biz öğrencilerimizden bu dönemi iyi
bir şekilde incelemlerini bekliyoruz. Bunun için muhtelif kaynaklar incelenebileceği gibi,
Hidayet Aydar’ın Tarih Perspektifinden Örnek Tefsir Metinleri I adlı kitabı tavsiye ediyoruz.
Sınavda bu döneme ait sorular da sorulabileceği için öğrencilerimizden dönemi dikkatli bir
şekilde incelemelerini bekliyoruz.

1.2.

Mukâtil b. Süleymân’ın Kısaca Hayatı

Hicrî ikinci asrın ortalarında şöhret kazanmış olan Ebû’l-Hasan Mukâtil b. Süleymân
el-Ezdi el-Horasani el-Belhi ( )أبو الحسن مقاتل بن سايمان األزدي الخراساني البلخيmeşhur
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müfessirlerden biridir. Ezd kabilesinin “mevlâ”sı olduğu için kendisine el-Ezdi denmiştir.
Mukâtil, Horasan bölgesinin bir şehri olan Belh’de doğmuştur. Kaynaklar onun Basra'da hicrî
150 yılında vefat ettiğini belirtmişler, ancak hangi yılda doğduğundan söz etmemişlerdir.
Rivâyetlerden, Mukâtil'in 80/699 yılında doğmuş olduğu kanaati ağırlık kazanmakla birlikte,
bu tarihten önce doğmuş olabileceği yönünde de önemli bilgiler mevcuttur. Mukâtil, Belh
şehrinde yetişmiş, sonra Merv'e gitmiştir. Her ikisi de Horasan bölgesinin ünlü şehirleri olan
bu iki ilim merkezinden sonra Bağdat ve Basra’da ilim tahsil etmiş ve oralarda tedriste
bulunmuştur. Basra’da 150/767 senesinde vefat etmiştir. Bazıları onu babasının lakabından
dolayı Mukâtil b. Cevaldüz veya Davaldûz ismiyle zikrederler.
Mukâtil’in doğup yetiştiği Belh şehri, çeşitli dinlerin ve mezheplerin kaynaştığı bir
şehirdi. Orada Zerdüştler, Budistler, Maniheistler ve Hıristiyanlar vardı. Belh'te doğup yetişen
Mukâtil, burada bu dinlerere ait mabedleri gördü, dinleri tanıdı. Bu dinler Arap fütuhatı
zamanına kadar burada komşu olarak yaşadılar. Bölge Müslümanların eline geçince artık
Belh’te hâkim din İslam oldu. Bugün Afganistan’ın sınırları içinde bulunan Belh şehri, daha
sonra Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin (v. 672/1273) doğduğu şehir olmasıyla da önem arz
edecektir.

Harita 1: Mukatil b. Süleyman’ın doğduğu şehir olan Belh
(https://www.google.com/maps/place/Afganistan (13 Temmuz 2015).

Mukâtil, bir süre sonra doğup yetiştiği Belh’ten Merv’e geçti. O zamanlar Merv,
Horasan’ın en büyük şehirlerinden biri idi ve aynı zamanda önemli bir ilim merkeziydi. İslam
ilim ve kültür tarihinde bu şehre nispetle Mervezi diye bilinen oldukça önemli âlimlerin
yetiştiğini biliyoruz. Esasen Horasan hicrî 2. 3. ve 4. asırlarda İslâm ülkesinin fikrî hayatının
en önemli merkezlerinden biri idi. Burada pek çok büyük muhaddis, müfessir ve fakih
yetişmiştir. Mukâtil bilgisi, ahlakı, kişiliği ve dirâyetiyle Horasan’da halk nezdinde ve
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idareciler katında belli bir konuma sahip oldu. O kadar ki, Horasan emirleri ile onlara karşı
ayaklananlar arasında barış görüşmelerinde aracılık yapıyordu. Bugün Türkmenistan sınırları
içinde bulunan Merv’de evlenen Mukâtil bu yüzden aynı zamanda Mervezi ve Horasani diye
lakaplanmıştır.
Mukâtil, aralarında Mücâhid b. Cebr el-Mekkî, Atâ b. Ebî Rebah el-Mekkî (v.
114/732) gibi hicrî 2. asrın ilk dilimlerinde vefat etmiş tâbiînin ileri gelen âlimlerinin
birçoğundan rivâyette bulunmuş, kendisinden de pek çok âlim nakil yapmıştır. Fakat onlardan
yaptığı rivâyetler munkatıdır. İbrâhîm el-Harbî bu hususta şöyle demiştir: “Mukâtil,
Mücâhid'ten hiçbir şey dinlememiştir, onunla, karşılaşmamıştır. Ancak Mukâtil, ilim
adamlarının tefsirle ilgili görüşlerini toplamış ve bunlara dayanarak –onlardan şifahen
işitmeksizin– tefsir nakletmiştir.” Aynı şekilde Dahhâk’tan da nakil yaptığı, hatta tefsirini
onun döneminde yazdığı söylenmişse de pek çok âlim, Dahhâk’ın öldüğü sırada Mukâtil’in
henüz kulağında küpe bulunan ve mektebe giden bir çocuk olduğuna dair bilgiler
vermektedirler.

Resim 1: Belh şehrindeki Yeşil Cami http://web.comhem.se/ (13 Temmuz 2015).

Mukâtil b. Süleyman akaid ve tefsirle ilgilenmiştir. Akaide dair görüşleri hususunda
kaynaklarda farklı bilgiler yer almışsa da Allah’ı tüm sıfatlardan tenzih eden ilk dönem
kelâmcıları (bilhassa Mu’tezile kelamcıları) karşısında Sıfâtiyye (Müşebbihe-mücessime)
ٌ ِ) ُكلﱡ َش ْي ٍء ھَال
grubunun temsilcilerinden olduğu iddia edilmiştir. Ez-Zehebî, kendisine “(ُك اِ ﱠال َوجْ ھَه
(Allah’ın yüzü hariç her şey helak olucudur) (El-Kasas, 28/88) ayeti hakkında ne
düşünüyorsun” diye soran bir kişiye, Mukâtil’in “bu Cehmîdir” diye çok sert tepki gösterip
kızdığını anlatıyor. Mukâtil’in, Allah'ın cisim olduğuna, arşta bulunduğuna, insan suretinde
olup, eti, kanı, saçı ve kemiği olduğuna, el, ayak, baş, göz gibi organları ve uzuvlarının
olduğuna, bununla birlikte hiç kimseye benzemediğine ve hiç kimsenin de ona benzemediğine
inandığı söylenmiştir.
Mukâtil b. Süleyman ayrıca yalan söylemekle itham edilmiş, nakil konusunda zayıf
biri olarak değerlendirilmiştir. Dönemindeki İslam âlimleri akidesininin bozuk olduğunu
belirtmiş, rivâyetlerini hurafe olarak değerlendirmiştir. Müşebbihe ve mücessime fırkalarının
sapık görüşlerine sahip olduğunu söyleyerek ona ve tefsirine itibar edilmeyeceğini
8

belirtmişlerdir. Ahmet b. Hanbel, bu hususları göz önünde bulundurarak “Mukâtil b.
Süleyman’dan birşeyler rivâyet etmek içimden gelmiyor” derken, Yahya b. Main de aynı
nedenle, “Mukâtil b. Süleyman’ın rivâyet ettiği hadislerin hiçbir kıymeti yoktur” demiştir.
Büyük hadis âlimi Nesâî ve diğer bazı âlimler onun Hz. Peygamber (s.a.v.) adına yalan
söyleyen 4 yalancı kişiden biri olduğunu, tedlis yaptığını, bundan dolayı helak olduğunu
söylemişledir. Ebû Hanife, “Mukâtil, teşbihi ispatta o kadar ileri gitti ki sonunda Allah’ı
mahlûkat gibi yaptı” diyor. Veki’ b. El-Cerrâh, Mukâtil b. Süleyman’ın tefsiri hakkında der
ki: ”Onun tefsirine bakmayın, toprağa gömün.” Bu şekilde birçok âlim onun kale alınmaması
gerektiğini, fasık, facir, kezzap olduğunu, öldürülmesi icap ettiğini vs. belirtmiştir.
Makâlât kitaplarında geçen ağır ithamlar Mukâtil'in eserlerinde ortaya koyduğu
görüşlerle uyuşmamakla birlikte et-Tefsîrü'1-Kebîr’de teşbih ifade eden bir kısım nakil ve
izahların bulunduğu söylenmektedir. Nitekim et-Tefsîrü'1-Kebîr’i neşreden Şehhâte,
Mukâtil'in ( )اإلستواءistivâ, ( )العرشarş, ( )الكرسيkürsî, ( )الساقsâk ve ( )بد ﷲyedullah hususunda
tecsîme düştüğünü, diğer haberî sıfatları ise te'vil ettiğini belirtmektedir. Zemahşerî de ( يَوْ َم
ق
ٍ ( )يُ ْكشَفُ ع َْن ساbacakların açılacağı gün) (El-Kalem, 68/42) ayetini tefsir ederken, Mukâtil b.
Süleyman’ın buradaki (ق
ٍ ( )ساbacak) kelimesini bilinen hususî manada bacak olarak
düşündüğünün ve Allah’ın bacağının olduğunu söylediğinin rivâyet edildiğini bildirmektedir.
Sonra da Ebû Ubeyde’den şunu nakletmektedir: “Horasan’dan iki kişi çıktı ki, biri Allah’ı
insana benzetecek şekilde teşibh yaptı ki o, Mukâtil b. Süleyman’dır; biri de Allah’ı
hareketsiz/hissiz bırakacak şekilde tüm sıfatlardan tenzih etti ki o da Cehm b. Safvan’dır.”
Mukâtil’in elimizde bulunan tefsirinde bu ayet yorumlanırken, İbn Mes’ûd’tan nakille
Allah’ın sağ bacağının nurunun yeryüzünü aydınlatacağı belirtilmiştir. Ancak aynı yerde
Mukâtil, İbn Mesut’tan nakille bunun mecazî bir ifade olduğunu ve ahretin ne kadar şiddetli
olacağını ifade ettiğini de yazmıştır. Dolayısıyla burada teşbih varsa, bunu yapan Mukâtil
değil –şayet rivâyet doğruysa- Abdullah İbn Mes’ûd’tur.
Cerrahoğlu, İbrahim Çelik ve benzeri araştırmacılar da, tefsiri üzerinde yaptıkları
araştırmalarda onun ilâhî sıfatlar konusunda Ehl-i Sünnet çizgisinden ayrılmadığını, tefsirinde
teşbih akidesini teyit edecek bir ize rastlanmadığını belirtmektedirler. Nitekim o el-En’âm
103. ayette “gözler onu görmez; o bütün gözleri görür” ayetiyle Kıyame suresindeki “o gün
bir takım yüzler Rablerine bakıp parlayacaklardır” anlamındaki 22-23. ayetleri arasında tezat
var diyen zındıklara “gözler onu görmez ayetinde, mahlûkatın dünyada onu görmeyeceği
fakat O’nun onları gördüğü anlamı vardır”; “o gün bazı yüzler Rablerine bakıp
parlayacaklardır ayeti ise kıyamet gününde olacak bir hadisedir” diye açıklama getirerek
cevap vermiş ki bu yorum Ehl-i sünnet çizigine muvafık bir yorumdur. Mukâtil’in etTefsîru’Kebîr adlı burada üzerinde durmakta olduğumuz muazzam eserini Türkçeye çeviren
Eryarsoy da Mukâtil’in Allah’a el, et, kan gibi beşeri organlar isnad ederek teşbih ve tecsime
düştüğü yönündeki görüşlerin sadece fırka ve mezheblere dair eserlerde bulunan iddialar
olduğunu, tefsirinde böyle bir ifadenin kesinlikle bulunmadığını söylemektedir.
Müfessirimizin tefsirinde kullandığı bazı ifadeleri Şiiliğe meyli ile irtibatlandıranlar
ّ ٰ )اِنﱠ َما َولِيﱡ ُك ُم
olmuştur. Müfessirimiz ( َﷲُ َو َرسُولُهُ َوالﱠ ۪ذينَ ٰا َمنُوا الﱠ ۪ذينَ ي ُ۪قي ُمونَ الص ٰﱠلوةَ َوي ُْؤتُونَ ال ﱠز ٰكوةَ َوھُ ْم َرا ِك ُعون
şeklindeki Mâide suresi 55 ayeti işlerken ayette geçen (namaz kılan ve rükûda oldukları halde
zekât verenler) ifadesiyle Hz. Ali’nin kastedildiğini ilgili bir hadisle anlatmaktadır. Yine ( َو َم ْن
ّٰ ب
ّ ٰ  )يَت ََو ﱠلşeklindeki Maide suresi 56. Ayeti açıklarken de
َﷲِ ھُ ُم ْالغَالِبُون
َ ﷲَ َو َرسُولَهُ َوالﱠ ۪ذينَ ٰا َمنُوا فَاِ ﱠن ِح ْز
burada yine Hz. Ali’nin murad edildiğini ve onun diğer müminlerden önce zikredildiğini
anlatıyor.
9

Hakkında ileri sürülen iddiaların ona nisbet edilmesiyle ilgili herhangi bir delil
olmadığından, bunların, onu çekemeyen kendi dönemindeki bazı kişilerin tarafgir bir
değerlendirmesinden ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Bu iddialar ahlaki değil, siyâsî ve
mezhepsel nedenlerle ileri sürülmüştür, dolayısıyla bunlara temkinli yaklaşmak gerekir.
Nitekim bazı âlimler bunu görmüş olacaklar ki, onlar bu iddialara itibar etmemiş,
ondan stayişle bahsetmişler, onu güvenilir ve tefsirde “otorite” olarak görmüşlerdir. İmam
Şâfiî, insanların Tefsir’de Mukâtil’e; şiirde Züheyr b. Ebî Sülmâ’ya, Fıkıhta Ebû Hanife’ye,
Nahivde Kisâî’ye ve meğâzîde de İbn İshâk’a medyun olduklarını söylemiştir. Ahmet b.
Hanbel onun naklettiği hadisleri almaktan kaçınmışsa da onun Kur’ân ilmi hakkındaki
görüşlerini uygun gördüğünü belirtmiştir. Hatîb el-Bağdâdî, “Mukâtil tefsirde marifet
sahibidir; fakat hadiste böyle değildir” derken, Şu’be, daima Mukâtil’i hayırla yâd ederdi.
Abbad b. Kesîr, “Mukâtil’i kerih görmeyin; Allah’ın kitabını ondan daha iyi bilen kalmadı”
demiştir. Mukâtil b. Hayyân, “Mukâtil b. Süleyman’ın ilmini hiç kimsede bulamadım; sanki o
derin bir deniz idi” derken, Ebû İshak, “İnsanların Mukâtil’i kötülemelerinin sebebi, haset
etmelerinden dolayıdır” demiştir. Abdullah İbnu’l-Mübarek de, “Eğer Mukâtil sika olsaydı,
onun tefsiri ne güzel olurdu!” demiştir. Yine o, “eğer Mukâtil’in tefsirinde isnad olsaydı,
tefsir için başka bir esere bakmaya gerek kalmazdı” demiştir. Es-Suyûtî, Mukâtil’in tefsirinin
Sahîh olduğunu yazmıştır.
Görüldüğü gibi onu sert bir şekilde eleştirip kınayanlar yanında, ona en büyük
övgüleri yağdıran pek çok âlim de vardır. İsmail Cerrahoğlu onun hakkında şunları
söylemektedir: “Fikri temayülü, isnadlara riayet etmemesi ve ilk tefsirlerde eksik olmayan
İsrâilîyyat dediğimiz haberleri ihtiva etmesi yönünden tenkide uğrayan Mukâtil b.Süleyman
hakkında ne denilirse denilsin, o, tanıtmağa çalıştığımız eserleriyle İslam tefsir tarihinde
temel şahsiyetlerden biridir. Eserleri, lügat, sebeb-i nüzul, vücûh, müphemlerin izahı ve tarihî
hadiselerin aydınlatılması, ilk günkü fıkıh ve kıraat anlayışlarını göstermesi bakımından
mühim bir yer işgal eder. Tefsir tarihi ile uğraşanlar, ondan ve onun eserlerinden bahsetmeden
geçemezler.”

1.3.

Mukâtil b. Süleyman’ın Eserleri

Mukâtil b. Süleyman kendi dönemine göre oldukça velud bir âlimdir. Çok az eserin
verildiği o dönemlerde Mukâtil 8-10 civarında eser vermiş ve bu eserlerin çoğu da günümüze
ulaşmıştır. Biz burada Tefsirle ilgili olanları üzerinde kısaca duracak, diğerlerinin ise sadece
adını vereceğiz.
Tefsîru Hamsi Mieti Âyetin Mine’l-Kur’ân: Bu eser Mukâtil tarafından ahkâm ayetleri
alanında yazılmış ilk tefsirdir. Tefsirin bugün elimizde bulunan bilgilere göre tek bir nüshası
vardır, o da Londra’da British Museum’dadır (Or. 6333). Bu tefsir bizzat Mukâtil’in yazdığı
bir tefsir olmayıp, ondan 150 sene sonra kitap haline getirilmiştir. Esasen önsözünde
Mukâtil’e varıncaya kadar tefsirin kimlerden alındığı zikredilmektedir. Tefsir üzerinde Isaiah
Goldfeld adında bir zat tahkik çalışması yapmış ve eseri tabetmiştir.
Eser ayrıca Beşir Eryarsoy tarafından Ahkâm Ayetleri Tefsiri, Tefsîru Hamsi Mieti
Ayetin Mine’l-Qur’an adıyla Türkçeye tercüme edilmiş ve İstanbul’da İşaret Yayınları
tarafından 2005 yılında küçük boy 328 sayfa olarak yayınlanmıştır.
Eser aynı zamanda Fevzi Hamurcu tarafından doktora tezi olarak incelenmiştir.
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Mukâtil’in diğer bazı eserleri şunlardır: a - Nevâdiru’t-Tefsîr, b - Kitâbu’n-Nâsih ve’lMensûh, c - Kitâbu’r-Redd ale’l-Kaderiyye, d - Kitâbu’l-Eşbâh ve’n-Nezâir (veya el-Vücûh
ve’n-Nezâir) fi’l-Kur’âni’l-Kerîm; Kur’ân’daki müşterek manalara gelen lafızların ve farklı
manalara gelen kelimelerin işlendiği bu eser, önce Ali Özek tarafından doktora çalışması
olarak işlenmiş, sonra el-Vücûh ve’n-Nezâir aslıyla birlikte tercüme edilmiş olarak
tab’edilmiştir. Ardından Beşir Eryarsoy tarafından Kur’ân Terimleri Sözlüğü adıyla Türkçeye
tercüme edilmiş olarak İşaret Yayınları tarafından Türkçe olarak yayımlanmıştır. e - Kitâbu’lAksâm ve’l-Lugât, f - Kitâbu Müteşâbihi’l-Kur’ân, g - Kitâbu’l-Âyât ve’l-Muteşâbihât, h Kitâbu’l-Kırâât, i - Kitâbu’l-Cevâbât fi’l-Kur’ân, j - Kitâbu’t-Takdîm ve’t-Te’hîr, k – etTefsîru’l-Kebîr
Biz burada esas olarak bu son eseri, yani et-Tefsîru’l-Kebîr adlı eseri üzerinde
duracağız. Şimdi bu tefsirini daha yakından tanıyalım.

1.4.

Mukâtil’in et-Tefsîru’l-Kebîr Adlı Tefsiri ve Özellikleri

Mukâtil b. Süleyman yukarıda geçtiği üzere önemli bazı eserler bırakmıştır ki bunların
en önemlilerinden biri, burada üzerinde duracağımız et-Tefsîru’l-Kebîr’dir. Esasen Mukâtil'in
ilmî şahsiyetinde öne çıkan yönü tefsirciliğidir. Her ne kadar kendisinden önce Saîd b.
Cübeyr, Dahhâk, Katâde, Hasan-ı Basrî, Amr b. Ubeyd, Mücâhid b. Cebr, İkrime el-Berberî
ve İbn Cüreyc gibi âlimler Kur’ân tefsiriyle meşgul olmuşlarsa da onların tefsirleri hem
kısmîdir hem de tamamı günümüze ulaşmamıştır. Mukâtil’in tefsiri ise günümüze ulaşmış en
eski tam tefsirdir. Mukâtil âyeti âyetle tefsir etmiş, rivâyet ve dirâyet yöntemini birlikte
kullanmıştır. Bu sebeple sistematik ve kapsayıcı olmasa da aklî tefsir yöntemini kullanan ilk
müfessir olarak kabul edilmiştir.
Mukâtil’in sahip olduğu zekâ ve Yüce Allah’ın kitabını tefsir edecek kimse için
gerekli olan her hususa dair geniş bilgisi bu konuda Mukâtil’e oldukça yardımcı olmuştur.
Mukâtil, Arab dili ve belağati konusunda geniş bir bilgiye sahipti. O, Arab dili, bu dilin
kelimeleri, kelimelerin terkibleri, kelime ve terkiblerin delâletleri, bunların evrimi, müşterek
ve müteradif lafızlar, meânî, beyân ve bedîi konusunda geniş bir bilgiye sahibti. Aynı şekilde
o icmali-tebyîni, umumu-hususu, mutlakı-mukayyedi, emrin-nehyin delâleti gibi Usul ile ilgili
hususları bilmesinin yanısıra, akaidi, ilâhîyatı, nübüvvetle ilgili meseleleri ve hükümlerini,
çeşitli kıraatleri, tecvidi, nahvi ve eski Arap şiirini de iyi biliyordu. Kısaca Mukâtil, o
dönemlerde müfessirin gerek duyacağı bütün ilimleri eksiksiz bilmekteydi. İşte Mukâtil, sahip
olduğu bu ilmi yetkinliği tefsirinde göstermiş, bildiği bütün bu ilimleri verimli bir şekilde
kullanabilmiştir.
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Resim 2: Mukatil b. Süleyman’ın Tefsiri

Mukâtil, dehâsı ile yüce ve üstün anlamları idrak ederek, Kur’ân'ı sade ve yalın bir
şekilde tefsir etmektedir. Bu sebeble onun tefsiri, büyük bir beğeni kazanmış, ileri gelen
imamların övgülerine mazhar olmuştur. Nitekim tefsiri incelendiğinde görülecektir ki, o
ayetlerin anlaşılabilmesi için muğlâk olan kelimelerin izahını yapmış, kelimelerin
müradiflerine, vücuh ve nazaire dikkat etmiştir.
Müfessirimiz tefsirinde Katâde'den oldukça fazla yararlanmıştır. Ayrıca Mücahid’in
tefsirlerinden de bolca yararlanmıştır. Tefsirde otuz civarında râviden yapılan nakillerin
çoğunda isnad zincirine yer verilmemiş, bunlar daha ziyade Kelbî, Ebû Salih gibi yalancı
olarak bilinen râvilere dayandırmıştır. Yani tefsirde hemen hemen isnad zinciri hiç yok
gibidir. Bu durum o zamanlar yaygın olan isnad zincirini zikretme uygulamasına aykırıdır.
Zira onun yaşadığı dönem, hadis ilminin baskın olduğu bir dönemdir. Hadis içinse isnat çok
önemliydi. Mukâtil b. Süleyman ise bu konuda çok dikkatli değildi. Bu yüzden de hadisçilerin
ağır tenkidine maruz kalmış ve ilmi kişiliğine güvenilmeyeceği söylenmiştir.
Mukatil, tefsirinde ayetleri diğer ilgili ayetlerle tefsir ettiği gibi, hadisle tefsire de
önem vermiş ve bazı ayteleri ilgili hadislere göre yorumlamıştır. Aynı şekilde sahabe sözünü
de tefsirde esas aldığı görülüyor. Tefsirde mekkilik-medenilik, Sebeb-i nüzul ile ilgili olarak
bol bol şahıs adı zikreden müfessirimiz bu sayede ayetlerin ilk inişi sırasında olayla ilgili
şahısları öğrenmemizde önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Kıraatler konusu da tefsirde
görülebilen konulardandır. O bazı ayetleri tefsir ederken o ayetle ilgili farklı kıraat vecihleri
varsa öz bir şekilde bunları zikretmiş ve o çerçevede ayeti tefsir etmiştir. Tefsirde huruf-i
mukataa, nesih gibi konular da ele alınmıştır.
Müfessir ayrıca İsrâilîyât ve tarihî hadiselere de bolca yer vermiş, Ehli kitâbı tasvir
eden âyetler izah edilirken de bolca isim zikretmiştir.
O tefsirde tarihî hâdiselere de yer veriyor hatta bazen Kur’ân kıssaları ile ilgili olarak
lüzumsuz ayrıntılara dahi giriyor. Ayrıca önceki kutsal kitaplardan da nakiller yapmaktadır.
Âdem ile Havvâ’nın Süryânîce konuştuklarını söylemesi, Hz. İbrahim'in Tevrat’ta
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“merhametli baba”, İncil’de ise “ümmetlerin babası” lakablarıyla anıldığını kaydetmesi gibi.
Râzî onun şöyle dediğini naklediyor: “İncil’de buldum ki Allah İsa peygambere şöyle dedi:
Ey İsa ulemayı tazim et ve onları nebiler ve resuller hariç bütün mahlûkata üstün tut; tıpkı
güneşin gezegenlere, ahiretin dünyaya ve benim bütün mahlûkata üstün olmam gibi.” Onun
bu tavrı âlimlerimiz tarafından eleştirilmişken, oryantalistlerden Louis Massignon tarafından
övülmüştür.
Mukâtil’in tefsiri’nin ayırdedici özelliği kolaylık ve basitliktir. O adeta sehl-i mümteni
üslublu bir tefsirdir. Mukâtil tefsirini, öncekilerin tefsir ve görüşlerini toplayıp bir araya
getirerek değil; bunları inceleyip tetkik ederek, kendi görüşüne göre doğruya en yakın olanı
tercih ederek gayet özlü, basit ve açık ifadelerle ortaya koymuştur. Eserde bazı manası kapalı
kelimelerin izahları yapılmakta, vücûh (çok anlamlı) ve nezâir (eşanlamlı) kelimeler üzerinde
durulmaktadır.
Akıl ile naklin içice olması Mukâtil’in Tefsirinde açıkça görülen diğer bir husustur.
Onun el-Eşbâh ve’n-Nezâir fi’l-Kur’âni’l'Kerîm (Kur’ân Terimleri Sözlüğü) isimli kitabı ile
Tefsîru Hamsi Mieti Ayetin mine’l-Kur’âni ve bihâ Ahkâmun Fıkhıyye (Ahkâm Ayetleri
Tefsiri) adlı kitabında da akl ile naklin içice olduğu açıkça görülmektedir.
Onun tefsiri aynı zamanda başında bir mukaddimenin olduğu ilk tefsir olması
açısından da önem arzetmektedir. Tefsirde 5 sayfa civarında bir mukaddime bulunmaktadır.
Ne var ki bu mukaddimenin Mukâtil’e ait olmayabileceği veya bir kısmı onun tarafından
yazılmış olsa bile bir kısmının daha sonra ilave edilmiş olabileceği ileri sürülmüş ve rivâyet
zincirinde geçen isimlerin bazılarının Mukâtil’den sonra yaşamış olan isimler olması da buna
delil olarak ileri sürülmüştür. Mukaddimede ana hatlarıyla, Kur’ân’ın içeriği, tefsiri bilmenin
önemi, tefsir çesitleri, tefsir metotları, tefsir-te’vîl kelimeleri ve tefsire ait bazı kavramlar,
Kur’ân’ın faziletleri, Kur’ân’ın şekilsel özellikleri gibi konular bulunmaktadır.
Mukâtil’in tefsiri, pek çok ilim ve bilgiyi kuşatan bir eser olmakla birlikte, muhtelif
yönlerden eleştirilmiştir. Bunların başında müfessirin bazı ayetleri müşebbihe anlayışına göre
yorumladığı iddiası gelir ki biz buna yukarıda değindik. Bunun yanında yine az önce geçtiği
üzere tefsirinde verdiği rivâyetlerin senedini hazfetmesi, tedlîs yapması, İsrâilîyât dediğimiz
Yahûdî ve Hıristiyanlara ait rivâyetleri tefsirinde bolca aktarması da eleştirilecek yanları
arasındadır. Bunlar, Mukâtil’in tefsir ilmindeki konumunu düşüren ve değerini azaltan
kusurlardır.
Bu arada belirtelim ki hicrî 150 gibi oldukça erken dönemlerde tabir caizse dört başı
mamur bir tefsirin yazılmış olması bazı araştırıcıların dikkatini çekmiş, bu tefsirin Mukâtil’e
ait olup olmadığı konsunda bazı şüpheler ortaya konmuştur. Ayrıca tefsirin içinde bulunan
bazı bilgiler de bu şüpheleri kuvvetlendirmektedir. Nitekim Tefsirin Mukâtil b. Süleyman'a
nisbet edilmesinin bilhassa eserde hicrî 144 (miladi 761) yılında doğmuş olan Yahyâ b. Ziyâd
el-Ferrâ'dan nakiller yapılmış olması açısından zor olduğu söylenmiştir. Zira Mukâtil’in
henüz altı yaşında bulunan bir çocuktan rivâyette bulunması mümkün değildir. Bu durum
tefsirin Mukâtil'den sonra yazıldığını veya en azından ona bazı ilâvelerin yapıldığını
düşündürmektedir. Esasen ilk müdevven tefsirin hangi eser olduğu konusu tartışmalı bir
konudur.
Mukâtil b. Süleyman tarafından yazılan ilk tam tefsir olarak kabul edilen tefsirin
orijinal adı et-Tefsîru’l-Kebîr (( )التفسير الكبيرBüyük Tefsir)’dir. Tefsir Tefsîru Mukâtil b.
Süleyman ( )تفسير مقاتل بن سليمانadıyla Abdullah Mahmûd Şahhâte tarafından tahkik edilerek 5
cilt halinde neşredilmiştir. Eserin ilk dört cildi tefsir, V. Cildi ise Şahhate’nin Mukâtil b.
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Süleyman’a ve tefsirinin özelliklerine tahsis ettiği cilttir. Burada başta hayatı olmak üzere
eserleri, ilmi kişiliği, tefsirinin özellikleri, ilk yazılan tefsirler, Mukâtil’in tefsirinin ilk tefsir
olup olmadığı gibi hususlar ve Mukâtil’den önce tefsirin durumu hakkında uzunca bilgiler
verilir.

1.5.

Mukâtil’in Tefsirinin Tercümesi

Bu mühim eser, Tefsir-i Kebîr adıyla M. Beşir Eryarsoy tarafından Türkçeye
çevrilmiştir. Beşir Eryarsoy başta Tefsirle ilgili olanlar olmak üzere pek çok eseri Türkçeye
tercüme eden bir kişidir.
Tercüme 2006 yılında İşaret yayınları tarafından lüks bir kapak içerisinde 4 cilt
halinde basılarak piyasaya dağıtılmıştır. Eryarsoy, tercümede Şahhate’nin neşrettiği nüshayı
esas almıştır.

Resim 3: Mukatil b. Süleyman’ın
Tefsirinin Türkçe Tecümesi

Mukâtil b. Süleyman’ın ( َوإِن ﱢمن قَرْ يَ ٍة إِالﱠ نَحْ نُ ُم ْھلِ ُكوھَا قَ ْب َل يَوْ ِم القيامة أَوْ ُم َع ﱢذبُوھَا َع َذابا ً َش ِديداً َكانَ ذلك
ُ
ً( )فِي الكتاب َم ْسطوراHer bir beldeyi Kıyamet gününden önce helak ederiz ya da şiddetli bir
şekilde cezalandırırız; bu Allah’ın değişmez kanununda (Kitap’ta) böyle belirlenmiştir)
anlamındaki İsra suresi 58. ayetini, kehanete benzer bir anlayışla tefsir edip İslam’ın
geleceğine yönelik olarak yorumladığı belirtilmiştir. Buna göre o şöyle demiştir: Ben Dahhâk
b. Muzâhim’in kitabında bu ayeti şöyle tefsir ettiğini gördüm: Mekke şehrini, Habeşliler
yıkacaklardır. Medine açlıkla helak olacaktır. Basra sel altında kalarak, Kufe Türklerle helak
olacaktır. Dağlar yıldırım ve sarsıntılarla yok olacaktır. Horasan’a gelince onun helaki
muhtelif şekillerde olacaktır… Sonra bu şekilde belde belde tüm şehirleri zikreder. Vehb b.
Münebbih’ten de şöyle nakleder: Cezîre (Arabîstan), Ermenistan yıkılıncaya kadar güvenli
olacaktır. Ermenistan, Mısır yıkılıncaya kadar güvenli olacaktır. Mısır, Kufe yıkılıncaya kadar
güvenli kalacaktır; Kufe yıkılmadıkça büyük savaş çıkmaz. Büyük savaş çıkınca Beni Haşim
ailesinden bir komutanın eliyle Kostantin fethedilecektir. Endülüs’ün yıkımı Zenciler eliyle
olacaktır. Afrika Endülüs tarafından yıkılacaktır. Mısır’ın helaki Nil nehrinin kesilmesi ve
orduların ihtilafıyla olacaktır. Irak da açlıktan helak olacaktır. Kufe’nin yıkımı onları kuşatan
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ve Fırat nehrinden içmelerini engelleyen bir düşman tarafından olacaktır. Basra’nın yıkımı ise
selde boğulmakla olacaktır. Eyle (Kudüs’ün) yıkımı onları karadan ve denizden kuşatan bir
düşman eliyle olacaktır. Rey, Deylemlier eliyle yıkılacak, Horasan ise Tibet tarafından
gelenler eliyle yıkılacaktır. Tibet ise Çin tarafından yıkılacaktır. Hind ve Yemen çekirgeler ve
Sultan tarafından harap edilecektir. Mekke Habeşliler tarafından yıkılacak, Medine ise
açlıktan helak olacaktır. Oysa Mukâtil’in elimizde bulunan tefsirinde ilgili ayetin yorumunda
böyle bir şey yoktur.
Mukâtil Taha suresinde geçen (ض ًحى
ُ ُال َموْ ِع ُد ُك ْم يَوْ ُم ال ۪ ّزينَ ِة َواَ ْن يُحْ َش َر النﱠاس
َ َ( )قsizinle panayırın
kurulduğu şenlik gününde buluşalım) (Tâhâ- 20/59) anlamındaki ayeti tefsir ederken o günü
(o gün Nevruz günüydü) diyerek, mensubu olduğu bölgede büyük şenliklerle kutalanan
Nevruz şenliğine işaret etmiştir.
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1.6. Mukâtil b. Süleyman Tefsirinden Örnek Metinler
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Mukatil b. Süleyman’ın tefsir ilmindeki yerini, tefsir anlayışını, tefsirinin adını,
özelliklerini, içeriğini, Fatiha suresini 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 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. Mukâtil b. Süleymân ………… yılında ………….. şehrinde doğmuştur.
2. Aşağıdakilerden hangisi Mukâtil’in tefsirinin özelliklerinden birisidir.
A.

Ayetlerin işarî yorumlarına değinir

B.

Fıkhî âyetlerin tefsirinde hanefî mezhebinin görüşünü destekler

C.

Âyetlerin tefsirinde ayetler arasındaki ilişkinin belirtilmesine önem verir

D.

Tefsîrinde isrâiliyyâta fazla yer verir.

E.

Âyetlerin tefsirinde gramer tahlillerine önem verir.

3. “Mukâtil’in tefsirinde muğlak kelimelerin izahları yapılmakta, vücûh ve nezâir üzerinde
durulmaktadır.” ifâdesi doğru mudur? Yanlış mıdır?
4. Mukâtil, hicrî 2.asrın ilk yıllarında vefat etmiş olan tâbî âlimlerinin ileri gelenlerinden
rivayetlerde bulunmuştur. Bunlar arasında : …………………. ve …………… gibi âlimler
vardır.
5. Aşağıdaki eserlerden hangisi Mukâtil’in eseri değildir?
A.

Tefsîru Mukâtil

B.

el-Vücûh ve’n-Nezâir

C.

Meâni’l-Kur’ân

D.

Tefsîru’l-Hamsi Mie Âye mine’l-Kur’ân

E.

et-Tefsîru’l-Kebîr

6. Yukardaki metinde Mukâtil b. Süleymân’ın tefsirinin hangi özelliklerini gördünüz?
7. Tefsîri yapılan âyetlerin toplu bir mealini veriniz.
8. Tefsiri yapılan âyetin kim/kimler hakkında indiğini belirtiniz.
9. Mukatil’in tefsirini Dinler Tarihi açısından değelendirirsek ne diyebiliriz?
10. Mukatil’in tefsirinin ona aidiyeti konusxunda ileri sürülen görüşleri değerlendiriniz.
1 - (80/699) (Belh); 2 – D; 3 – Doğrudur; 4 - (Dahhak) (Mücahid) 5 – C.
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2. ABDURREZZÂK İBN HEMMÂM, HAYATI, TEFSİRİNİN
ÖZELLİKLERİ VE TEFSİRİNDEN ÖRNEK BİR METİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste tefsir tarihinin ilk eserlerinden biri olan Abdurrezzak b. Hemmam’ı ve tefsir
anlayışını öğrenecek, yazdığı tefsirin genel özelliklerini, içeriğini görmüş olacağız. Ayrıca
tefsirinin tercüme edilip edilmediğini de göstereceğiz. 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)
Abdurrezzak b. Hemmam’ın yaşadığı dönemi araştırın ve ondan önce yazılmış
tefsirlerin genel özellikleri hakkında bilgi toplayın.
2)
İbn Hemmam Kur’an’ın ne kadarını tefsir etmiştir, araştıınız.
3)
İbn Hemmam’ın tefsiri Türkçeye tercüme edilmiş midir? Araştırınız.
4)
Rivayet tefsiri ne demektir, araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örnek metin üzernden
Örnek
metin Kur’an’ın nasıl yorumlandığı ve
üzerinden
Kur’an’ı nasıl yorumlanması gerektiği
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


Tefsir



Abdurrezzak İbn Hemmam



İsrailiyat



Rivayet



Sebeb-i nüzul



Tercüme
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Giriş
Abdurrezzâk ibn Hemmâm tefsir tarihinin ilk dönem önemli simalarından biridir.
Tefsir yanında Hadis ilminde de büyük şöhrete sahiptir. Kaynaklarda “el-hâfızu’l-kebîr”,
“allâme”, ve “şeyhu’l-İslâm” gibi unvanlarla anılmıştır. En önemli eseri Taberî’nin de çokça
istifade ettiği Tefsîru’l-Kur’an’dır. Abdurrezzâk’ın kısa ve veciz olan bu tefsirinde bütün
ayetler sıra ile tefsir edilmemektedir, sadece ihtiyaç duyulan kısımlar işlenmektedir. Şimdi
müfessiri ve eseri daha yakından görelim.
Ancak ondan önce Mukatil b. Süleyman ile Abdurrezzak b. Hemmam arasındaki
dönemde yaşamış bazı önemli müfessirleri hatırlatmak isteriz ki, İbn Cüreyc (v. 150/767),
Süfyân es-Sevrî (v. 161/778), el-Kisâî (v. 189/804), el-Ferrâ (v. 207/822), Ebû Ubeyde (v.
210/825) bunların en önemlilerindendir. Tarih Perspektifinden Örnek Tefsir Metinleri I adlı
eserde bunlara ait yeterli bilgi verilmiş olup, bunların oradan takibi öğrencilerimizin
menfaatine olacaktır.

2.1. Abdurrezzak İbn Hemmam’ın (v. 211/826) Hayatı
Tam adı Abdurrezzâk ibn Hemmâm İbn Nâfi’ el-Himyerî olan Abdurrezzâk ibn
Hemmâm olup, 126/743 yılında San’a’da doğmuştur.

Harita 2: Abdurrezzak b. Hemmam’ın doğduğu yer https://www.google.com/maps/place/Yemen/ (15
Temmuz 2015).

Benî Himyer kabilesinin mevlâsıdır. Yemen’in yetiştirdiği büyük bir müfessir olan
Abdürrezzâk, aynı zamanda Buhârî’nin ravilerinden olan bir muhaddistir. 18 yaşında iken İbn
Cüreyc’den ilim tahsil eden Abdurrezzâk, 7 sene Ma’mer b. Râşid ile beraber bulunmuştur.
Bu iki meşhur âlimin dışında Ubeydullâh b. Ömer, el-Evzâ’i, Süfyan es-Sevrî, Mâlik b. Enes,
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Sufyan b. Uyeyne, el-Müsenna b. Es-Sabah, Haccâc b. Ertât, Zekeriyya b. İshâk, İkrime b.
Ammâr ve birçok meşhur zevattan ilim tahsil etmiş ve rivayette bulunmuştur. Fıkıh bilgisini
de Evzai, Süfyan es-Sevri ve Ebu Hanife’den alan Abdurrezzâk, kendisi bir ilim hazinesi
olarak kabul edildiğinden, birçok kimse ona gelerek ondan ilim almışlardır. Ahmed b Hanbel,
Yahya b. Ma’in, İshak b. Rahaveyh ve Süfyan b. Uyeyne gibi meşhur ehl-i ilim ondan ilim
almış, rivayette bulunmuşlardır. İbn Hallikân, “insanlar zamanında nasıl ki Hz. Peygamber’e
koştularsa Peygamber’den sonra da Abdurrezzâk’a koştular” diyerek onun ilimdeki yerine
işaret etmektedir.

Resim 4: Abdurrezzak b. Hemmam’ın doğduğu San’a şehrinden bir görünüm
https://www.google.com.tr/search?q=San'a (15 Temmuz 2015).

Hz. Ali’yi çok sevdiği ve Muâviye’den hoşlanmadığı için Şiilikle itham edilmiş,
bundan dolayı da eleştirilmiştir. Ancak Ahmed b. Hanbel, ondan bu ithamı doğrulayacak bir
şey işitmediğini söylemiştir. Nitekim ez-Zehebî de, Şiilikle ayıplanmış olsa da
Abdurrezzâk’ın müfrit şiadan olmadığını, bu ithamın Hz. Ali’ye olan sevgisi ve onu
katledenlere olan kızgınlığından kaynaklandığını söylemektedir.
Her ne kadar Şiilikle itham edilmiş ve gözlerini kaybettikten sonraki dönemde
kendisinden yapılan rivayetler hususunda tenbihte bulunulmuşsa da eserleri hakkında
övgüden başka bir şey işitilmemiştir. Abdurrezzâk b. Hemmâm, 211/826 senesi Şevvâl ayının
ortalarında, 85 veya 86 yaşlarında Yemen’de vefat etmiştir.

2.2. Abdurrezzak İbn Hemmam’ın Eserleri
Geniş bir ilim gücüne sahip olan Abdurrezzâk’ın çok eser kaleme aldığı
kaydedilmekte ise de bu eserlerden günümüze kadar ulaşabilenleri şunlardır:
Tefsîru’l-Kur’an: Taberî’nin çokça istifade ettiği ve büyük bir kısmını Hasan b. Yahya
vasıtasıyla naklettiği bu tefsirin bir nüshası, Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi
Kütüphanesi, İsmail Sâlib Sencer koleksiyonunda 4216 numara ile kayıtlı bulunmaktadır. elMusannef fi’l-Hadis: Fıkıh bablarına göre tertip edilmiş büyük bir hadis külliyatı olan eser
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olup merfu’ hadislerin yanı sıra mevkuf ve maktu’ haberleri de ihtiva eden bu eserde 21.033
hadis yer almaktadır. Kitabu’s-Salât, es-Sahife, El-Emâli fi Âsâri’s-Sahâbe.

2.3. Abdurrezzak İbn Hemmam’ın Tefsîru’l-Kur’ân Adlı Tefsiri
Onun Tefsîru’l-Kur’ân adlı eseri günümüze gelmiş en mühim eserlerdendir. Tefsiri
Mustafa Müslim Muhammed tarafından tahkik edilerek 3 cilt halinde (3. cilt fihrist)
basılmıştır. Tefsir kısa ve veciz bir tefsirdir, bütün ayetler sırayla tefsir edilmemektedir. Tefsir
ağırlıklı olarak Katâde’den gelen rivâyetlere dayanmaktadır.

Resim 5: Abdurrezzak b. Hemmam’ın Tefsiri

Tefsir (ين
ِ  ) َمالِ ِك يَوْ ِم ال ۪ ّدifadesiyle başlamaktadır. San’ani ibareyi “Allah’ın kullarını
amellerine göre muaheze ettiği gün” diye açıklamaktadır.
Sûrelerin tertibi, bu gün elimizdeki Mushaflarda olduğu gibidir. Bu tefsirde nakd,
tercih, rey ve Arap dilinin filolojik inceliklerine dayanan hususlar yoktur.
Abdurrezzâk’ın tefsirinde sahabe, tâbiîn ve daha sonra gelenlerden nakledilen sözler
te’vilsiz olarak nakledilmektedir. Tefsirinde sebeb-i nüzûl, nesh, kıraat, lugat, fıkıh, isrâiliyât
yer almaktadır. Fırkalara da değinilmektedir. Tefsirinde reye yer vermediği gibi câhiliye
şiirine de yer vermemiştir.
Abdürrezzâk tefsirinde merfu’, maktu’ ve mevkuf haberlere çokça yer vererek bir
rivayet tefsirinin klasik örneklerinden birisini ortaya koymuştur. Bunun yanısıra, tefsirinde
hüküm ayetlerinden hükümler çıkarılmak ve bunlara dair haberler nakledilmek suretiyle
ahkam ayetlerine de oldukça önem verilmiştir.
Yine tefsirinde lugavî kaynağa önem veren Abdurrezzâk, kelimelerin müfred
manalarından bütün ayetin manasını izah edecek nakillerde bulunmuştur. Kıraat rivayetleri
üzerinde de duran müfessirimiz, ayetleri tefsir ederken kendi zamanında adet olan isrâilî
haberlere tefsirinde yer vermekten kendini alamamıştır.
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Genel anlamda tam manasıyla ilk devir Kur’ân ve tefsir anlayışını saf haliyle
nakletmesi bakımından önemli bir yere sahip olan Abdürrezzak’ın bu tefsiri, dilsel inceliklere
dalmak yerine manaya ve murad-ı ilahinin anlaşılmasına özen göstermiştir.
Tefsir henüz Türkçeye tercüme edilmemiştir.
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2.4. Abdurrezzak İbn Hemmam’ın Tefsirinden Örnek Metin
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Andurrezzak b. Hemmam’ın tefsir ilmindeki yerini, tefsir anlayışını, tefsirinin adını,
özelliklerini, içeriğini, Bakara suresindeki ilgili ayetleri tefsir ediş tarzını, ayetleri tefsir
ederken diğer ayetlerden ve hadislerden nasıl yararlandığını, kelimelere nasıl mana verdiğini
öğrenmiş olduk. Ayrıca tefsirinin Kur’an’ı rivayet yöntemi üzere tefsir eden önemli bir eser
olduğunu, bu açıdan çok önem arzettiğini, görmüş olduk.
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Bölüm Soruları
1.

Abdürrezzâk………….. 'da doğmuştur.

2.
Yemen’in yetiştirdiği büyük bir müfessir olan Abdürrezzâk, aynı zamanda
……….‘nin ravilerinden olan bir muhaddistir.
3.
Hz. Ali’ye sevgi beslediği ve Muaviye’den hoşlanmadığı için onu Şiilikle itham
edenler olmuştur. (Doğru/Yanlış)
4.

Aşağıdakilerden hangisi Abdurrezzâk’ın eserlerinden biri değildir?

a.
b.
c.
d.
e.

Tefsîru’l-Kur’an
es-Sahife
el-Musannef fi’l-Hadis
Divânü’s-Es-Sa’lebî
Kitabu’s-Salât

5.
Tamamını arz ve sema yoluyla aldığını söylediği 10 000 hadisi ezbere bilmekteydi.
(Doğru/Yanlış)
6.

Abdürrezzâk‘ın Tefsîru’l-Kur’an’ı çokça istifade ettiği bir kaynak olmuştur, Neden?

7.

Tefsirinde hangi öğeler yer almaktadır, 4 madde halinde sıralayınız.

8.
Tefsirinde merfu’, maktu’ ve mevkuf haberlere çokça yer vererek bir dirayet tefsirinin
örneklerinden birini vermiştir. (Doğru/Yanlış)
9.
Tefsirinde ……….. kaynağa önem veren Abdürrezzâk kelimelerin ……….
manalarından bütün ayetin manasını izah edecek nakillerde bulunmuştur.
10.
abcde-

Abdürrezzâk’ın tefsir metodundaki yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Manaya ve murad-ı ilahînin anlaşılmasına önem vermek
Dilsel incelikleri tespit etmek
Tarihi olayları aktarmak
Yeni bir tefsir metodu ortaya koymak
Sahabe ve tâbiîn’den nakledilen sözleri tevil etmek

1 – (San’a); 2 – (Buhari); 3 – Doğru; 4 – D; 5 – Yanlış; 8 – Yanlış; 9 – (lüğavi) (müfred)
10 - A
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3. İBN CERÎR ET-TABERÎ, HAYATI, TEFSİRİNİN
ÖZELLİKLERİ VE TEFSİRİNDEN ÖRNEK BİR METİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste tefsir deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan İbn Cerir et-Taberi’yi ve
tefsir anlayışını öğrenecek, yazdığı tefsirin genel özelliklerini, içeriğini görmüş olacağız.
Ayrıca tefsirinin tercüme edilip edilmediğini de göstereceğiz. Taberi’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) İbn Cerir et-Taberi’nin yaşadığı dönemi araştırın ve ondan önce yazılmış tefsirlerin
genel özellikleri hakkında bilgi toplayın.
2) Taberi hakkında bazı ithamlar yapılmıştır; bunlar nelerdir ve kimler bu itjamları
yapmıştır, araştıınız.
3) Taberi’nin tefsiri Türkçeye tercüme edilmiş midir? Araştırınız.
4) Rivayet tefsiri ne demektir, araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örnek metin üzernden
Örnek
metin Kur’an’ın nasıl yorumlandığı ve
üzerinden
Kur’an’ı nasıl yorumlanması gerektiği
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


Tefsir



İbn Cerir et-Taberi



Şia



İsrailiyat



Rivayet



Sebeb-i nüzul



Hanbeliler



Abdest ayeti



Tercüme
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Giriş
“Tefsir kitabı” deyince akla gelen ilk isimlerin başında İbn Cerîr et-Taberî’nin
Câmiu’l-Beyân adlı tefsiri gelir. Tefsir aşağıda kendisinden bahsedeceğimiz gibi Tefsirle ilgili
pek çok ilmi bağrında taşıyan muazzam bir eserdir. İçinde Hz. Peygamber’den, ashaptan,
Tâbiûn ve tebe-i tâbiîn ile kendi dönemine kadar gelmiş olan âlimlerden pek çok alıntı
yapılmış, ayetler ağırlıklı olarak bu rivâyetler doğrultusunda yorumlanmıştır. Bu açıdan tefsir
tipik bir rivâyet tefsiridir. Ancak bunun yanında tefsirin dirâyet, ahkâm, lügat, kelam, akaid
gibi yönleri de vardır. Fakat en belirgin vasfı nedir diye sorulacak olursa, bunun rivâyet yönü
olduğu rahatlıkla söylenebilir. O yüzden kısaca rivâyet tefsiri hakkında bilgi vermek istiyoruz.
Ancak önce, Abdurrezzak b. Hemmam ile İbn Cerir et-Taberi arasındaki dönemde
yaşamış bazı önemli müfessirlere işaret etmek istiyoruz. el-Ahfeş (v. 215/831), Ebûbekir elEsam (v. 225/840), İbn Kuteybe (v. 276/889), Sehl b. Abdillah et-Tüsterî ( v. 283/896), EnNesâî (v. 303/915) bunların en önemlileridir. Bilhassa Sehl b. Abdillah et-Tüsterî,
işari/tasavvufi tefsiri kayda geçirip buna dair bir eser yazmış olması hasebiyle önem arz
etmektedir. Bunlara ve eserlerine ait yeterli bilgi Tarih Perspektifinden Örnek Tefsir Metinleri
I adlı eserde mevcuttur.

3.1. Tefsir Çeşitleri ve Rivâyet Tefsirleri
Tefsir tarihinden bahseden kaynaklarımız tarih boyunca oluşturulmuş tefsirleri kendi
içinde bir takım tasniflere tabi tutmakta, buna göre de mevcut tefsirleri bu tasniflerden uygun
olanın altında zikretmektedirler. Tabii ki bu yapılırken, tefsirin en belirgin vasfı, en öne çıkan
yönü göz önünde bulundurulmaktadır. Buna göre içinde ağırlıklı olarak rivâyetler bulunan
tefsirler Rivâyet tefsirleri başlığı altında, en belirgin vasfı dirâyet olanlar Dirâyet tefsirleri adı
altında zikredilirler. Tefsir usulü kaynaklarımız incelendiğinde bu ayrımı rivâyet ve dirâyet
terimlerini kullanarak yapan ilk kişinin Muhammed b. Süleyman Kâfiyecî (v. 879/1478)
olduğunu görüyoruz. O et-Teysîr fî Kavâid-i İlmi’t-Tefsîr adlı eserinde tefsiri ikiye ayırmış
ilkine (“ )ما يتعلق بالروايةmâ yeteallaku bi’r-rivâye” (Rivâyet Tefsiri), ikincisine de ( ما يتعلق
“ )بالدرايةmâ yetealleku bi’d-dirâye” (Dirâyet Tefsiri) demiştir. Böylece tefsir ilminde ilk kez
rivâyet ve dirâyet ayrımının yapıldığını görüyoruz. Kâfiyecî’ye göre rivâyet tefsiri nakil,
sema/işitme ve ayetlerin iniş sebeplerini (sebeb-i nüzûl) bilmekle idrak edilen tefsirdir.
Kâfiyeci bunu “tefsir” terimiyle ifade eder. O Dirâyet Tefsirini de anlaşılması Arap dilinin
kurallarına bağlı olan tefsir diye tanımlar ve bunu da “tev’il” terimiyle ifade eder. Buna göre
“tefsir” deyince rivâyet tefsirleri, “te’vil” deyince de dirâyet tefsirleri anlaşılmalıdır.
Muhammed Abdulazîm ez-Zerkânî de Menâhilu’l-İrfân fî Ulûmi’l-Kur’ân adlı
kitabında tefsirin 1 – (( )تفسير بالروايةtefsîr bi’r-rivâye) (rivâyet tefsiri) veya (( )التفسير بالمأثورettefsir bi’l-me’sûr), 2 – (( )تفسير بالدرايةtefsîr bi’d-dirâye) (dirâyet tefsiri) veya (( )التفسير بالرأيettefsir bi’r-rey) ve 3 – ( )تفسير باإلشارةtefsir bi’l-işâre (işârî tefsir) veya ( )التفسير اإلشاريet-tefsir elişârî olmak üzere üçe ayrıldığını belirtmektedir.
Bunların yanında ahkâm yönü öne çıkan tefsirler de var ki bunlara Ahkâm tefsirleri
veya Fıkhî tefsirler deniyor. Tıpkı bunun gibi bazı tefsirlerin öne çıkan vasfı tasavvufî-işârî
yorumlardır ki bunlar da İşari/Tasavvufî tefsirler başlığı altında toplanırlar. Bunlara lügavi
tefsirler, daha sonraları ortaya çıkacak olan İlmi tefsirler, İçtimai tefsirler, hatta
Kelami/Felsefi tefsirler gibi başlıkları da ekleyebiliriz ki bu başlıkların altında da zikredilecek
tefsirlerimiz vardır.
Rivâyet tefsirlerinde ayet zikredildikten sonra ayetin yorumu bağlamında ilgili bazı
hadisler verilir. Hz. Peygamber’in siretinde ayetin anlaşılmasına, dolayısıyla ilâhî muradın
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beyânına yardımcı bir unsur varsa o zikredilir. Ayetin inmesine ortam hazırlayan bir olay, bir
vak’a varsa o verilir ki buna sebeb-i nüzûl denmektedir. Sahâbeden gelen bir açıklama, bir
değerlendirme, bir uygulama varsa o kaydedilir ki bu noktada bilhassa İbn Abbâs, İbn Mes’ûd
gibi isimler öne çıkmaktadır. Yine Tâbiûn dönemi âlimlerinin de ayetin anlaşılması yönünde
yapmış olduğu bir açıklama, bir yorum olabilir, şayet varsa o da zikredilir. Burada da
özellikle Mücâhid, Katâde, İkrime, Dahhâk, Said b. Cübeyr, Hasanu’l-Basrî gibi isimler
önplana çıkmaktadır. Bu dönemden sonra da gelen bazı âlimlerin önemli yorumları,
değerlendirmeleri olabilir, bunlara da yer verilir. İşte bütün bu rivâyetler esas alınarak ayet
açıklanmışsa, bir müfessir böyle bir yöntemi takip ederek bir tefsir yazmışsa, onun yazdığı
tefsire Rivâyet tefsiri denir.
Bu arada belirtelim ki öteden beri rivâyet tefsirinde ilk sırada genellikle Hz.
Peygamber’in sözleri ve uygulamaları değil de Kur’ân’ın o konuyla ilgili diğer ayetleri
zikredilir. Yani ayet, yine başka bir ayetle, onu daha doğru anlamamızı sağlayacak diğer bazı
ayetlerin yardımıyla anlaşılmaya çalışılır. Buna Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsiri veya ayetin
ayet(ler)le yorumlanması denmektedir. Esasında Kur’ân ayetlerinin yorumlanmasında
müfessirlerimizin pek çoğunun yaptığı gibi ilk yapılması gereken budur, yani Kur’ân’ı yine
Kur’ân’la tefsir etmektir. Ulemamız bu yolu, tefsirin en güvenilir, en sağlam ve en doğru yolu
olarak nitelendirmiştir. Nitekim İbn Teymiyye, Mukaddime fî Usûli’t-Tefsir adlı eserinin
sonlarına doğru “tefsir yollarından en iyisi hangisidir?” şeklindeki soruya “Kur’ân’ın Kur’ân
ile tefsir edilmesi” diye cevap vermiştir. Ona göre Kur’ân’ın neresinde mücmel bir ifade varsa
mutlaka o başka bir yerde tafsil edilmiş, nerede bir ayet ihtisar edilmişse mutlaka başka bir
yerde genişçe açıklanmıştır. İbn Teymiyye bundan sonra sırasıyla Kur’ân’ın sünnet ile
tefsirini, Sahâbe sözüyle ve tabiûn sözüyle tefsirini zikreder. İbn Teymiyye’den sonra gelen
âlimler de genelde aynı şeyleri söylemişlerdir.
Ancak bu yöntem bir rivâyet yöntemi midir, yoksa dirâyet yöntemi midir hususu
tartışmalıdır. Genelde âlimlerimiz Kur’ân’ı Kur’ân’la tefsir etmeyi, rivâyet yönteminin
başında zikrederler, fakat tefsiri yapılan ayetle ilişkili diğer ayetleri tespit etmenin, o ayetlerin
ilgili kısımlarını burada kullanmanın, ayetler arasında bir bağ kurmanın rivâyetten çok,
dirâyet yöntemiyle ilişkili olduğu ileri sürülerek Kur’ân’ı Kur’ân’la tefsir etmenin rivâyet
yanında aynı zamanda dirâyet metodu olduğu da söylenebilir.
İşte müfessirimiz İbn Cerîr et-Taberî’nin tefsiri, rivâyet denilen bu yöntemi en iyi
uygulayan ilk tefsir olarak kabul edilir. Ondan sonra da bu tarz üzere tefsir yazanlar olmuştur.
Ebû’l-Leys es-Semerkandî, Ebû İshak es-Sa’lebî, el-Beğavî, İbnu’l-Cevzî, İbn Kesîr, Suyûtî
gibi müfessirlerin tefsirleri bunların en önemlileridir.

3.2. İbn Cerîr et-Taberî’nin (v. 310/922) Hayatı
Müfessirin tam adı Ebû Cafer Muhammed b. Muhammed ibn Cerîr et-Taberî’dir ( أبو
)جعفر ابن جرير الطبري. 224/838 tarihi civarında bugün İran sınırları içinde bulunan Taberistân’ın
(Mâzenderân) Amul şehrinde doğmuştur. İlk tahsilini burada almış yedi yaşında hafız olmuş
daha sonra Medine, Basra, Mısır, Fustat, Şam, Taberistân, Bağdat, Rey, Kufe gibi ilim
merkezlerine gitmiş, oralarda ilim tahsil etmiş, meşhur âlimlerden ilim almıştır. Ardından
Bağdat’a gelmiş ve ölünceye kadar burada kalmıştır. 310/922 tarihinde Bağdat’ta vefat
etmiştir. Cenazesine sayılamayacak kadar çok insan katılmış ve mezarı aylarca ziyaret edilip
üzerinde dualar okunmuştur. Ayrıca Hanbelîlerin zarar vereceği endişesiyle öldüğü gece çok
az kişinin katıldığı cenaze namazının ardından evine gömüldüğü de söylenmiştir. Mısırda
kendisine isnad edilen bir mezar olsa da bunun doğru olmadığı belirtilmektedir. Ayrıca
Horasan’da vefat ettiği de söylenmiştir. Ancak hakkında bilgi veren eserlerin büyük
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ekseriyetindeki malumattan onun Bağdat’ta vefat ettiği ve diğer bilgilerin doğru olmadığı
anlaşılmaktadır.

Harita 3: İbn Cerir et-Taberi’nin dğduğu Amul (Amol) şehri https://www.google.com/maps/place/ (15
Temmuz 2015).

Taberî Kur’ân hafızı olmasının yanı sıra onun manasına ahkâm ve kıratına hâkim ve
bütün bunlara vakıf biri idi. Hadis ve sünnet konusunda son derece geniş bir bilgiye sahip idi
hadisin sıhhat yollarını zayıf olma şartlarını gayet iyi bilirdi; nâsihine ve mensûhuna da hâkim
idi. Sahâbe ve tâbiîn ile kendi dönemine kadar gelen âlimlerin sözlerini, görüşlerini, fikirlerini
biliyordu. Ahkâm ile ilgili hususlarda haram-helal ile alakalı konularda geniş vukufiyeti vardı.
İnsanlık tarihi ve kültürü hakkında da geniş bilgisi vardı. Kısaca başta Tefsir olmak üzere
Hadis, Kıraat, Usul, Tarih, Nahiv, Lügat gibi İslâmî ilimlerin tümünde yetkin bir âlim idi.
Fıkıhta müçtehid derecesine yükselmişti. Bilhassa Tefsir ve Tarih ilimlerinde tebarüz etti.
Hatta o, bu iki ilmin babası sayılır. Pek çok âlim hakkında sitayişkâr ifadeler kullanmış onu
asrının yegâne âlimi saymıştır. Gözlerin onun benzerini az gördüğü ifade edilmiştir. Esmer
tenli bedeni zayıf uzun boylu ve fasih lisanlı bir kişi olan Taberî, baktığımız bütün biyografik
eserlerde ve ondan bahseden diğer tüm kitaplarda hep engin ilmi ve ahlakıyla övülmüş zahid
ve âlim bir kişi olduğu söylenmiştir.
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Resim 6: İbn Cerir et-Taberi’nin vefat ettiği Bağdat şehrinden bir görünüm https://www.google.com.tr/search?
(15 Temmuz 2015).

Ahmed b. Hanbel’i “fakih” olarak kabul etmediği, onun “muhaddis” olduğunu
söylediği ve bazı ayetleri Hanbelîlerin yorumlamalarından farklı olarak tefsir ettiği için
Hanbelîlerin hışmına uğramış, hayattayken evi zaman zaman muhasara altına alınarak ders
vermesi engellenmiştir. Aynı şekilde abdest ayeti olan Mâide suresi 6. ayetini tefsir ederken
abdestte ayakları yıkamayı değil mesh etmeyi vacip gördüğü için Şiiliğe meyilli olduğu iddia
edilerek de sert bir şekilde eleştirilmiş, halk nazarındaki değerini düşürmek için ölümünden
sonra rafızî olduğu dahi ileri sürülmüştür. Ancak Taberî’nin hayatını tedkik edenler bunların
tamamının iftira olduğunu ve onu çekemeyenler tarafından ileri sürüldüğünü anlarlar.

3.3. İbn Cerir et-Taberî’nin Eserleri
Müellifimizin pek çok eseri vardır. Taberî o kadar velûd biri idi ki âlimler onun bu
kadar çok eseri vücuda getirmesi için kırk yıl boyunca her gün kırkar sayfa yazı yazmış
olması gerektiğini belirtmektedirler. Kendisine 43 eser isnad edilmiştir. Âlimimiz kendini o
kadar ilme vermiş ki evlenmemiştir. Pek çok hocadan ders aldığı gibi aynı zamanda çok
sayıda öğrenci de yetiştiren müfessirimizin eserleri arasında el-Câmi’ fi’l-Kırâât, Tehzîbu’lÂsâr, Tebsîr fi Maâlimi’d-Din, Âdâbu’n-Nufûsi’l-Ceyyide ve’l-Ahlaku’n-Nefise, Latîfu’l-Kavl
fi Ahkâmi Şerîati’l-İslâm, İhtilâfu’l-Fukahâ gibi eserlerini sayabiliriz. En büyük ve onu en çok
meşhur kılan eserleri ise Tarih alanında yazdığı ve aynı zamanda Târîhu’t-Taberî diye de
bilinen Târîhu’l-Umemi ve’l-Mulûk adlı eseri ile Tefsir alanında yazdığı ve aşağıda üzerinde
duracağımız Câmiu’l-Beyân adlı eseridir.

3.4. İbn Cerîr et-Taberî’nin Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân
Adlı Tefsiri ve Özellikleri
Bizim açımızdan en önemli olan eseri burada üzerinde duracağımız Câmiu’l-Beyân an
Te’vîli Âyi’l-Kur’ân ( )جامع البيان عن تأويل آي القرآنveya Tefsîru’t-Taberî ( )تفسير الطبريadlı
tefsiridir. Bazı kaynaklarda belirtildiğine göre İbn Cerîr yanında bulunan öğrencilerine ve
arkadaşlarına “Kur’ân’ı tefsir etme konusunda benimle çalışır mısınız?” diye sorar. Onlar
“büyüklüğü ne kadar olacak” diye sorunca, Taberî “otuz bin varak” diye cevap verir.
Etrafındakiler “bunu tamamlamaya bir değil birkaç ömür yetmez” deyince, Taberî otuz bin
varakta toplamayı düşündüğü tefsirini kısaltarak üçbin varakta toplar. Taberî’nin tefsiri pek
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çok açıdan tefsirler arasında mümtaz bir konuma sahiptir. Birçok âlim onun eşsiz bir tefsir
olduğunu söylemiştir. “Bir kimse Taberî’nin tefsirini elde etmek için Çin’e kadar gitse çok bir
şey yapmış olmaz” denmiştir. Tefsir alanında yazılmış ilk derli toplu tefsir olarak kabul edilir.
Eser Tefsir tarihi ve tarihî malzeme bakımından tefsir ve Kur’ân ilimleriyle uğraşan ilim
adamları için eşsiz bir hazine ve tükenmeyen bir kaynak mesabesindedir. O aynı zamanda
rivâyet tefsirlerinin de ilkidir. Bununla beraber onu sadece bir rivâyet tefsiri olarak görmek
doğru olmaz zira içinde önemli miktarda dirâyet de vardır.
Müfessirimiz tefsirde önce Hz. Peygamberden gelen rivâyetlere göre ayetleri tefsir
ediyor, sonra Sahâbeden gelen rivâyetlere, en sonunda da tâbiînden gelen rivâyetlere ve kendi
dönemine kadarki âlimlerin görüşlerine göre ayeti tefsir ediyor. Bu açıdan Taberî tefsirinde
Sahâbe de dâhil önceki âlimlerin tefsirlerini ve tefsir görüşlerini bulmak mümkündür.
Müfessir bütün bunları kendi aralarında birbirine uygun olup olmama açısından tasnif eder,
bunların arasından tercih yaparak kendi görüşünü verir. Bu şekilde tercih ve tevcih yapıyor
olması itibariyle tefsirin içinde aynı zamanda dirâyet de vardır.

Resim 7: Taberi Tefsiri

Kur’ân’ı mücerred rey ile tefsir etmekten şiddetle sakınır ve böyle yapanları sert bir
şekilde eleştirir.
Kıraatlere bolca yer veren Taberî yeri geldikçe kıraat ihtilaflarına işaret eder ve bunlar
arasında tercihler yapar. Şaz kıraatlere de yer veren müfessir ayetin farklı kıraatlere göre
kazandığı manayı verir, kendine has tercihler yapar. Genelde Kufe kıraat ekolünün okuyuşuna
itibar eder. O yedi harfin yedi lehçe anlamına geldiği üzerinde durur.
Tefsir lugat ve nahiv ilmi açısından da çok mühim bir kaynaktır. Tefsirinde eski Arap
şiirinden ve Arap dili kaidelerinden de bolca istifade ediyor.
Müfessir, Kelami konularda Selefin görüşünü benimsiyor ve zaman zaman cedelciler
dediği kelamcıları eleştiriyor. Bu cümleden olarak Kaderiyye Mu'tezile Mücessime
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Müşebbihe gibi Ehl-i sünnete muârız mezheblerin görüşlerini reddeden açıklamalara ve
te'villere yer veriyor.
Taberî’nin tefsiri aslında Dinler Tarihi açısından da büyük önem arz etmektedir.
Tefsirde Taberî’nin yaşadığı dönemde âlimlerin dinlere olan bakış açısı ve bu arada özellikle
Hıristiyanlıkla ilgili anlayış, Hıristiyanlığın temel unsurları, başta Hz. İsa ve Meryem olmak
üzere Hıristiyanlıktaki önemli kişiler, İncil vs.ye yaklaşım açık bir şekilde sergilenmektedir.
Taberî Fıkıhta önceleri Şâfiî iken sonraları Cerîriyye adıyla müstakil bir mezheb
kurduğu söylenmiştir. Ancak bunun doğru olmadığı onun hep Şâfiî olarak kaldığı
belirtilmiştir. Esasen bazıları Cerîriyyeyi de Şâfiîliğin bir parçası olarak görmüşlerdir. Ahkâm
ayetlerini verirken önce diğer mezheplerin görüşlerini vermekte sonra bunlardan birini tercih
etmektedir eğer hiçbirini beğenmiyorsa o zaman kendi mezhebine göre yorumlamakta ve ona
göre hükümler vermektedir. Bu da onun Fıkıhta mezhebi oluyor ki bu mezheb Cerîriyye diye
bilinir.
İsrâiliyâta yer vermekte ve herhangi bir değerlendirme yapmayarak bunu okuyucuya
bırakmaktadır. Ve bu konudaki rivâyetleri daha çok Kâ’bu’l-Ahbar, İbn Cüreyc, Vehb b.
Münebbih, İbn İshâk ve es-Süddî’den vermektedir. Onun bu şekilde zikrettiği rivâyetlerin
İsrâilîyât olduğunu belirtmemesi ve bu konuda okuyucuyu uyarmaması eleştiri konusu
yapılmıştır. Bu, yerinde bir eleştiri olmakla birlikte o dönemde neyin İsrâilîyât olduğu, neyin
de olmadığı genel olarak bilindiğinden böyle bir uyarıya ihtiyaç duymamış olabilir.
Rivâyet ettiği pek çok hadisin isnadını tam olarak ve titizlikle verir. Zaman zaman
rivâyetleri senet ve metin açısından tenkide tabi tutar zayıflık ve sahîhlik bakımından
inceleyerek aralarında tercih yapar. Ancak bazen senedi zikretmeyi terk ettiği de vakidir. Bu
durumda da hadisi herhangi bir değerlendirmeye tabi tutmaz.
Taberî tefsirinde esab-ı nüzûle çok önem verir ve şayet tefsirini yaptığı ayetin bir
sebeb-i nüzûlü varsa mutlaka onu zikreder. Hatta bazen bir ayetin nüzûlü bağlamında birkaç
sebep zikrettiği de olur. Taberî ayeti bu sebeb-i nüzûller çerçevesinde yorumlamaya özen
gösterir. Bu çerçevede siyak-sibak bütünlüğüne bağlı kalınarak tefsir yapmak konusuna da
çok önem vermiştir.
Taberî tefsirinde kendi dönemine kadarki meşhur tüm âlimlerden nakiller yapmış
onlardan istifade etmiştir. Ancak kendilerine güvenmediği için Muhammed b. Saib el-Kelbi,
yukarıda sözünü ettiğimiz ve Kur’ân’ı tam olarak tefsir eden ilk müfessir olan Mukâtil b.
Süleyman ve ünlü tarihçi Muhammed b. Ömer el-Vakıdi’den hiç nakil yapmamış tefsirinde
onların rivâyetlerine hiç yer vermemiştir.
Burada belirtelim ki Taberî zaman zaman tefsirinde Fasrça ibarelere de yer vermiştir.
Nitekim o Bakara suresi 96. ayetin bir parçası olan ve “Onların her biri ister ki bin yıl
yaşatılsın” anlamına gelen ( )يَ َو ﱡد اَ َح ُدھُ ْم لَوْ يُ َع ﱠم ُر اَ ْلفَ َسنَ ٍةcümlesi hakkında İbn Abbâs’ın şöyle
dediğini nakletmiştir: “Bu söz Acemlerin sözüdür (yani böyle bir cümleyi onlar kullanır,
onların dilinde vardır) ve onlar birbirlerine Farsça ( )ھزار سال زه در نوروز ومھرجانşeklinde
“nevrûz ve mihricân içinde bin yıl yaşa” derler. Türkçede de “hay ömrünle bin yaşa” şeklinde
bir kullanım olduğunu belirtelim.
Taberî tefsirini 270/883’lü yıllarda tamamlamıştır. Tefsirin ceylan derisi üzerine
yazılmış olanlar da dâhil az da olsa Fas, İstanbul, Suudî Arabîstan, Mısır kütüphanelerinde
nüshaları bulunmakla birlikte çok uzun süre kaybolduğu sanılıyordu. Ne zamandan itibaren
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kaybolduğu hakkında kesin bilgimiz yoktur. Ancak (911/1505) tarihinde vefat etmiş olan
Suyûtî onun tefsirini uzun süre mütalaa ettiğini ve ondan bolca istifade ettiğini yazıyor. Hatta
onu ihtisar edip daha istifade edilir hale getirmeyi düşündüğünü belirtiyor. Buna göre o
tarihlerde tefsir bilinmekte ve kullanılmaktadır. 1860 yılında yazdığı bir eserinde Nöldeke
“eğer onun bu tefsirini elde etseydik ondan sonra gelen tefsirlere müracaat etmeye gerek
kalmazdı. Fakat ne yazık ki bu eser kaybolmuştur” demektedir. Demek ki Tefsir, muhtemelen- Suyûtî’den sonraki dönemlerden itibaren 1890’lı yıllara kadar nüshaları
bulunamadığı için kendisinden yararlanılamamış idi. Ancak 1900’lü yılların başında bazı
nüshaları bulundu. Necid emirlerine ait özel bir nüsha esas alınarak ve Mısır’daki Hidiv ve
Halepteki Ahmediye kütüphanelerinde bulunan nüshalarla karşılaştırmalar yapılarak 1321’de
Mısır’da 30 cüz olarak basıldı. Daha sonra Ahmed Muhammed Şakir ve Mahmud
Muhammed Şakir kardeşler daha iyi bir baskısını gerçekleştirmişlerdir. Eserin muhtelif
tahkikli baskıları yapılmıştır. Biz burada Abullah Abdulmuhsin et-Turki’nin daha sonra
yapmış olduğu tahkikli nüshayı esas aldık.
Ayrıca eserin Suyûtî’nin düşünüp de yapamadığı muhtasar nüshaları da yapılmıştır.
Muhammed Ali es-Sâbûnî ile Salih Ahmed Rızâ bunu yapanlardandır ki onların Muhtasâru
Tefsiri’t-Taberî adındaki bu eserleri 2 cilt halinde 1983 yılında Beyrût’ta basılmıştır.

3.5. Taberî Tefsirinin Tercümesi
Taberî aslen Arap olmamakla birlikte eserlerini Arapça yazmıştır. Onun eserlerinden
bilhassa Târîhu’t-Taberî diye bilinen Tarîhu’l-Umem ve’l-Mulûk adlı tarih kitabı ile Tefsîru’tTaberî diye meşhur olan Câmiu’l-Beyân adlı tefsiri oldukça erken dönemlerde Farsça ve
Türkçeye çevrilmiştir. Nitekim Târîhu’t-Taberî, Samani vezirlerinden Ebû Ali Muhammed
el-Bel’ami tarafından Farsçaya çevrilmiştir. Orada belirttiğine göre Mansûr b. Nûh esSâmânî, Ebû’l-Hasan’a 352/964 yılında onu tercüme etmesini emretti. Farsçaya çevrilmesinin
ardından eser Türkçeye de çevrildi.
Tefsire gelince kaynaklarda belirtildiğine göre yine Mansûr b. Nûh, Taberî Tefsirinin
tamamının Kur’ân ile birlikte Farsçaya tercüme edilmesini istemişti. Ancak o zamanlar 40 cilt
civarında olan eserin tamamının tercümesi hem zor, hem de uzun zaman alacağından
tamamının değil, özetinin dört cilt halinde Farsçaya çevrilmesi kararlaştırılmış ve böyle
yapılmıştır.
Eserin Türkçeye tercümesine gelince Mansûr b. Nûh’un emriyle Farsçaya çevrilen
Kur’ân’ın aynı stil üzere Türkçeye de çevrildiğini biliyoruz. Ancak Taberî tefsirinin o
zamanlar Türkçeye çevrilip çevrilmediği konusunda kesin bir bilgimiz yoktur. Bu muazzam
eser Cumhuriyet döneminde ilk önce Taberî Tefsiri adıyla Hasan Karakaya ve Kerim Aytekin
tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Tefsirin Tercümesi başlığı altında bu tercümede Dâru’l-Fikr
tarafından 1978 yılında Beyrût’ta basılmış olan nüshanın esas alındığı belirtilmektedir.
Tefsirde “Aziz okuyucu” başlığıyla Taberî tefsirinin ve onu Türkçeye kazandırmanın önemine
işaret edilmiş daha sonra Taberî’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. Mütercimler,
Taberî metni uzun olduğu için metni özetlediklerini ve zübdesini verdiklerini
söylemektedirler. Taberî’nin tefsir tarzının bilinmesi açısından Bakara suresinin neredeyse
tamamı olduğu gibi tercüme edilmiştir. Tercüme İstanbul’da Hisar Yayınevi tarafından 1996
yılında 9 cilt olarak tabedilmiştir.
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Resim 8: Taberi tefsirinin tercümeleri

Taberî Tefsiri ayrıca Mehmet Keskin tarafından da Türkçeye çevrilmiştir. Çeviri
tefsirin tamamını kapsamaz sadece Muhammed Ali es-Sâbûnî ile Salih Ahmed Rıza
tarafından muhtasar hale getirilerek yayınlanan nüsha tercüme edilmiştir. Tefsirde Arapça
ayetler verildikten sonra bunların altında Türkçe olarak tefsirleri verilmektedir. Eser Ümit
yayıncılık tarafından küçük boy olarak 6 cilt halinde neşredilmiştir.
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3.6. Taberî Tefsirinden Örnek Bir Metin
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
İbn Cerir et-Taberi’nin tefsir ilmindeki yerini, tefsir anlayışını, tefsirinin adını,
özelliklerini, içeriğini, Bakara suresindeki ilgili ayetleri tefsir ediş tarzını, ayetleri tefsir
ederken diğer ayetlerden ve hadislerden nasıl yararlandığını, kelimelere nasıl mana verdiğini
öğrenmiş olduk. Ayrıca tefsirinin Kur’an’ı rivayet yöntemi üzere tefsir eden en mükemmel
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. “Cerîriyye” kelimesi size neyi hatırlatmaktadır?
A.

Taberînin mensub olduğu tarikati

B.

Taberî’nin mensubu olduğu itikadî mezhebi

C.

Taberî’nin müntesibi kalmamış fıkhî mezhebini

D.

Son zamanlarda ortaya çıkmış sapık bir tarikati

E.

Taberi’nin doğduğu şehri

2. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Taberî tefsîrinde yoktur?
A.

Taberî tefsîrinde isrâîlî haberlere yer verir

B.

Taberî tefsîrinde kelimelerin izahında eski arap şiirinden istifade eder.

C.

Taberî tefsîrinde ehl-i sünnete aykırı olan mezheplerin görüşlerini eleştirir

D.

Taberî tefsîrinde işarî yorumlara da yer yer temas eder

E.

Taberî tefsirinde ahkâm istinbatında kıraat farklılıklarını da değerlendirir

3. “Taberî, tefsirinde Kelam ve Akîde konularına hiç temas etmemiştir.” cümlesi sizce doğru
mudur? Yoksa yanlış mıdır?
4. "Taberî, tefsînde naklettiği rivayetlerin metni ve senedi hakkında herhangi bir eleştiride
bulunmaz." hükmü doğru mudur? Yanlış mıdır?
5. Yukardaki metinlerde Taberî’nin tefsirinin hangi özelliklerini gördünüz?
6. Tefsîri yapılan âyetlerin toplu bir mealini veriniz.
7. Taberî, “mâlike’l-mülk” ifadesini nasıl açıklamıştır?
8. Taberi (ت َوتُ ْخ ِر ُج ْال َميﱢتَ ِمنَ ْال َح ﱢي
 ) َوتُ ْخ ِر ُج ْال َح ﱠayeti hakkında hangi yorumları veriyor?
ِ ي ِمنَ ْال َميﱢ
açıklayınız.
9. Taberi’nin kaydettiğine göre Hasan-ı Basri (ت َوتُ ْخ ِر ُج ْال َميﱢتَ ِمنَ ْال َح ﱢي
 ) َوتُ ْخ ِر ُج ْال َح ﱠayetine
ِ ي ِمنَ ْال َميﱢ
nasıl anlam vermiştyir, yazınız?
10. Taberî (ت َوتُ ْخ ِر ُج ْال َميﱢتَ ِمنَ ْال َح ﱢي
 ) َوتُ ْخ ِر ُج ْال َح ﱠayetiyle ilgili yapılan yorumların hangisini
ِ ي ِمنَ ْال َميﱢ
bernimsiyor, yazınız.
1 – C; 2 – D; 3 – Yanlış; 4 – Yanlış.
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4. EBÛ’L-LEYS ES-SEMERKANDÎ, HAYATI, TEFSİRİNİN
ÖZELLİKLERİ VE TEFSİRİNDEN ÖRNEK BİR METİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste tefsir Tarihinin önemli simalarından olan Ebu’l-Leys es-Semerkandi’yi ve
tefsir anlayışını öğrenecek, yazdığı tefsirin genel özelliklerini, içeriğini görmüş olacağız.
Ayrıca tefsirinin tercüme edilip edilmediğini de göstereceğiz. Ebu’l-Leys’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)
Ebu’l-Leys es-Semerkandi’nin yaşadığı dönemi araştırın ve ondan önce
yazılmış tefsirlerin genel özellikleri hakkında bilgi toplayın.
2)
Ebu’l-Leys es-Semerkandi’nin tefsiri Osmanlıcaya çevrilmiştir. Pek çok tefsir
varken neden bu tefsir seçilmiştir, araştıınız.
3)
Ebu’l-Leys es-Semerkandi’nin tefsiri Türkçeye tercüme edilmiş midir?
Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örnek metin üzernden
Örnek
metin Kur’an’ın nasıl yorumlandığı ve
üzerinden
Kur’an’ı nasıl yorumlanması gerektiği
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


Tefsir



Ebu’l-Leys es-Semerkandi



Tasavvuf



İsrailiyat



Rivayet



Sebeb-i nüzul



Osmanlıca



Musa el-İzniki



Tercüme
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Giriş
Bu derste ilk Türk asıllı müfessirlerden olan Ebu’l-Leys es-Semerkandî’yi ve önemli
tefsirlerden biri olan Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm adlı eserini tanıyacağız. Ebu’l-Leys esSemerkandî ve tefsiri sayesinde, o dönemdeki tefsir anlayışını, tefsir ilminin temel bazı
konlarının nasıl değerlendirildiğini, müfessirlerin anahatlarıyla profilini öğrenmiş olacağız.
Yine bu sayede Kur’an’ın nasıl tefsir edildiğini, Kur’an’ı tefsir etmek için ne tür özelliklere
ve yetkinliklere sahip olmak gerektiğini göreceğiz. Müfessirlerimizin Kur’an’ı yorumlama
tarzını, ayetlere nasıl mana verip izah ettiklerini Ebu’l-Leys es-Semerkandî ve Bahru’l-Ulûm
adlı tefsiri ölçeğinde görmüş olacağız.
İbn Cerir et-Taberi’nin ardından tefsirde önemli gelişmeler olmuş, mühim bazı
tefsirler alimlerimiz tarafından yazılmıştır. Bu cümleden olarak ez-Zeccâc’ın (v. 311/923)
Maânî’l-Kur’ân, Tahavî’nin (v. 321/933) Ahkâmu’l-Kur’ân, Ebu Müslim el-Isfehânî’nin (v.
322/933) Camiu’t-Te’vîl li Muhkemi’t-Tenzîl, İbn Ebi Hâtim’in (v. 327/938) Tefsîru’lKur’âni’l-Azîm, Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’nin (v. 333/944) Te’vîlâtu’l-Kur’ân, Ebûbekir elCassâs’ın (v. 370/981) Ahkâmu’l-Kur’ân adlı eserlerini bilhassa zikretmek gerekir. Dilbilim
alimlerinin en önemlilerinden biri olan Zeccac Kur’an’ın manalarını bu çerçevede ortaya
koymuşken, Tahavi ve Cassas birer fakih olarak Kur’an’ı fıkıh penceresinden tefsir
etmişlerdir. Ebu Müslim el-Isfahani, tefsir tarihinin en ilginç ve orijinal şahsiyetlerinden biri
olarak Kur’an’ın bazı kısımlarını daha önceki müfessirlerden farklı olarak izah etmiştir. O
Mutezile mezhebine mensup olması hasebiyle Kur’an’ı bu mezhebi esas alarak tefsir etmiştir.
İbn Ebi Hatim bilhassa Hz. Peygamber’den gelen rivayetler çerçevesinde Kur’an’ı izah
etmeye çalışmışken, aynı zamanda Maturidiyye mezhebinin kurucusu olan Ebu Mansur elMatüridi de dirayet/kelam eksenli olarak Kur’an’ı tefsir etmiştir. Bunlara ve eserlerine ait
daha fazla bilgi Tarih Perspektifinden Örnek Tefsir Metinleri I adlı eserde mevcuttur.
Bütün bunlardan sonra Ebu’l-Leys es-Semerkandi geliyor. Şimdi bu alimimizi
görelim.

4.1. Ebû’l-Leys es-Semerkandî’nin (v. 375/985) Hayatı
Müfessirimizin tam adı Ebû’l-Leys Nasr b. Muhammed b. Ahmed b. İbrahim esSemerkandî’dir ()أبو الليث نصر بن محمد بن إبراھيم السمرقندي. Kısaca Ebû’l-Leys es-Semerkandî diye
meşhur olmuştur.
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Harita 4 (Müfessirimiz Ebu’l-Leys es-Semerkandî’nin doğup yetiştiği şehri ve bölgeyi gösteren harita)
https://www.google.com/maps/@39.6550626,65.9812562,8z (14 Temmuz 2015).

Müfessirimizin doğup yetiştiği Semerkant bölgesi tarihte çok sayıda önemli âlimin
çıktığı bir bölgedir. Semerkant, o zamanlar ilim, kültür ve medeniyet merkeziydi. Öğrenci ve
mürîdânın kıblesi gibiydi; her taraftan oraya talebe ve mürîdler gelip ilim öğrenir, oradaki
feyz ve bereketten istifade ederlerdi. Orası aynı zamanda ulema, fukahâ, vuazâ ve
mutasavvifânın da toplandığı bir merkez idi. Bu yüzden de Semerkant, hem bölgede, hem de
İslam âleminin diğer şehirleri arasında temayüz etmiş ve özel bir konum kazanmıştı. Başta
Ebû’l-Leys olmak üzere pek çok âlim burada yetişmiş ve bu yüzden de “Semerkandî” diye
meşhur olmuşlardır.
Bu dönemde bölgede başta sünenlerin sahibi âlimler olmak üzere, Hadis, Tefsir, Fıkıh,
Lügat ve benzeri alanlarda pek çok âlim yetişmiştir.
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Resim 9: Müfessirimizin doğduğu şehir olan Semerkant

Müfessirimizin doğum tarihi hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte hicrî 301-310
tarihleri arasında doğduğu sanılmaktadır. Hayatı hakkında yeterli bilgiye sahip olamadığımız
Semerkandî’nin ölüm tarihi konusunda da kaynaklarda farklı bilgilerle karşılaşmaktayız.
Tefsirini tahkik ederek neşreden muhakkikler, 375/985 tarihini tercih etmekle birlikte bu
konuda farklı tarihlerin olduğunu da belirtmektedirler.
Ebû’l-Leys küçük yaşlardan itibaren ilim tahsiline başlamış ve devrinin önemli
âlimlerinden dersler almıştır. Bu arada onu İmam Mâtürîdî’nin öğrencileri arasında sayıp
ondan ders aldığını söyleyenler de vardır. Kısa bir süre sonra İslâmî ilimlerin tümünde derin
bir vükufiyet kesbetmiş, bu yüzden de “İmâmü’l-Hüdâ” unvanını almıştır.
Ebû’l-Leys, Tefsir ilminde meşhur olduğu gibi Fıkıh alanında da oldukça önemli bir
şöhrete sahiptir. Hatta kendisine bunun için “el-Fakîh” lakabı verilmiştir ki, bu lakap,
“zamanında ‘fakih’ denince onun akla geldiği ve bölgede ondan üstün fakih olmadığı”
anlamındadır.
Müfessirimizin Farsça ve İbraniceyi de gayet iyi bildiği, hatta Tefsirinde zaman zaman
bu dillerden kelimelere yer verdiği de görülüyor. O aynı zamanda aralarında tıp ve felsefenin
de olduğu kendi döneminde meşhur olan bütün ilimleri bilen, ilmiyle onları ihata eden bir
âlimdi.
Bütün bu konularda geniş bir bilgi ve derin bir kavrayışa sahip olduğu için
müfessirimiz, bölgede büyük şöhret kazanmış olan ve pek çok kütüphanede muhtelif
nüshaları bulunan Tefsîru’l-Kur’ân adlı tefsirini yazabilmiştir. Zira iyi bir tefsir yazabilmenin
temel şartı, başta Arap dili ve belagatı olmak üzere bütün bu ilimlere sahip olmak ve aynı
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zamanda bu bilgileri geniş bir perspektifle yorumlayabilecek derin bir kavrayışı kendinde
bulundurmaktır. Müfessirimizin bu vasıflara sahip olduğunu, telif ettiği diğer eserlerinden
anlamak mümkündür. Nitekim müfessirimiz Tefsir yanında, ayrıca Fıkıh, Akaid, Kelam,
Ahlak, Felsefe ve benzeri alanlarda da önemli eserler vermiştir.

4.2. Ebû’l-Leys es-Semerkandî’nin Eserleri
Müfessirimiz, Tefsiri yanında ayrıca muhtelif alanlarda daha başka önemli eserler de
yazmıştır. Bilhassa Bostânu’l-Ârifîn, Tenbîhu’l-Gâfilîn, Kurratu’l-Uyûn ve Müferrihü'lKalbi’l-Mahzun gibi eserleri sadece ilim ve kültür çevrelerinde değil, aynı zamanda halk
arasında özellikle de tasavvufî ortamlarda çok yayılmış ve büyük ilgi görmüştür.
Diğer eserlerine gelince sayıları yirmiye yaklaşan bu eserler daha ziyade Fıkıh alanıyla
ilgilidirler. Bunların içinden bizim açımızdan en önemlisi tefsiri olduğu için aşağıda onun
üzerinde duracağız.

4.3. Ebu’l-Leys es-Semerkandî’nin Tefsîru’l-Kur’ân Adlı Tefsiri ve
Özellikleri
Semerkandî’nin tefsirinin ismi üzerinde bazı tartışmalar olmuştur. Onun isminin
Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm ()تفسير القرآن العظيم, Tefsîru’l-Kur’ân ( )تفسير القرآنolduğunu
söyleyenler olduğu gibi, isminin “ilim deryası” anlamında Bahru’l-Ulûm olduğunu
söyleyenler de vardır. Ancak aşağıda geleceği gibi bu ismin ona ait olup olmadığı hususunda
bazı şüpheler irad edilmiştir. Eser, aynı zamanda Tefsîru Ebi’l-Leys ()تفسير أبي الليث, Tefsîru’sSemerkandî ( )تفسير السمرقنديgibi isimlerle de anılmaktadır. Tefsiri tahkik edip neşredenler,
kapakta Tefsîru’s-Semerkandî el-musemmâ Bahru’l-Ulûm ( )بحر العلومdiye yazmışlar ki,
bununla eserin isminin Tefsîru’s-Semerkandî olduğunu, ama aynı zamanda Bahru’l-Ulûm
diye bilindiğini belirtmişlerdir.

Resim 10: Ebu’l-Leys es-Semerkandi Tefsiri

Bahru’l-Ulûm adıyla Alâuddîn Alî b. Yahyâ es-Semerkandî’ye (v. 860/1456) atfedilen
başka bir tefsirin olmasından dolayı, eserin ve müelliflerinin isim benzerliği sebebiyle bir
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karışıklık söz konusu olmuşsa da, Bahru’l-Ulûm adında bir tefsirin müfessirimiz Ebû’l-Leys
Nasr b. Muhammed es-Semerkandî’ye ait olduğu, ancak aynı isimle Alâuddîn Alî b. Yahyâ
es-Semerkandî’ye atfedilen bir tefsirin de bulunduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Alî Şevâh
İshâk da Mu’cemu Musannafâti’l-Kur’âni’l-Kerîm adlı eserinde Bahru’l-Ulûm adı ile iki isme
de atfen birer tefsirin varlığından bahsetmektedir. Şayet bütün bu bibliyografik kaynaklarda
verilen bilgilere itibar edeceksek, iki tane Bahru’l-Ulum’un olduğunu; bunlardan birinin
müfessirimiz Ebû’l-Leys es-Semerkandî’ye, diğerinin de Alaeddin es-Semerkandî’ye ait
olduğunu kabul edeceğiz. Ancak bazı araştırmacılar Ebû’l-Leys’in tefsirinin adının Bahru’lUlum olmadığını ileri sürmektedirler ki, bu durumda bütün bu bibliyografik kaynaklarda
verilen bilgilerin doğru olmadığı gibi bir sonuç ortaya çıkar. Tabii ki böyle bir ihtimal de söz
konusu olabilir. Zira iki müfessir de Semerkantlıdır. Ebû’l-Leys bizzat kendisi bu eserine
Bahru’l-Ulum diye bir isim verdiğini yazmamaktadır. Oysa Alauddin es-Semerkandî bizzat
kendisi tefsirine Bahru’l-Ulum ismini vermiştir. Buna göre eski bazı bibliyografik kaynaklar
ikisinin de Semerkantlı olması hasebiyle Ebû’l-Leys’in tefsirinin ismini sehven böyle
kaydetmiş olabilirler ve bu yanlış isimlendirme daha sonraki kaynaklara da aynen geçmiş
olabilir.
Ebû’l-Leys’in tefsiri yalın bir dille yazılmış olup, rivâyet ve dirâyet metotlarının her
ikisini de içermektedir. Ancak rivâyet yönü öne çıkan, bu yüzden de rivâyet tefsirlerinden
addedilen bir tefsirdir. Müfessirimiz ayetleri tefsir ederken, Kur’ân’da bulunan ilgili diğer
ayetlerden de istifade etmekte, böylece Kur’ân tefsirinde çok mühim bir husus olan Kur’ân’ı
Kur’ân’la tefsir yöntemini uygulamaya çalışmaktadır. Bunun yanında başta Arap dili ve
belağati olmak üzere sahip olduğu diğer tüm bilgileri de ayetlerin yorumunda devreye
sokarak, tefsirde dirâyet yöntemini başarılı bir şekilde uygulamaktadır. Sonra
Peygamberimizin sözleri ve fiilleriyle tefsir yapmaktadır ki tefsirde buna dair pek çok örnek
mevcuttur. Ebû’l-Leys, Sahâbeden nakiller yaparak da tefsir yapmaktadır. Nakil yaptığı
sahâbîler arasında Hz. Ali, Hz. Ömer, Ubey b. Kâ’b, Abdullah b. Mes’ûd, Abdullah b. Abbâs,
Abdullah b. Zübeyr, Câbir b. Abdillah ve benzeri sahâbîleri sayabiliriz. Bunların arasından en
çok nakil yaptıklarının başında İbn Abbâs gelmektedir. Ayrıca en fazla Mücâhid olmak üzere
Hasan-ı Basrî, Dahhâk, Said b. Cübeyr, İkrime, Mukâtil b. Süleyman ve daha pek çok tabiîn
ve tebeüttabiîn müfessirlerinden de nakiller aktarmaktadır. Ancak bu nakillerde senetler her
zaman tam olarak verilmemiştir. Bunu da okuyucuyu usandırmamak için yapmıştır. Böylece
tefsirinde rivâyet yöntemi diye bilinen tarzı da uygulamaktadır.
Dirâyetle tefsir konusunda çok hassas davranan müfessirimiz, Arapça ve Kur’ân’la
alakalı ilimleri bilmeden kişinin Kur’ân’ı tefsir etmesini caiz görmemektedir. Hatta
Bostânu’l-Ârifîn adlı eserinde bu konunun bilhassa altını çizmekte ve Kur’ân’ı ancak ehil
kişilerin tefsir edebileceğini yazmaktadır. Tefsirinin mukaddimesinde de ( باب الحث على طلب
( )التفسيرbabu’l-hassi alâ talebi’t-tefsîr) başlığı altında, kendi heva ve hevesine göre tefsir
yapmanın sakıncalarına ve bunun haram olduğuna dair bilgiler vermekte ve başta Hz.
Ebûbekir olmak üzere bazı zevattan buna dair nakiller yapmaktadır.
Diğer pek çok tefsirimizde olduğu gibi ne yazık ki Ebû’l-Leys’in tefsirinde de çok
sayıda İsrâiliyât dediğimiz türden asılsız haber ve rivâyet vardır. Bu tür rivâyetleri başta İbn
Abbâs olmak üzere muhtelif zevattan nakletmektedir. Mesela Şeytanın Âdem ve Havvâ’yı
cennetten çıkardığını işleyen Bakara suresi 36. ayetinin tefsirinde, Şeytanın onları
kıskandığını, bu yüzden de yılan kılığına girerek cennete girdiğini ve onları kandırdığını uzun
uzun anlatıyor. Müfessirimiz bu tür haberleri ayrıca doğrudan Tevrat’ı okuyarak oradan da
almıştır. Nitekim Hûd suresi 71. ayeti tefsir ederken, Hz. İbrahim’in eşinin gülmesini,
İkrime’nin “hayız oldu” şeklinde yorumladığını belirttikten sonra, “Tevrat’ta da böyledir.
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Onda ‘kendisine oğlunun olacağı müjdelendiğinde kendi kendine güldü ve yaşlandıktan sonra
yeniden genç olmaya başladım’ dediğini okudum” demektedir. Bazen de direkt Tevrat okuyan
Yahûdî bilginleriyle görüşüp onlardan alıntılar yaptığı olmaktadır. Nitekim zaman zaman
tefsirinde “Tevrat’ı bilen Yahûdî âlimlerin şöyle dediğini duydum” diyerek onlardan nakil
yapmaktadır. Ayrıca İsrâilî nakiller konusunda meşhur olan İkrime, Dahhâk, Mukâtil, Vehb b.
Münebbih gibi kişilerden de nakiller yapmaktadır.
Ebû’l-Leys’in, tefsir yapmak için Arap dilini bilmenin zaruretine inandığını yukarıda
belirttik. Kendisi tefsirinde Arapça kelime ve ibareleri yine Kur’ân’dan yararlanarak veya
Arap şair ve hatiplerinin sözleriyle istişhadda bulunarak ya da diğer bazı önemli dil
âlimlerinin görüşlerini alarak açıklamaktadır.
Müfessirimiz tefsirinde kıraat farklılıklarına işaretle onlardan bolca yararlanmıştır.
Aynı şekilde ayetlerin mekki-medeni oluşu üzerinde de durmuştur. Bazı ayetlerin diğer bazı
ayetleri nesh ettiğine inanan ve buna dair pek çok örnek veren Ebû’l-Leys, ayrıca bu ilmin
önemine de dikkat çekmiştir. Ayetlerin açıklamalarına nüzûl sebepleriyle başlamış olan
Ebû’l-Leys, nüzûl sebebine de büyük ehemmiyet vermektedir. O aynı zamanda ahkâm
ayetlerine de büyük özen göstermekte ve bunları ağırlıklı olarak mensubu olduğu Hanefî
fıkhına göre açıklamaktadır.
Tefsirde zaman zaman nâsihat türünden oldukça faydalı bilgiler, bazı ahlaki hikâyeler
de verilmekte, tasavvufî yorumlar yapılmaktadır.

4.4. Ebû’l-Leys es-Semerkandî Tefsirinin Tercümesi

Resim 11: Semerkandi Tefsirinin Tercümesi

Ebû’l-Leys es-Semerkandî’nin yukarıda sözü geçen tefsiri, oldukça eski zamanlarda
Enfesü’l-Cevahir ve Terceme-i Tefsir-i Ebi’l-Leys es-Semerkandî adlarıyla Türkçeye
aktarılmıştır. Tefsir, aynı zamanda Türkçeye çevrilmiş ilk tefsirdir. Bu çevirinin Anadolu
Türkçesiyle yapılmış ilk Kur’ân tercümesi oluğu da kaydedilmektedir. Bu dönemlere kadar
daha ziyade satırarası veya satıraltı yahut kelime kelime, cümle cümle dediğimiz türden
tercümeler yapılıyor iken, XIV. asırdan itibaren daha geniş izahlı tefsirler yapılmaya başlandı.
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Esasen Anadolu Beyleri, Selçuklu sultanlarının aksine Farsçaya ve Arapçaya hâkim
olamadıkları için, kendi dilleri olan Türkçe ile eser verilmesine veya bu dillerde yazılmış
mühim eserlerin Türkçeye tercüme edilmesine büyük önem vermişlerdir. İşte Ebû’l-Leys
tefsiri tercümesi bunların en mühim örneklerinden biridir. Bu açıdan da önem arz etmektedir.
Bugün kütüphanelerimizde bulunan tam Türkçe Kur’ân tefsirlerinin büyük bir kısmı Ebû’lLeys’in tefsirinin tercümeleridir.
Bu tercümeyi Osmanlı döneminde üç âlimin çevirdiği belirtilmektedir. Daha doğrusu
kütüphanelerimizde bulunan tercümeler bu üç âlime isnat edilmiştir. Bu nüshaların bir
kısmının Musa el-İzniki’ye (v. 850/1446) veya İbn Arabşâh diye meşhur olan Şihâb b. Ahmed
b. Muhammed’e (v. 854/1450) ait olabileceği söylenmişken, ayrıca eserin büyük ihtimalle
Ahmed-i Dâî’ye (v. 820/1417) ait olabileceği kanaatine varanlar da olmuştur. Ancak XIVXVIII Asır (1300-1800 Yılları Arası) Türkçe Kur’ân Tefsirleri ve Bunların Örnek Metinlerle
Tanıtımı adıyla sunduğumuz ve İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince
4505 numara ile desteklenen projemiz çerçevesinde yaptığımız araştırma ve
karşılaştırmalardan Ebû’l-Leys tefsirinin kesinlikle Ahmed-i Dâî’ye ait olmadığı, eserin İbn
Arabşâh, özellikle de Musa el-İzniki tarafından tercüme edilmiş olduğu kanaati bizde ağırlık
kazanmış bulunmaktadır.
Kütüphanelerimizde Ebû’l-Leys tefsirinin tercümesi Terceme-i Tefsir-i Ebi’l-Leys
olarak kaydedildiği gibi Enfesü’l-Cevâhir diye de kaydedilmiştir ve eser iki isimle de
İzniki’ye atfedilmiştir; yani hem Ebû’l-Leys tefsiri, hem de Enfesü’l-Cevâhir; bunların ikisi
de Musa el-İzniki’ye isnat edilmiştir.
Kütüphanelerimizde pek çok mahtut nüshası bulunan tefsir aynı zamanda Mehmet
Karadeniz tarafından Latinize edilip sadeleştirilerek 1993-1996 yılları arasında Tefsîru’lKur’ân adıyla 6 cilt halinde basılmıştır.
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4.5. Ebû’l-Leys es-Semerkandî Tefsirinden Örnek Metin
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Ebu’l-Leys es-Semerkandi’nin tefsir ilmindeki yerini, tefsir anlayışını, tefsirinin adını,
özelliklerini, içeriğini, Yasin suresindeki ilgili ayetleri tefsir ediş tarzını, ayetleri tefsir
ederken diğer ayetlerden ve hadislerden nasıl yararlandığını, kelimelere nasıl mana verdiğini
öğrenmiş olduk. Ayrıca tefsirinin Kur’an’ı rivayet yöntemi üzere tefsir eden önemli bir eser
olduğunu, bu açıdan çok önem arzettiğini, bu mühim eserin önce Osmanlılar döneminde
tercüme edildiğini, daja sonra da bugünkü dile sadeleştirilerek aktarıldığını, Türk
okuyucusunun hizmetine sunulduğunu da görmüş olduk.
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Bölüm Soruları
1 – İlim ve kültür tarihimizde pek çok âlim “es-Semerkandî” diye bilinir. Bunlara neden
“Semerkandî” denmektedir?
2 –Tarihte Semerkandî diye bilinen beş âlimin adını bulup yazınız.
3 – Semerkant’ın ilim ve kültür tarihimizdeki yerini araştırınız.
4 – Semerkant bugün nerede, hangi ülkenin sınırları içinde bulunmaktadır, harita üzerinde
araştırma yaparak bulunuz.
5 - Aşağıdakilerin hangisinde müfessirimizin ve tefsirinin adı doğru bir şekilde verilmiştir?
A – Alauddin es-Semerkandî: Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm
B – Ebu’l-Leys es-Semerkandî: Tefsîru’l-Kitâbi’l-Azîz
C – Ebu’l-Leys es-Semerkandî: el-Bahru’l-Muhît
D – Ebu’l-Leys es-Semerkandî: Bahru’l-Ulûm
E – Alauddin es-Semerkandî: Tefsîru’l-Kitâbi’l-Azîz
6 - Aşağıdakilerden hangisi Müfessirimizin vefat tarihi olarak muhakkiklerin tercih ettiği
tarihtir?
A - 375/985
B – 373/983
C – 376/986
D – 393/1003
E – 398/1008
7 - Aşağıdakilerden hangisi Ebu’l-Leys tefsirini tercüme edenlerden biri olarak gösteriliyor?
A – Molla Fenârî
B – Musa İznikî
C – Kutbuddin İznikî
D – Molla Gürânî
E – Davud Kayserî
8 - Aşağıda israili haber nakletmekle meşhur olmuş bulunanlardan hangisi Ebu’l-Leys’in
kendisinden israili habeler naklettiklerinden biri değildir?
A –İkrime
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B - Dahhâk
C - Mukâtil
D - Vehb b. Münebbih
E – Katâde b. Diâme
9 - Aşağıdakilerden hangisi Ebu’l-Leys es-Semerkandî’nin eserlerinden biri değildir?
A - Bostânu’l-Ârifîn
B - Tenbîhu’l-Gâfilîn
C - Kurratu’l-Uyûn
D – Bahru’l-Ulûm
E – Avârifu’l-Maârif
10 - Aşağıdakilerden hangisi Ebu’l-Leys’in tefsirinde istifade ettiği kaynaklardan biridir?
A – el-Keşşâf (Zemahşerî)
B – Mefâtihu’l-Ğayb (Râzî)
C – et-Tefsîru’l-Kebîr (Mukâtil b. Süleyman)
D - Meâlimu’t-Tenzîl (Beğavî)
E – ed-Durru’l-Mensûr (Suyutî)
5 – D; 6 – A; 7 – B; 8 – D; 9 – E; 10 - C
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5. ES-SA’LEBİ, HAYATI, TEFSİRİNİN ÖZELLİKLERİ VE
TEFSİRİNDEN ÖRNEK BİR METİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste tefsir Tarihinin önemli simalarından, bilhassa israiliyat ve asılsız haberlere
bolca yer veren isimlerinden biri olan es-Sa’lebi’yi ve tefsir anlayışını öğrenecek, yazdığı
tefsirin genel özelliklerini, içeriğini görmüş olacağız. Ayrıca tefsirinin tercüme edilip
edilmediğini de göstereceğiz. Sa’lebi’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)
Sa’lebi’nin yaşadığı dönemi araştırın ve ondan önce yazılmış tefsirlerin genel
özellikleri hakkında bilgi toplayın.
2)
Sa’lebi tefsirinde israiliyata ve asılsız haberler çokça yer verilmiştir, bunun
nedenini araştırınız..
3)
Sa’lebi’nin tefsiri Türkçeye tercüme edilmiş midir? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örnek metin üzernden
Örnek
metin Kur’an’ın nasıl yorumlandığı ve
üzerinden
Kur’an’ı nasıl yorumlanması gerektiği
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


Tefsir



Es-Sa’lebi



Tasavvuf



İsrailiyat



Rivayet



Sebeb-i nüzul



Uydurma haberler
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Giriş
Es-Sa’lebî hicrî 5. Asrın en önemli âlimlerindendir. Tefsiri de en çok şöhret bulmuş
tefsirledendir. Ancak içinde çok sayıda uydurma rivayet, zayıf haber ve israili rivayetler
bulunduğu düşüncesiyle de eleştirilmiştir. Rivayet tefsirinin en iyi örneklerinden biri olan
eserde lüğavi tahliller ve işari yorumlar da vardır. Şimdi eseri daha yakından görelim.
Ancak önce, Ebu’l-Leys es-Semerkandi ile Ebu İshak es-sa’lebi arasındaki dönemde
yaşamış bazı önemli müfessirlere işaret etmek istiyoruz. Ebû Abdillah Muhammed İbn Ebi
Zemenîn (v. 399/1009), Ebû Abdirrahmân Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî (v. 412/1021),
El-Kâdî Ebû’l-Hasan Abdulcebbâr b. Ahmed (v. 415/1025) bunların en önemlileridir. EsSülemi tasavvufi/işari tefsirin en mühim isimlerinden biridir. Kadi Abdülcebbar ise
Mutezilenin en önde gelen simalarındandır. Bunlara ve eserlerine ait yeterli bilgi Tarih
Perspektifinden Örnek Tefsir Metinleri I adlı eserde mevcuttur.

5.1. Ebû İshak es-Sa’lebî’nin (v. 427/1035) Hayatı
Müellifimizin tam adı Ebû İshak Ahmed b. İbrahim es-Sa’lebî en-Nîsâburi’dir ( أبو
)اسحاق أحمد بن إبراھيم الثعلبي النيشابري. Hicrî 4. asrın sonlarıyla 5. asrın başlarında yaşamış bir
âlimdir. Doğum tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte III/IX. yüzyılın ortalarında doğmuş
olabileceği ileri sürülmüştür.

Harita 5: Müfessir Sa’lebi’nin doğduğu şehir https://www.google.com/maps/place (15 Temmuz
2015).
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Nîsâbur’da doğmuş olan müellifimiz, kendi bölgesinde ilk tahsilini yaptıktan sonra
muhtelif beldeleri gezerek oradaki âlimlerden dersler aldı. Tefsir ve Arapça ilimlerinde otorite
idi. Kaynaklar es-Sa’lebî’nin kendi döneminde tefsir ilminin yegâne otoritesi olduğuna işaret
etmekte ve tefsirinin diğer tefsirlerden üstün olduğunu söylemektedirler. Döneminin en ünlü
âlimlerinden biri olan müfessir, aynı zamanda iyi bir vaiz ve edip idi. Müfessir, hâfız, mukri,
vâiz gibi sıfatlarla da anılan es-Sa’lebî’nin tefsir ve Kur’ân ilimlerindeki yerini, geride
bıraktığı ve tefsir malzemesi açısından son derece zengin olan tefsirine bakarak anlamak
mümkündür. Kendisinden sonraki pek çok müfessir ondan ve tefsirinden istifade etmişlerdir.
Hatta el-Beğavî’nin Meâlimu’t-Tenzîl isimli meşhur eserinin bu tefsirin bir hulasası olduğu
dahi söylenmiştir ki bunlar onun tefsir ilmindeki yerini göstermesi bakımından oldukça
önemlidir.
Müellifimiz ve tefsiri pek çok âlimin takdirini ve övgüsünü kazanmış, hatta İbn
Hallikân onu diğer tüm tefsirlerin fevkinde görmüştür. Bununla birlikte müfessir, bazıları
tarafından güvensiz olmakla itham edilmiş ve yaptığı nakillerine güvenilmeyen bir kişi olarak
gösterilmiştir. Bilhassa eserinde bulunan rivâyetler ve sure başlarında verdiği surenin
faziletiyle ilgili zayıf ve uydurma hadisler sebebiyle tenkid edilmiştir. Kendisi de İbn Cerîr etTaberî olmak üzere kendisinden önce yazılmış olan muhtelif tefsirleri ve müfessirleri
eleştirmiştir.
Müellifimiz dindar ve sufi bir kişiliğe sahip biri olarak da bilinir. Tefsirinde işârî
yorumlara ve haberlere yer vermiştir. Kuşeyrî’nin anlattığı şu hikâye onun tasavvufî hayatı
hakkında yeterli bilgiyi vermektedir: “Kuşeyri diyor ki: Rüyamda Yüce Rabbimi gördüm;
bana hitab ediyordu, ben de ona hitab ediyordum. O anda Yüce Allah dedi ki: Salih kul geldi.
Bir de baktım ki o gelen Ahmed es-Sa’lebî’dir.” es-Sa’lebî, doğduğu Nîsâbûr şehrinde
Muharrem 427’de (Kasım 1035) vefat etmiştir.

5.2. es-Sa’lebî’nin el-Keşf ve’l-Beyân Adlı Tefsiri ve Özellikleri
Muhtelif eserleri bulunan es-Sa’lebî’nin bizim açımızdan en önemli eseri burada
üzerinde duracağımız el-Keşf ve’l-Beyân ( )الكشف والبيان في تفسير القرآنveya Tefsîru’s-Sa’lebî
( )تفسير الثعلبيadlı tefsiridir. Bunun yanında ayrıca Kur’ân’da peygamber kıssalarına tahsis
ettiği Kitâbu’l-Arâis fi Kasasi’l-Enbiyâ adlı eseri de önemlidir. Bizim açımızdan önem arz
eden diğer eserleri ise şunlardır: Katlâ el-Kur’ân: Kur’ân okudukları veya dinledikleri için
öldürülen insanlardan söz eden bir eserdir. el-Kâmil fi’l-Kur’ân: Öğrencisi olan Ebu’l-Hasan
el-Vâhidî’nin (v. 468/1076), es-Sa’lebî’den okuduğu kitaplar arasında saydığı bu eserinin de
günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilinmemektedir. Divânü’s-Sa’lebî ve Rebî’u’l-Müzekkirîn de
müfessirimizin eserlerindendir.
Müellifimiz, “es-Sa’lebî” diye bilindiği gibi ayrıca “es-Saâlibî” lakabıyla da
bilinmektedir. Tilki derisi dövmekle meşgul olanlara verilen bu nispenin, Ebû İshâk’a
verilmesinin nedeni onun veya ailesinin bu işle iştigal ediyor olmasından olmalıdır.
Müfessirimiz, hocası Ebu’l-Kasım İbn Habîb (v. 406/1016) ve öğrencisi el-Vâhidî ile
birlikte Nisabur tefsir ekolunun en önemli temsilcileri arasındadır. Hocaları arasında İbn
Habîb en-Nîsâbûrî, Ali bin Muhammed et-Terrâzî, Ebû Muhammed Hasan b. Muhammed elMahledî, Ebû Tâhir Muhammed b. Fazl b. Huzeyme ve Muhamme b. Hüseyin es-Sülemî’nin
isimleri geçmektedir.
Müellifimizin el-Keşf ve’l-Beyân fi Tefsîri’l-Kur’ân adlı eserine gelince, asıl adı bu
olmakla birlikte, müellifinin şöhretinden dolayı daha çok Tefsîru’s-Sa’lebî diye meşhur
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olmuştur. Tefsir Ebû Muhammed İbn Âşûr tarafından tahkik edilerek 10 cilt halinde
tabedilmiştir.

Resim 12: Sa’lebi’nin el-Keşf ve’l-Beyan
adlı tefsiri

Burada belirtelim ki el-Keşf ve’l-Beyân’da çok sayıda rivâyet ve nakil vardır. Bunların
içerisinde bol miktarda İsrâilî haber ve aslı olmayan rivâyetler bulunmaktadır. Kıssa ve
hikâye aktarmaya çok düşkün olduğundan dolayı Sa’lebî’nin bunları kitabına almaktan
kendini alamadığı belirtilmiş, bundan dolayı da eleştirilmiştir. Bu hususun onun meşhur bir
vaiz olmasından kaynaklandığı belirtilmiştir. Çünkü vâizler çoğunlukla geçmiş ümmetlerin
haberlerine ve kıssalarına fazla düşkün olurlar, vaaz esnasında bunları insanlara anlatırlar.
Halka yönelik kitap yazdıklarında da bunları eserlerine alırlar. Sa’lebî’nin peygamberlerin
kıssalarına dair telif ettiği Arâis adlı eseri hurafelere olan düşkünlüğünü, garip ve ilginç olan
rivâyetlere olan tutkusunu gösteren en büyük delildir. Cerrahoğlu Hocamızın belirttiği gibi
tefsir bir ayna mesabesindedir ve yazıldığı devrin kültürünü, örf, adet, yaşayış ve anlayışını
kısaca toplumsal yapısını aynen yansıtır. Buna göre es-Sa’lebî’nin tefsiri de o dönemde bu tür
hikâye ve rivâyetlere çok itibar edildiği için bunları yansıtmış olmalıdır. Tefsir bu açıdan da
önemlidir.
Aynı şekilde o diğer birçok müfessirin Kur’ân’ın faziletleri ile ilgili uydurma
rivâyetler nakletmekle düştükleri hataya düşmüş ve bu konudaki mevzu hadisleri her surenin
başına eklemiştir. Hatta oldukça erken dönemlerde yazılmış bir tefsir olması hasebiyle onun
bu konuda öncülük yaptığı da söylenebilir. Zira ondan sonra yazılan el-Beğavî, ez-Zemahşerî,
el-Beydâvî, en-Nesefî gibi birçok tefsirde sure başlarında (veya sonlarında) surenin faziletiyle
ilgili olarak onun tefsirinde zikrettiği hadisler aynen nakledilmiştir. Sa’lebî’nin tefsiri bundan
dolayı da tenkid edilmiştir.
Eser ağırlıklı olarak bir rivâyet tefsiridir ve tefsirde rivâyet metodu kullanılmıştır.
Bilindiği gibi rivâyet tefsiri, meşhur anlayışa göre Kur’ân-ı Kerîm’in yine Kur’ân’ın
kendisine, Resulullah (sas)’ın sünnetine, Sahâbe ve Tâbiûn sözlerine dayanan bir tefsir
metodudur. Rivâyet tefsirleri âyetlerin manalarını, kırâat vecihlerini, muhkem ve müteşabih
yönlerini, nüzûl sebeplerini, nâsih ve mensûhunu bildirdiği gibi, geçmiş ümmetler ve onlarla
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ilgili ayetler hakkında da bilgi verirler. Buna binaen bir rivâyet tefsiri olan es-Sa’lebî’nin elKeşf ve’l-Beyân adlı tefsiri, metot olarak Kur’ân’ın önce Kur’ân ile sonra sünnet, Sahâbe
sözleri ve tabiûn kavliyle tefsiri şeklinde dört temel üzerine oturmaktadır. Bununla birlikte
eserinde âyetlerin tefsirini yaparken fikhî, lügavî ve nahvî bilgilere çok fazla yer verdiğinden,
eseri neredeyse bir rivâyet tefsiri görünümünden uzaklaşmış, dirâyet tefsiri niteliğine
bürünmüştür.
Müellif tefsirin mukaddimesinde rivâyetlerin isnatlarını zikretmiş, tefsir kısmında
bunları vermemiştir.
Ahkâm ayetlerini genişçe açıklayan müfessir, diğer mezheplerin görüşlerine yer
vermekle birlikte daha ziyade mensubu olduğu Şâfiî mezhebinin görüşlerini öne
çıkarmaktadır.
Tefsirin dikkat çeken bir yanı her surenin başında o surede kaç ayet, kaç kelime ve kaç
harf bulunduğu hakkında bilgi vermesidir. Bu yöntem daha sonraki bazı tefsirler üzerinde de
etkili olmuştur. Nitekim Sa’lebî’den çok sonraki dönemlerde yazılmış önemli bir tefsir olan
el-Hâzin el-Bağdâdî’nin (v. 741/1341) Lübabü’t-Te’vil fi Maâni’t-Tenzîl adlı tefsirinde de
bunu görebiliyoruz. Ondan önce tefsirinde böyle bir yöntem takip eden bir müfessir
göremedik.
Tefsirde sebeb-i nüzûle de bolca yer verilmiş ve buna göre ayetlere manalar
verilmiştir.
Kıraatler konusunda da Sa’lebî’nin tefsiri önemli bir kaynak niteliğindedir. Çünkü
içinde kıraatlere ve kıraat farklılıklarına dair bolca bilgi vardır.
Eser henüz Türkçeye tercüme edilmiş değildir.
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5.3. Sa’lebî’nin Tefsirinden Seçme Bir Metin
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Ebu İshak es-Sa’lebi’nin tefsir ilmindeki yerini, tefsir anlayışını, tefsirinin adını,
özelliklerini, içeriğini, Bakara suresindeki ilgili ayetleri tefsir ediş tarzını, ayetleri tefsir
ederken diğer ayetlerden ve hadislerden nasıl yararlandığını, kelimelere nasıl mana verdiğini
öğrenmiş olduk. Ayrıca tefsirinde ne kadar çok israili haberlere yer verdiğini gördük ki bu
açıdan çok eleştirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
A)
B)
C)
D)
E)
2)
A)
B)
C)
D)
E)
3)
A)
B)
C)
D)
E)
4)
A)
B)
C)
D)
E)

Es-Sa’lebî’nin vefaat tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
Muharrem 425
Kasım 1035
Kasım 427
Muharrem 135
III. Yüzyıl ortaları
Es-Sa’lebî tefsir yaparken aşağıdaki metodlardan hangisini kullanmıştır?
Kıssadan hisse metodu
Sadece ayetle ayeti tefsir metodu
Sadece ayeti sünnetle açıklama metodu
Rivayet metodu
Dirayet metodu
Aşağıdakilerden hangisi Es-Sa’lebî’nin eserleri arasında değildir?
Arâisü’l-Mecâlis
Katlâ el-Kur’ân
El-Keşfu ve’l-beyan
el-Kâmil fi’l-Kur’ân
El-Kamil Fi’t-Tarih
Es-Sa’lebî hangi tefsir ekolunun temsilcileri arasındadır?
Nişabur
Kûfe
Mekke
Medine
Bağdat

5) Kaynaklar, es-Sa’lebî’nin kendi döneminde tefsir ilminin yegâne otoritesi olduğunu ve
tefsirinin diğer tefsirlerden üstün olduğunu söylemektedirler. (Doğru/Yanlış)
6) Tefsirinde tasavvufî yorumlara yer verdiğinden dolayı tefsiri, işârî tefsirler arasında
sayılmaktadır. (Doğru/Yanlış)
7) Sahabe tefsirine azami önem göstererek âyetleri tefsir ederken sahabe tefsirinden çokça
nakilde bulunmuştur. Ayrıca tefsirine sahabenin öğrencileri olmaları bakımından tabiûn
tefsirine önemli yer vermiştir. (Doğru/Yanlış)
8) Arâisü’l-Mecâlis fî Kasasi’l-Kur’ân isimli eseri Es-Sa’lebî’nin tefsirindeki peygamber
kıssalarına ilişkin tefsirî izahatın genişletilmiş halini içermektedir ve adeta tefsirini
tamamlamaktadır. Buna karşın bu eseri, tefsiri kadar ilgi görmemiştir. (Doğru/Yanlış)
9) el-Keşfu ve’l-Beyân bir çok müellif tarafından mükemmel olarak nitelendirilse de zayıf
bazı rivayetlere ve İsrailiyyat kabilinden kıssa ve haberlere yer vermesi bakımından da
eleştirilen bir tefsirdir. (Doğru/Yanlış)
10) Es-Sa’lebî tefsirinde Sahabe ve Tâbiûn sözlerine dayanan …………… metodunu
kullanmıştır.
1 – c; 2 – d; 3 – e; 4 – a; 5 – Doğru; 6 – Doğru; 7 – Doğru; 8 – Doğru; 9 – Doğru; 10 rivayet
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6. MAVERDİ, HAYATI, TEFSİRİNİN ÖZELLİKLERİ VE
TEFSİRİNDEN ÖRNEK BİR METİN

101

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste Tefsir Tarihinin önemli simalarından olan el-Maverdi’yi ve tefsir anlayışını
öğrenecek, yazdığı tefsirin genel özelliklerini, içeriğini görmüş olacağız. Ayrıca tefsirinin
tercüme edilip edilmediğini de göstereceğiz. Maverdi’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.

102

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Maverdi’nin yaşadığı dönemi araştırın ve ondan önce yazılmış tefsirlerin genel
özellikleri hakkında bilgi toplayın.
2) Maverdi’nin tefsir dışında bilhassa siyaset alanında çok meşhur olmuş bir eseri
vardır, bunun hangi eser olduğunu araştırınız.
3) Maverdi’nin tefsiri Türkçeye tercüme edilmiş midir? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örnek metin üzernden
Örnek
metin Kur’an’ın nasıl yorumlandığı ve
üzerinden
Kur’an’ı nasıl yorumlanması gerektiği
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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Giriş
Bu derste ilk dönem müfessirlerinden sayılan Mâverdî (H.364-450/M. 974-1058) ve
en-Nüket ve’l-Uyûn adlı tefsiri hakkında bilgi sunulacak ardından tefsirden örnek bir metin
üzerinden tahliller yapılacaktır. Üzerinde tahlil yapılacak kısım Yasin suresinin ilgili
aytleridir. Öğrenci bu derste kendisi bir politikacı ve diplomat olan Maverdi’nin hayatını ve
eserini tanıyacak, ansiklopedik denebilecek yöntemini tanıyacaktır. Ayrıca ilk kaynaklardan
olan Maverdi tefsirinden bir metin okumuş ve tahlil etmiş olacaktır.

6.1. Ebû’l-Hasan el-Mâverdî’nin (v. 450/1058) Hayatı
Hicrî beşinci asrın en önemli âlimlerinden biri Ebû’l-Hasan Ali b. Muhammed b.
Habib Mâverdî el-Basrî’dir. Basra’da gül üretimi ile uğraşan bir ailenin çocuğu olarak
dünyaya gelmiş olan el-Mâverdî, eğitimini doğduğu yer olan Basra’da ve daha sonra gidip
yerleştiği Bağdat’ta yapmıştır. Ailesi hakkında yeterli bilgiye sahibi olamadığımız

Harita 6: Müfessir el-Maverdi’nin doğduğu Basra şehri https://www.google.com/maps/place/Irak/ (15
Temmuz 2015).

Mâverdî, dönemin birçok ünlü hocasından dersler almıştır. Kendisi de pek çok öğrenci
yetiştirmiş, aynı zamanda çok sayıda kitap yazarak ilme hizmet etmiştir. Fıkıh, Usul, Tefsir ve
Arapçada imam olduğu belirtilen el-Mâverdî’nin el-Ahkâmü’s-Sultâniyye ve Edebü’d- Dünyâ
ve’d-Dîn adlı eserleri kendisine büyük şöhret kazandıran çok önemli iki eseridir.
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Kâdî’l-Kudat olan Mâverdî, aynı zamanda dönemin etkili gücü olan Büveyhiler ile
Abbâsî halifeleri arasında arabuluculuk yaparak siyaset ve diplomaside de görev almıştır.
Üstün bir ahlaka sahip olan Mâverdî, 86 yaşındayken 450/1058 tarihinde Bağdat’ta
vefat etmiştir. Cenaze namazını öğrencisi el-Hatîp el-Bağdâdî kıldırmıştır.

Resim 13: Müfessir Maverdi’nin doğduğu Basra şehrinden bir görünüm
https://www.google.com.tr/search? (15 Temmuz 2015).

Müfessirimizin, özellikle ilk tahsilini o zamanlar Bağdat’a hâkim olan Mu’tezilî
âlimlerden almış olması hasebiyle Mu’tezile mezhebine, bu mezhebin Ehl-i sünnete en yakın
ve ılımlı fırkasına mensup olduğu ileri sürülmüştür. Başka bir ifadeyle Ehl-i sünnete mensup
olmakla birlikte kanaatine uygun gelen yerlerde Mu’tezilenin fikrine iştirak etmiştir. Bilhassa
kader konusunda Mu’tezileye muvafakat etmiştir. Mâverdî ve tefsirine Mu’tezilî ithamında
bulunan ve eleştirenlerin başında kendisinden iki asır sonra yaşamış olan İbn Salâh
(v.643/1245) gelmektedir.
Amel olarak Şâfiî mezhebine mensup olup döneminde bu mezhebin en önemli
temsilcilerinden idi. Bilhassa Şâfiî Fıkhıyla ilgili yazmış olduğu el-Hâvî ve el-İknâ’ adlı
eserleri oldukça meşhurdur. Bununla beraber el-Mâverdî bu konuda mutassıp biri değildi.
Diğer mezhepleri de saygıyla karşılayan ve onlara da muttali olan bir âlimdi. Tefsirinde fıkhî
konulara değindiğinde diğer mezheplerin görüşlerini herhangi bir eleştiriye tabi tutmadan
verir. Şâfiî mezhebinin kendi dönemindeki imamlarından olduğu halde bazı konularda İmam
Şâfiî’ye ihtilaf etmiş ve kendine has görüşler beyân etmiştir.

6.2. Maverdi’nin en-Nüket ve’l-Uyun Adlı Tefsiri
Müfessirimizin tefsirinin adı en-Nüket ve’l-Uyûn’dur, ama Tefsîru’l-Mâverdî diye de
bilinmektedir. Öteden beri birçok tefsirimizde oldukça anlaşılır durumda olan ayetler üzerinde
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uzun uzun yorumlar yapıldığı gibi, ayetlerde geçen son derece açık her kelimeye de yorum
yapılmaya çalışılmıştır. Bundan dolayı da tefsirler uzadıkça uzamış, okuyucuya bıkkınlık
verir olmuştur. Oysa açık ve anlaşılır ayetleri –sanki okuyucuyu bunları anlayacak kapasitede
değilmiş gibi kabul ederek- eşdeğer kelimelerle veya basit cümlelerle açıklamaya hiç gerek
yoktur. İşte Mâverdî böyle yapmıştır. Eserde bütün ayetlerin tefsiri yapılmamış; anlamı açık
olan ayetler okuyucunun anlayışına bırakılmış, anlamı kısmen kapalı olan ayetler ise tefsir
edilmiştir.
Tefsir yapılırken ayetin anlamı hakkında önceki âlimlerden gelen farklı rivâyetler
sistematik bir şekilde ve görüşü onu söyleyen âlime isnad ederek vermiştir. Böylece detaya
inmeden ve laf kalabalığına boğmadan o ayetin nasıl anlaşılabileceğine dair görüşleri
okuyucuya net bir şekilde ve derli toplu olarak sunmuştur. Bu konuda diğer ayetlerde veya
Hz. Peygamber ile Sahâbenin kavlinde bir açıklama varsa onu da zikretmiştir. Bu açıdan
tefsir, rivâyet tefsiri özellikleri taşımaktadır. Tefsir üslup olarak üzerinde durduğu ayetle ilgili
rivâyet ve görüşleri serdeden ansiklopedik bir özellik arz eder. Yer yer rivâyet ve görüşler
arasında kendi görüş ve tercihini de belirtmekle beraber genelde rivâyet ve görüşleri nesnel
şekilde aktarmayı tercih eder.
Eserde fıkıh ve kıraat konusunda da önemli açıklamalar yapılmıştır. Fıkhî konularda
diğer mezheplerin görüşlerine yer vermekle birlikte mensubu olduğu Şâfiî mezhebine öncelik
vermiştir.
Tefsirde akıcı bir üslup kullanılmıştır. Müellifimiz ayetleri tefsir ederken Esbâb-ı
nüzûl ilminden bolca istifade etmiştir. Neshi kabul eden el-Mâverdî, tefsirinde nâsih ve
mensûh ayetlerden bahsetmiştir.
Çok özlü ve faydalı bir tefsir olan eserde zaman zaman İsrâilî haberlere de yer
verilmiştir. Ne yazık ki tefsirde az da olsa zayıf ve uydurma hadis ve haberler de
bulunmaktadır.
Tefsirde zaman zaman dil/lügat tahlilleri de yapılmış, farklı vecihlere göre ayete
anlamlar verilmiştir. Bu açıdan dirâyet tefsiri özellikleri de taşımaktadır.
Ayetlerde Mâverdî tefsirinde incelediği ayetlerde şayet kırâat farklılıkları varsa bunları
da belirtmiştir.
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Resim 14: Maverdi’nin en-Nüket ve’l-Uyun
adlı tefsiri

Müfessir Kelâmî tartışmaların yaşandığı ayetlere ve tartışmalara da tefsirinde yer
vermiştir. Bu yerlerde Ehl-i Sünnet, Mu’tezile ve Müşebbihe başta olmak üzere farklı
ekollerin görüşlerini eleştiriye tabi tutmaksızın aktarmıştır. Bu nedenle tefsirin sadece ilim
erbabınca okunabileceği belirtilmiş, doğru ve yanlışı ayırt edebilecek kabiliyeti bulunmaypı
ilim ehli olmayan kimselerin okumamasına dair uyarılar yapılmıştır. Mâverdî ve tefsirine
Mutezili ithamında bulunan ve eleştirenlerin başında kendisinden iki asır sonra yaşamış olan
İbn Salâh (v.643/1245) gelmektedir.
Mâverdî tefsirinde zaman zaman işârî yorumlara da yer vermiş ve ilgili ayetleri bu
zaviyeden tefsir etmiştir. Bunları zahiri manayı verdikten sonra zikretmiştir. Ancak sözünü
ettiği işârî yorumlar, ayetin zâhirî manasına muvafık olan yorumlar olup, herhangi bir bâtınî
yönü bulunmamaktadır.
Mâverdî’nin tefsirinde en önemli kaynakları arasında Yahya b. Sellâm, Taberî, Câhız,
Zeccâc ve Ebu Ubeyde Mamer b. Müsenna görünmektedir. Bu kaynakların özelliklerinden de
anlaşılacağı üzere Mâverdî’nin tefsirinde rivayetler önemli olduğu kadar dil tahlilleri de
büyük öneme haizdir. Mâverdî’nin Tefsiri, Abdulmaksûd b. Abdurrahman tarafından
üzerinde talikler yapılarak 6 cilt halinde neşredilmiştir.
Mâverdî’nin en-Nüket ve’l-Uyûn tefsiri kendinden sonraki tefsirler için önemli bir
kaynak olmuştur. İbnü’l-Cevzî (v. 597/1200) Zâdü’l-Mesîr’de, Kurtubî (v. 671/1272) elCâmi‘ li-Ahkâmi’l-Kur’ân’da; Şevkânî (v. 1250/1834) Fethu’l-Kadîr’de, Âlûsî
(v.
1857/1924) Rûhu’l-Meânî’de Mâverdî’nin tefsirinden istifade etmişlerdir.
Mâverdî’nin tefsiri, yazıldıktan sonraki dönemlerde bir kısım müfessire kaynaklık
etmiş olmakla beraber pek fazla tanınıp yaygınlaşmamıştır. 20. yüzyılda neşredildikten sonra
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yeniden ilim dünyasında tanınmaya başlamıştır. Oldukça başarılı bir Kur’ân tercümesi
hazırlamış olan Mustafa Öztürk de Mâverdî’nin tefsirinden bolca istifade etmiştir.
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6.3. Maverdi’nin en-Nüket ve’l-Uyun Adlı Tefsirinden Örnek Metin
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
El-Maverdi’nin tefsir ilmindeki yerini, tefsir anlayışını, tefsirinin adını, özelliklerini,
içeriğini, Yasin suresindeki ilgili ayetleri 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. Mâverdî hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
a)

Mâverdî Hicri 4.yy-5.yy/ Miladi 10. yy 11. yy’da Bağdat’da yaşamış bir müfessirdir.

b)

Mâverdî Hicri 5.yy-6.yy/ Miladi 11. yy 12. yy’da Basra’da yaşamış bir müfessirdir.

c)

Mâverdî Hicri 4.yy-5.yy/ Miladi 10. yy 11. yy’da Şam’da yaşamış bir müfessirdir.

d)

Mâverdî Hicri 5.yy-6.yy/ Miladi 11. yy 12. yy’da Bağdat’da yaşamış bir müfessirdir.

e)

Mâverdî Hicri 5.yy-6.yy/ Miladi 11. yy 12. yy’da Bağdat’da yaşamış bir müfessirdir.

2. Mâverdî’nin en-Nüketü ve’l-Uyûn tefsirinin etkilediği tefsirler hangileridir?
3. Mâverdî’nin en-Nüketü ve’l-Uyûn tefsiri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğru değildir.
a)

Rivayet tefsiridir.

b)

Dirayete yer verir.

c)

Bir kısmı işari tefsir özelliği taşır.

d)

Fıkhî yorumlara yer verir.

e)

Kelamî görüşlere nesnel şekilde değinir.

4. Örnek metinde Mâverdî’nin en-Nüketü ve’l-Uyûn isimli tefsirinin hangi özelliği en
belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır.
a)

Ayetin tefsiri hakkında görüşleri listelemesi

b)

İşari yoruma dikkat çekmesi

c)

Ayeti tabiun sözlerinden çok sahabe sözleriyle tefsir etmesi

d)

Dil tahlillerini önemsemesi

e)

Kelami konuları öncelemesi

5. Yasin suresinin ilgili ayetlerinin tefsirini ele alan metinde Mâverdî Kur’ân’da israili
haberler konusunda aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?
a)

İsrailiyatı şiddetle reddetmişitir.

b)

İsrailiyatı şddetli bir şekidle savunmuştur.

c)

İsrailiyata yer vermiş ama hakkında herhangi bir değerlendirme yapmamıştır.

d)

İsrailiyata hiç yer vermemiştir.
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e)

İsrailiyat hakkında alimlerin görüşlerini vermiştir.

6. Mâverdî’nin en-Nüketü ve’l-Uyûn tefsiri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)

Her ayetin tefsirine yer vermemesi

b)

Nesnel şekilde kelami görüşlere yer vermesi

c)

Fıkhi konularda Şafii mezhebine tabi olması

d)

Diplomat ve politik kimliğiyle tefsirine görüşlerini yansıtmış olması

e)

Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsiri, Hadis ve sahabe sözleriyle tefsire öncelik vermesi

7. Mâverdî’nin en-Nüketü ve’l-Uyûn tefsirine eserleriyle kaynaklık eden müfessirleri ve
eserlerini yazınız.
8. Mâverdî’nin metinde atıfta bulunduğu isimleri yazınız sahabeden olan isimleri belirtiniz
9. Mâverdî metinde “tatayyur” kelimesinin kaç anlamından söz etmiştir? Görüşler nedir ve
kimlere aittir?
10. Mâverdî’ metinde şehrin ötesinden gelen adamın kiğmliği hakkında kaç görüş
vermektedir? Görüşler nedir ve kimlere aittir?
1 – A; 3 – A; 4 – A; 5 – C; 6 – D;
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7. BEĞAVİ, HAYATI, TEFSİRİNİN ÖZELLİKLERİ VE
TEFSİRİNDEN ÖRNEK BİR METİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste tefsir Tarihinin önemli simalarından olan el-Beğavi’yi ve tefsir anlayışını
öğrenecek, yazdığı tefsirin genel özelliklerini, içeriğini görmüş olacağız. Ayrıca tefsirinin
tercüme edilip edilmediğini de göstereceğiz. Beğavi’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) Beğavi’nin yaşadığı dönemi araştırın ve ondan önce yazılmış tefsirlerin genel
özellikleri hakkında bilgi toplayın.
2) Beğavi tefsirinin daha önce yazılmış bir tefsirin bir tür hülasası olduğu
söylenmektedir. Bunun hangi tefsir olduğunu araştırınız..
3) Beğavi’nin tefsiri Türkçeye tercüme edilmiş midir? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örnek metin üzernden
Örnek
metin Kur’an’ın nasıl yorumlandığı ve
üzerinden
Kur’an’ı nasıl yorumlanması gerektiği
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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Giriş
Yaşadığı dönemde bilhassa Tefsir, Hadis ve Fıkıh ilimlerinde ileri gelen bir âlim olan
Beğavî ele alacağımız tefsiriyle de, tefsîr, hadis, fıkıh, kırâat, lügat, nahiv ve Kur'ân ilimleri
gibi İslâmî ilimleri çok iyi bilen büyük bir âlim olduğunu göstermiş ortaya değerli bir eser
koymuştur. Nitekim sonradan gelen müfessirlerin sık sık onun bu tefsirine atıfta bulunarak
aynen iktibaslarda bulunmaları, hatta zaman zaman onun görüşlerini diğer müfessirlere tercih
etmeleri de bunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
Bu dersimizin hedefi işte böyle değerli bir âlim ve Tefsiri hakkında bilgi vermek,
böylece Tefsir İlminin gelişim sürecinde önemli bir noktada duran müfessir ve eseri hakkında
ön bilgiler edinilmesini sağlamaktır. Ayrıca onun tefsirinden bir örneğin bizzat kendi
metninden okunulması ortamını sunarak öğrenciyi tefsirle doğrudan karşı karşıya getirip tefsir
hakkında müşahedeye dayalı bilgi edinmesini sağlamak, metin okuma ve anlama,
anladığından neticeler çıkarabilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Ancak önce, el-Maverdi ile el-Beğavi arasındaki dönemde yaşamış bazı önemli
müfessirlere işaret etmek istiyoruz. Er-Râğıb el-Isfahânî (v. 450/1058), Abdulkerim elKuşeyrî (v. 465/1073), Ebû’l-Hasan el-Vâhidî (v. 468/1075), İlkiyâ el-Herrâsî (v. 504/1110),
Tâcu’l-Kurrâ el-Kirmânî (v. 505/1110) bunların en önemlileridir. el-Kuşeyrî tasavvufi/işari
tefsirin en mühim isimlerinden biridir. El-Vahidi rivayet tefsirinin mühim simalarındandır. ElHerrasi ise ahkam tefsirinin önde gelen simalarındandır ve tefsirini Şafii mezhebini eas alarak
hazırlamıştır. Bunlara ve eserlerine ait yeterli bilgi Tarih Perspektifinden Örnek Tefsir
Metinleri I adlı eserde mevcuttur.

7.1. el-Beğavî’nin (v. 516/1122) Hayatı
Müfessirimizin tam adı Ebû Muhammed Muhyissünneh el-Hüseyin İbn Mes’ûd b.
Muhammed İbnu’l-Ferra el-Beğavî ()أبو محمد محي السنة الحسين بن مسعود بن محمد ابن الفراء البغوي
olup 433/1041 tarihinde Horasan’ın Merverruz ile Herat şehirleri arasında bulunan Bağşur
veya Bağ adındaki küçük kasabasında dünyaya gelmiştir.
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Harita 7: Beğavi’nin doğduğu şehir https://www.google.com/maps (14 Temmuz 2015).

Doğduğu bu kasabaya nispetle Beğavî denmiştir. İlk tahsilini doğduğu kasaba olan
Bağşur’da yapan el-Beğavî, daha sonra Merverruz’a gitmiş, orada bulunan ünlü Şâfiî fıkıh
âlimi el-Kâdî el-Hüseyin’den fıkıh ilmi tahsil etmiştir. Uzun süre burada kalan el-Beğavî,
daha sonra bölgenin diğer önemli ilim merkezlerini gezmiş ve oralarda bulunan âlimlerden
ilim almıştır. Tekrar ikinci vatan edindiği Merverruz’a gelen Beğavî, burada kendini ilme
vermiş; pek çok önemli eser yazmış ve çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Bilhassa Fıkıh,
Tefsir ve Hadiste derya gibiydi. el-Beğavî zâhidâne bir hayat sürmüş ve daima kanaatkâr biri
olarak yaşamıştır. Hatta sadece ekmek yediği bundan dolayı rahatsızlık duyunca zeytinle
birlikte yiyerek hayatını sürdürdüğü anlatılır. Kıyafeti de son derece mütevazı idi. Aynı
zamanda çok müttaki olan âlimimiz, asla abdestsiz ders vermezdi. Bununla beraber Hac
yapma imkânı bulamamıştır. Aynı zamanda Bağdad’ı da görmemiştir. Müellif 80 yaşında
516/1122 tarihinde Mereverruz’da vefat etmiştir.
Müellifimizin çok önemli eserleri vardır. Hadis alanında yazmış olduğu el-Cem’
Beyne’s-Sahîhayn, el-Mesâbih, Şerhu’s-Sünneh; Fıkıh alanında yazmış olduğu et-Tehzîb, elKifâye fi’l-Furû’ bunlardan bazılardır.

7.2. el-Beğavî’nin Meâlimu’t-Tenzîl Adlı Tefsiri ve Özellikleri
Bizim açımızdan en önemli eseri burada üzerinde duracağımız Meâlimu’t-Tenzîl ( معالم
 )التنزيلveya Tefsîru’l-Beğavî ( )تفسير البغويadlı tefsiridir. Tefsir kolay ve anlaşılır bir üslup ile
konuyu işlemekte, zorlamaya gitmeden ve sıkacak derecede uzatmadan anlatmaktadır. Daha
ziyade garip kelimeler üzerinde durmakta, bunları da aslına rücu ederek açıklamaktadır. Öte
yandan tefsirde tafsilata dalmaktan ve detay konularda geniş bilgi vermekten sakınılmıştır.
Tefsire geçilmeden önce sûrenin adı, âyet sayısı, mekkî veya medenî olduğu, nerede hangi
olay hakkında indiği belirtilmiştir. Sonra ayetin tefsirine geçilmiştir. Ayetin manası açık ve
anlaşılır bir üslup ile şerh ve izah edilmiştir. Bu açıklamalar lügat bakımından yapıldığı gibi,
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aynı zamanda diğer âyet ve hadislerle sahâbî ve Tâbiûn kavliyle de işlenmiş, onların
görüşlerinden istifade edilmiştir.

Resim 15: Beğavi’nin Mealimu’t-Tenzil Adlı
Tefsiri

Bunların yanında ayrıca eserini, Tefsirde meşhur olmuş zevat ve onların tefsirlerden,
hadis, fıkıh, kırâat, lügat ve daha başka birçok ilimlere dair telif edilmiş olan eserlerden
istifade ederek vücûda getirmiştir. Beğavî bu eserlerden yaptığı nakilleri her zaman olduğu
gibi kabul etmemiş, zaman zaman onları tenkid etmiş ve aralarında tercihlerde bulunmuştur.
Onların görüşlerini tefsirine hiç almadığı da olmuştur. Kur'ân âyetlerini kelime kelime, cümle
cümle ele alıp tefsîr etmiş, Kur'ân'ın Kur’ân'la ve Kur’ân'ın sünnetle tefsirine büyük önem
vermiştir.
Müellifimiz ayetlerin tefsîr ve beyân edilmesinde, irab ve tahlillerinin yapılmasında ve
ayetlerde geçen kelimelerin lügat manalarının açıklanmasında sık sık Kur’ân'a ve Sünnet'e
başvurmuştur. Ayrıca sebeb-i nüzûle de çok yer verir. Esasen ayetlerin isâbetli bir şekilde
tefsiri ve doğru olarak anlaşılması için buna ihtiyaç vardır.
Beğavî Kur’ân’da neshin varlığını kabul eder, zaman zaman mensûh ayetlere ve onları
nesheden ayetlere işaret eder. Ona göre Kur’ân’da 49 ayet neshedilmiştir. Müellifimiz
Kur’ân’ın meşhur sünnetle, sünnetin de Kur’ân’la neshedilebileceğine inanıyor ve buna dair
örnekler veriyor.
Beğavî, aynı zamanda büyük bir muhaddis olması hasebiyle tefsirinin
mukaddimesinde ve tefsir esnasında zikrettiği isnadların Sahîh olmasına büyük özen
göstermiştir. Bundan dolayı isnadların hemen hemen hepsi Sahîh ve sağlamdır. Bunun
yanında bazı zayıf isnadlı hatta asılsız haberleri de tefsirinde rivâyet etmiş, ancak bu
haberlerin hepsini olduğu gibi kabul etmemiş, yer yer tenkid edip reddettiği haberler olduğu
gibi, zayıflığına dikkat çektiği de olmuştur.
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Mesela surelerin faziletiyle ilgili Übeyy İbn Kâb'a nisbet edilen mevzû/uydurma
hadisleri Beğavî tefsirine almamıştır. Oysaki Beğavî’nin çok istifade ettiği Ebû İshak esSa'lebî ile el-Vâhidî bunları tefsirlerine almışlardı. Bununla birlikte tefsirinde hiçbir tenkide
tabi tutmadan naklettiği bazı asılsız haberlerin mevcut olduğu da bir gerçektir. Bilhassa İsrâilî
haberler ve kıssalar böyledir. Beğavî, tefsirinde İsrâilî haber ve kıssa nakleden önemli
müfessirlerden biridir. Esasen o, daha önce işaret ettiğimiz gibi Sa’lebî’nin el-Keşf ve’l-Beyân
adlı tefsirinin muhtasarıdır. Dolayısıyla orada bulunan haberlerin büyük bir kısmı ihtisar
edilmiş olarak burada da vardır. Ancak müellifin bunları yer yer tenkit süzgecinden
geçirdiğini ve bazılarını red ettiğini de görüyoruz. Hatta İbn Teymiyye’ye Zemahşerî, Kurtubî
ve Beğavî tefsirlerinden hangisinin Kitap ve Sünnete daha yakın olduğu sorulunca o, Beğavî
tefsirinin bidat ve uydurma haber açısından diğerlerinden daha sâlim olduğunu söylemiştir.
Bununla birlikte hadisler konusunda gösterdiği titizliği kıssalar, haberler ve İsrâiliyat'a dair
konularda göstermediği belirtilerek eleştirilmiştir.
el-Beğavî hem yaşayışında, hem de ilmi anlayışında selefin yolunu takip etmiştir.
Esasen kendisi Ehl-i sünnetin önemli âlimlerinden biridir. Bu anlayışla müteşâbih âyetleri
te’vîl etmekten kaçınmıştır. Bazen kendine göre, bazı müşkil meseleleri ortaya atıp sual-cevap
şeklinde bir metod uygulayarak, bunları halletmeye çalışmıştır.
Beğavî emsâlü'l-Kur'ân'a büyük önem vermiş, Kur'ân'daki yemin ve tekrarların
hikmetlerini gayet güzel bir şekilde izah etmiştir.
Kıraatler konusuna gelecek olursak Begavî, tefsirinde daha çok mütevâtir kıraatlere
yer vermiştir. Ancak bazen ayetlerin tefsirini yapabilmek için müdrec ve şâzz kıraatlere de
başvurmuştur. Bu arada bazı mütevâtir kıraatlerin lügat bakımından üstün olduklarını
mukayese ederek belirtmiştir. Esasen el-Beğavî kıraatler konusunda el-Kifâye fi’l-Kırâe
adında önemli bir eser yazacak kadar yetkin bir âlimdir.
Amel olarak Şâfiî mezhebine bağlı olan müellif, bu mezhebin en önemli âlimlerinden
biri olarak görülmektedir. Bilhassa et-Tehzîb adı ile Şâfiî fıkhına dair kaleme aldığı eser ona
bu mezhep içinde büyük bir şöhret kazandırmıştır. O yüzden de tefsirinde fıkhî meselelerde
diğer mezheplerin görüşlerini vermekle birlikte Şâfiî mezhebinin görüşünü tercih etmektedir.
Bununla birlikte o mezhep taassubuna düşmemiş, Şâfiî mezhebinde mudakkik, muhakkik ve
görüşler arasında tercih yapabilen bir âlim olarak bilinmiştir. Aynı zamanda diğer
mezheplerin görüşlerini inceleyip nasslara en uygun ve delil yönünden en kuvvetli
bulduklarını benimsemekte tereddüt etmemiştir.
el-Beğavî’nin müteşabih ayetlerin yorumunda selef mezhebine tabi olduğunu
belirtmiştik. Aynı şekilde diğer itikâdî konularla ilgili ayetleri tefsir ederken de selefin
yaklaşımını benimsemiş, bu konularda münakaşalara girişmemiş, her görüşün delillerini
zikretmekle yetinmiştir.
Tefsirde yoğun bir şekilde gramer tahlillerinin yapıldığını göremiyoruz. Ancak
ayetlerde geçen bazı kelimelerin lügavî anlamları ve i'râb durumları ile ilgili olarak teferruata
dalmadan, sadece ihtiyaç hâsıl olduğunda bir durumu aydınlatmak için kelime ve gramer
tahlillerine girişmiş bunu yaparken de, Arapların sözlerinden ve şiirlerinden örnekler vererek
konuyu izaha çalışmıştır.
el-Beğavî eserinde az da olsa işârî tefsirlere yer vermiş, Mu’tezile anlayışını açıkça
reddetmiş, dilcilerin nassla çatışan görüşlerine karşı çıkmış, Râfizîler'in tefsirlerinden
kaçınmıştır.
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Başta tefsir, hadis, fıkıh, kıraat, lügat, nahiv ve Kur’ân ilimleri olmak üzere İslâmî
ilimleri çok iyi bilen büyük bir âlim olan el-Beğavî Meâlimu’t-Tenzil adlı tefsiriyle bizlere
çok değerli bir eser bırakmıştır. Pek çok âlim onu takdirle yâd etmiş, ilminden ve tefsirinden
sitayişle bahsetmiştir; ondan sonra gelen müfessirler sık sık onun bu tefsirine atıfta bulunarak
aynen iktibaslarda bulunmuş, hatta zaman zaman onun görüşlerini diğer müfessirlere tercih
ederek onun ne kadar önemli bir âlim olduğunu göstermişlerdir. Kendisinden çok sonraları elHâzin el-Bağdâdî, daha çok okunması ve daha fazla yaygınlık kazanması için onun tefsirini
ihtisar ederek yeni bir tefsir oluşturma yoluna gitmiştir ki ileride bundan bahsedeceğiz. Ayrıca
İbnü’l-Cevzî ve İbn Kesîr de tefsirlerinde ondan bolca istifade etmişlerdir.
el-Beğavî’nin tefsirini bütün bu cihetleri itibariyle ele aldığımızda onun ağırlıklı bir
şekilde meşhur bir rivâyet tefsiri olduğunu, ancak dirâyet yönünün de bulunduğunu
söyleyebiliriz.
Tefsir daha önceleri birçok kez müstakil veya diğer bazı tefsirlerle birlikte olarak
basılmıştır. Son dönemlerde tahkikli baskıları da yapılmıştır. Bizim burada yararlandığımız
baskı, Muhammed Abdullah en-Nemr, Osman Cuma Dumayriyye ve Süleyman Müslim elHareş tarafından tahkik edilerek yapılan baskıdır.
Tefsir henüz Türkçeye tercüme edilmemiştir.
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7.3. Tefsirinden Seçme Metin
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Beğavi’nin tefsir ilmindeki yerini, tefsir anlayışını, tefsirinin adını, özelliklerini,
içeriğini, Yasin suresindeki ilgili ayetleri tefsir ediş tarzını, ayetleri tefsir ederken diğer
ayetlerden ve hadislerden nasıl yararlandığını, kelimelere nasıl mana verdiğini öğrenmiş
olduk. Ayrıca tefsirinin Kur’an’ı rivayet yöntemi üzere tefsir eden en önemli eserlerden biri
olduğunu, bu açıdan çok önem arzettiğini de görmüş olduk.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki nisbetlerden hangisi Beğavî için geçerlidir?
a. Hanefî
b. Şâfiî
c. Mâlikî
d. Hanbelî
e. Ca'ferî
2. Müfessir Beğavî 433/1041'de ………… şehrinde doğmuş ve 516/1122'da ……..……..
şehrinde vefat etmiştir.
3. "Müfessir Beğavî Kur'ân'ın Kur'ân'la ve sünnetle tefsîrine büyük önem vermiştir." cümlesi
doğru mudur, yanlış mıdır?
4. "Müfessir Beğavî Kur'ân'da 49 ayetin mensuh olduğunu söylemiştir." cümlesi doğru
mudur, yanlış mıdır?
5. " Beğâvî Kur'ân'ın meşhur sünnetle neshedilebileceği görüşündedir." cümlesi doğru
mudur, yanlış mıdır?
6. Müfessir Beğavî Tefsir ilminden sonra hangi İslâmî bilim alanında meşhur olmuştur?
7. Yukardaki metinde Beğavî tefsirinin hangi özellikleri vardır?
8. Beğavi’ye göre sayha ne demektir?
9. Âyette geçen "urcun" kelimesine hangi mânâlar verilmiştir?
10. "Beğavî bazen kendi kendine bazı müşkil meseleleri ortaya atıp sual-cevap şeklinde bir
metod uygulayarak, bunları halletmeye çalışmıştır." Cümlesi doğru mudur, yanlış mıdır?
1 – B; 2 (Bağşuş) (Merverruz); 3 – Doğrudur; 4 – Doğrudur; 5 – Doğru 10 Yanlış
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8. ZEMAHŞERİ, HAYATI, TEFSİRİNİN ÖZELLİKLERİ VE
TEFSİRİNDEN ÖRNEK BİR METİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste tefsir Tarihinin en önemli simalarından olan, bilhassa belağat açısından en
başta gelen ismi olan ez-Zemahşeri’yi ve tefsir anlayışını öğrenecek, yazdığı tefsirin genel
özelliklerini, içeriğini görmüş olacağız. Ayrıca tefsirinin tercüme edilip edilmediğini de
göstereceğiz. Zemahşeri’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)
Zemahşeri’nin yaşadığı dönemi araştırın ve ondan önce yazılmış tefsirlerin
genel özellikleri hakkında bilgi toplayın.
2)
Zemahşeri’ye “Carullah” (Allah’ın komuşusu) denmektedir. Ona neden böyle
dendiğini araştırınız.
3)
Zemahşeri’nin tefsiri Türkçeye tercüme edilmiş midir? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örnek metin üzernden
Örnek
metin Kur’an’ın nasıl yorumlandığı ve
üzerinden
Kur’an’ı nasıl yorumlanması gerektiği
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


Tefsir



Ez-Zemahşeri



Carullah



Belağat



Dirayet



Sebeb-i nüzul
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Giriş
Bu derste yazdığı tefsirle Kur’an’ı dirayet yöntemiyle tefsir etmenin en büyük ve en
güzel örneğini veren büyük müfessir Cârullâh ez-Zemahşerî’yi ve onun muazzam bir eser
olan Keşşâf adlı tefsirini tanıyacağız. Onun el-Keşşâf adlı tefsiri, eskiden olduğu gibi bugün
de araştırmacıların sıkça başvurduğu bir temel kaynak durumundadır. Bilhassa Tefsir ilmiyle
uğraşanların ondan bigâne kalmaları mümkün değildir. Bu yüzden çok ihtiyaç duyulan bir
tefsirdir. Yayınevleri de bu durumu göz önünde bulundurarak onu defalarca basmışlardır.
Ayrıca üzerinde tahkik yapılarak da neşredilmiştir. Aşağıda bu mühim tefsiri ve müfessirini
daha yakından tanıtacağız.
En önemli Mutezili müfessirlerden biri olan ez-Zemahşerî’yi ve tefsirini daha iyi
tanıyıp anlamak için Mutezile’nin tefsir anlayışını ve tarih boyunca yazılmış bazı önemi
Mutezili tefsirleri görmek gerekir.

8.1. Mu’tezile ve Tefsir
Müfessirimizin Mu’tezile mezhebine mensup olmasından dolayı burada Ebû
Müslim’den bahsetmeden önce kendi dönemine kadar gelmiş bazı Mu’tezili müfessirlerden
ve onların tefsirlerinden kısaca bahsetmek istiyoruz. Yukarıda itizal hareketinin 131/748
yılında vefat eden Vasıl b. Ata ile başladığı hususu üzerinde durmuştuk. O zamanlar irade ve
meşiet, kader, büyük günah işleyenin durumu, Allah’ın sıfatları, hilafet meselesi gibi
hususlarda başlayan tartışmalarla başlayan ayrışma, daha sonraları Mu’tezilenin sistemli bir
mezhep halinde ortaya çıkmasına yol açtı.1 Mezhebin görüşlerini açıklamak, haklılığını ortaya
koymak ve savunmak üzere muhtelif alanlarda kitaplar yazılmaya başlandı. Bu arada Tefsir
alanında da Mu’tezile anlayışını esas alan -ne yazık ki büyük bir kısmı zamanla zayi olmuşçok sayıda eser vücuda getirildi.2 Bu cümleden olarak zikredebileceğimiz ilk eserlerden biri
Ebubekir el-Esam’ın (v. 240/854) tefsiridir ki yukarıda bununla ilgili biraz bilgi vermiştik.
Muhammed b. Abdulvehhap Ebû Ali el-Cübbâî (v. 303/915) bu alanda zikredebileceğimiz en
önemli isimlerden biridir. El-Cübbâî bu alanda önemli bir tefsir yazmış, fakat diğer pek çok
Mu’tezile tefsiri gibi o da günümüze ulaşmamıştır.3 Sonra Ebu’l-Kasım Abdullah b. Ahmed
el-Belhî (v. 319/931) geliyor ki, bu da mezhebin en önemli isimlerden biridir ve 12 ciltlik bir
tefsir yazmıştır.4 Bunların ardından müfessirimiz Ebû Müslim gelmektedir.5 Ebû Müslim’den
sonra da Ebu’l-Hasan Ali b. İsa er-Rummânî (v. 384/994), Kâdî Abdulcebbâr (v. 415/1025)
ve Cârullah ez-Zemahşerî (v. 538/1144) bu mezhebin en önemli isimleri olarak öne
çıkacaklardır. Bu arada belirtelim ki birçok Ehl-i sünnet âlimi, bu tefsirleri sakıncalı görmüş
ve bunları okumaktan sakındırmıştır.6
Mu’tezile uleması ayetleri, mezhebin beş temel ilkesi olan ve özellikle Kâdî
Abdulcebbâr’da geniş açıklamasını bulan 7 usulu’l-hamse (beş esas) çerçevesinde
1

2
3
4
5
6

7

Abdulhamid, İslam’da İtikadi Mezhepler ve Akaid Esasları, 93-109; Kemal Işık, “Mutezilenin İlk Kurucusu Vasıl
b. Ata ve Büyük Günah Meselesi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt XXIV, 337-357.
Bkz. Hüseyin ez-Zehebi, et-Tefsir ve’l-Müfessirun, I/264-275.
Hüseyin ez-Zehebi, et-Tefsir ve’l-Müfessirun, I/275.
Hüseyin ez-Zehebi, et-Tefsir ve’l-Müfessirun, I/275.
Bkz. Goldziher, Mezahibu’t-Tefsir el-İslami, 135.
Mesela bkz. Ebu İshak Ahmed es-Sa’lebi, el-Keşf ve’l-Beyan el-Ma’ruf Tefsiru’s-Sa’lebi, (Tahk. Ebu Muhammed
İbn Aşur), (Beyrut: Daru İhyai’t-Turasi’l-Arabi, 1422/2002), I/74.
Bkz. Kâdi’l-Kudât Abdülcebbâr b. Ahmed, Şerhu'l-Usûli'l-Hamse, (Ta’lik: Ahmed b. El-Hüseyin b. Ebi Haşim),
(Tahk. Abdulkerim Osman), (Mektebetu Vehbe, ts.), 149-748; Sâlih Zeynelâbidîn eş-Şeybî, el-Usûlu’l-Hamse
inde’l-Mu’tezile ve Mevkifu’s-Selefiyyîne minhâ, (Yüksek Lisans tezi), Câmiatu’l-Melik Abdulaziz, (Mekketu’lMükerreme: 1397/1977), 7-123.
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açıklamışlardır. Bu ilkelerin ilki ve aynı zamanda Mu’tezile mezhebinin ortaya çıkmasında
büyük rol oynayan el-menzile beyne’l-menzileteyn ilkesidir. Mu’tezileye göre büyük günah
işleyen kişi iman dairesinden çıkmakla birlikte inanç esaslarını inkâr etmediği için küfür
dairesine de girmiş olmaz; iki daire arasında bir yerde olur ki buna el-menzile beyne’lmenzileteyn denir. Bu kişiye mü’min denmez, kâfir de denmez, fasık denir.8 İkinci ile el-va’d
ve’l-vaid (sevap ve ceza sözü) ilkesidir. Bu ilkeye göre Allah, iman üzere yaşayıp salih amel
işleyenlere sevap vaat etmiştir; küfür üzere yaşayanları da cezalandırmakla tehdit etmiştir;
bunun gereğini yapmak Allah’ın üzerine vaciptir ve o mutlaka böyle yapacaktır.9 Üçüncü ile
el-emr bi’l-ma’ruf ve’n-nehy ani’l-münker yani iyiliği emredip kötülüklerden sakındırma
ilkesidir. Buna göre her müslümana etrafındakilere iyiliği emretmek ve şahid olduğu
kötülüklerden sakındırmak vaciptir. Bunu yapabiliyorsa eliyle, o olmazsa diliyle o da olmazsa
kalbiyle yapmak durumundadır. Hangisini nasıl yapacağını şartlar ve durumlar belirler. 10
Bundan sonra Tevhid (Allah’ın birliği) ilkesi gelir ki bu ilke Mu’tezilenin en çok önemsediği
ilklerin başında gelir. Nitekim Kâdî Abdulcebbâr da beş ilkeyi sayarken bunu ilk sıraya
koymuştur. Mu’tezile tevhid ilkesi gereği, Allah’ın zatından ayrı kadim bir sıfatının
olamayacağını düşünmüş, böyle bir anlayışın taaddüd-i ilah fikrini doğuracağını hesaba
katmış, bundan dolayı da Allah’ın kadim sıfatlarını inkâr etmiştir.11 Mu’tezilenin son ilkesi
ise el-adl yani adaletli olma ilkesidir. Onlara göre Allah bu özelliği gereği daima iyi yapar,
doğru yapar, çirkin şeyler yapmaz.12
İşte Mu’tezile Kur’an ayetlerini tefsir ederken mutlaka bu beş ilkeyi göz önünde
bulundurur ve buna göre tefsir yapar. 13 Şimdi buna göre tefsir yapmış olan önemli bir
mu’tezili müfessir olan ez-Zemahşerî’yi görelim.

8.2. ez-Zemahşerî’nin (v. 538/1144) Hayatı
Müfessirimizin tam adı Ebû’l-Kasım Mahmud b. Ömer Cârullah ez-Zemahşerî’dir ( أبو
)القاسم محمود بن عمر جارﷲ الزمخشري. Tefsir Tarihinin en önemli simalarından biri olan ezZemahşerî, Harezm’de bulunan Zemahşer kasabasında 467/1074 tarihinde doğmuştur.

8
9
10
11
12
13

Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu'l-Usûli'l-Hamse, 697-717. Ayrıca bkz. Ahmed Emin, Duha’l-İslam, III/61-64.
Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu'l-Usûli'l-Hamse, 611-693. Ayrıca bkz. Ahmed Emin, Duha’l-İslam, III/61-64.
Kadi Abdülcebbâr, Şerhu'l-Usûli'l-Hamse, 739-748. Ayrıca bkz. Ahmed Emin, Duha’l-İslam, III/64-67.
Kadi Abdülcebbâr, Şerhu'l-Usûli'l-Hamse, 149-298. Ayrıca bkz. Ahmed Emin, Duha’l-İslam, III/23-44.
Kadi Abdülcebbâr, Şerhu'l-Usûli'l-Hamse, 299-510. Ayrıca bkz. Ahmed Emin, Duha’l-İslam, III/44-61.
Mehmet Altın, Mu’tezile Görüşüne Temel Teşkil Eden Ayetlerin Tahlili –Keşşaf ve Medarik Örneği-, (Yüksek
Lisans tezi), Yüzüncüyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Van, 2008), 5-6.
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Harita 8: Müfessir Zemahşeri’nin doğduğu bölge http://turkungecmisi.tr. (19 Temmuz 2015).

Zemahşerî, küçük yaşlardayken maruz kaldığı şiddetli bir kar fırtınasında soğuktan
kangren olan bir ayağını kaybeder ve ondan sonra tahtadan takma bir bacakla hayatını
sürdürür. Çok soğuk olan bu bölgede daha başkalarının da başına buna benzer şeyler
gelmiştir. Ayrıca bir kuşun ayağını kopardığı için annesinin kendisine “senin de bu şekilde
ayağın kopsun” diye beddua ettiğini anlatmış, başına gelenin annesinin bu bedduasının kabulü
olduğunu söylemiştir. Babası bu şekilde ayağını kaybeden oğlunu rahat eder düşüncesiyle
terziliğe yönlendirir, fakat ondaki ilim aşkını ve şevkini görünce medreseye gönderir. Kendi
köyünde imam olan babasından başladığı eğitimine, başta o zamanlar adeta âlimlerin Kabesi
durumundaki Buhara’da bulunanlar olmak üzere Merv, Horasan, Harezm gibi bölgedeki diğer
önemli medreselerde devam etmiştir. Bu arada Bağdat ve diğer merkezleri de ziyaret ederek
oralarda bulunan önemli âlimlerden ve fazıl kişilerden ilim alır. En önemli hocalarından biri
aynı zamanda ilk ciddi eğitimini aldığı ve itizali düşüncelerinden çok etkilenerek Mu’tezilî
olmasına sebep olan Ebû Mudar Mahmûd b. Cerîr ed-Dabbî el-İsbahânî’dir (v. 507/1113).
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Resim 16: Müfessir Zemahşeri’nin eğitim aldığı şehirlerden Buhara’da bir medrese
https://www.google.com.tr/search (15 Temmuz 2015).

Zemahşerî, çok zeki bir insan olması hasebiyle kısa sürede medreselerde okunması
gereken tüm ilimleri okuyup bitirmiştir. Bilhassa dil ve edebiyat alanında çok iyi yetişmiştir.
Daha sonra kendisi dersler vermeye ve öğrenci yetiştirmeye başlayan müfessir, bu arada
zaman zaman başta muhtelif ilim beldelerine ilmi ziyaretler yapmış; oralarda bulunan ulema
ile tanışarak bilgi alış verişinde bulunmuştur. Her gittiği yerde orada bulunanlar etrafında
halka oluşturur ve ilminden istifade etmeye çalışırlardı; kiminle münazara yaptıysa, onu
kendine hayran bırakmıştır. Onunla tartışan herkes ilmini, zekâsını ve kabiliyetini teslim edip
itiraf etmiştir.
Bu arada o zamanlar güçlü olan Selçuklu Devletinin başında bulunan Melikşah ile
başveziri Nizamülmülk’ü öven şiirler yazan Zemahşerî, bunlarla onların takdir ve iltifatlarını
kazanmayı umar. Fakat kendisi Mu’tezilî olduğu için bu devlet büyüklerinden beklediği ilgiyi
görmez. Kendisine ikram ve ihsanda bulunsunlar diye başka devletlerin de reislerine bir takım
övücü şiirler yazar. Onun bu şekilde devlet ricâline sokulup onlara medhiyeler düzmesinin
sebebinin fakirlik olduğu, bu sayede fakirlikten kurtulacağını ümid ettiği belirtilir.
Müellifimiz 512 yılında şiddetli bir hastalığa yakalanır. Bu hastalıktan kurtulduğu
takdirde devlet ricâlini öven şiirler yazmaktan vazgeçeceğini ve kendisini tamamen ilme
adayacağını va’deder. İyileşince de dediği gibi yapar. Bunun için Bağdat, Şam gibi bölgeleri
gezer. 526 yılında daha önce geldiği Mekke’ye bir kez daha gelir ve orada itibar görür. Mekke
emiri olan İbn Vahhaş eş-Şerif, onu tefsir yazmaya ikna eder. Zemahşerî de Mescid-i
Haram’ın hemen yanında bir eve yerleşir ve orada 526-528 (1132-1134) yılları arasında
Zemzem ile Makâm-ı İbrahim arasındaki yerde kısaca el-Keşşâf adını verdiği tefsirini yazar.
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Resim 17: Zemahşeri’nin yanıbaşında tefsirini yazdığı, bu yüzden Allah’ın komşusu anlamında Carullah
lakabını aldığı Kabe’nin eski hali https://www.google.com.tr/search (15 Temmuz 2015).

Zemahşerî, burada “Allah’ın evi” olarak kabul edilen Kabenin yanında meskûn olduğu
için, “Allah’ın komşusu” anlamına gelen “Cârullâh” lakabını almış ve daha sonraları bununla
meşhur olmuştur.
Bir süre sonra tekrar memleketi Harezm’e dönmeye karar verir. Önce Bağdat’a uğrar,
orada yeniden ilim ile uğraşır, yaşlı olmasına rağmen bir öğrenci gibi meşhur âlim Ebû
Mansur el-Cevalikî’nin dizinin dibine çöker ve ondan ders alır. Burada uzun bir süre
kaldıktan sonra Harezm’e dönerken yolda Cürcaniye denen yerde 538/1144 tarihinde 71
yaşında vefat eder ve oraya gömülür.
Hicrî 8. asrın başlarında Hârizm’i zirâyet eden İbn Batûta, Zemahşerî’nin kabrini
gördüğünü ve üzerine bir kubbe inşa edilmiş olduğunu söyler.
Zemahşerî, Mu’tezilî olduğu için çok kınanmış, ilgisiz kalmıştır. Hatta yukarıda
geçtiği gibi devlet Ricâline pek çok medhiyeler yazdığı halde itibar görmemiştir. Ömrünün
sonlarına doğru Mu’tezile mezhebinden çıktığına dair bazı rivâyetler varsa da bunu teyid eden
ondan gelen bir bilgi yoktur. Tefsirinde yaptığı tüm yorumlar Mu’tezile mezhebine göredir.
ez-Zemahşerî Tefsir, Hadis, Nahiv ve Lüğat ilimlerinde asrının en önemli âlimiydi.
Uzun hayatı boyunca hep ilimle uğraşmış, bu yüzden evlenmeye fırsat bulamamış, hep bekâr
olarak yaşamıştır. Bunda çocuk yetiştirmenin zorluğundan çekinmesinin payı da vardır. Aynı
zamanda çok dindar, müttaki, vera sahibi bir zat olan Zemahşerî, başta Arap Dili ve Belağati
olmak üzere muhtelif alanlarda önemli eserler vermiştir. Esasü’l-Belağa, el-Faik fi Ğaribi’lHadis, el-Makamat ve benzeri muhtelif eserler bunlardan bazılardır. Bizim için Zemahşerî’nin
en önemli eseri şüphesiz ki Tefsir alanında yazdığı kısaca Keşşâf diye bilinen eseridir.
Aşağıda bu eserini daha yakından tanıyacağız.
145

8.3. ez-Zemahşerî’nin el-Keşşâf Adlı Tefsiri ve Özellikleri
Zemahşerî’nin tefsirinin tam adı, ( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل فى وجوه
 )التأويلel-Keşşâf an Hakâiki Ğavâmidi’t-Tenzîl ve Uyûni’l-Akâvîl fî Vucûhi’t-Te’vîl veya
kısaca Tefsîru’l-Keşşâf’tır ()تفسير الكشاف. Müfessirimiz, tefsirini Mekke’de bulunduğu sırada
526-528 yılları arasında 2 yılda yazmıştır. O bu hususu “Hz. Ebûbekr’in hilafette kaldığı süre
kadar bir zamanda yazdım” diyerek belirtir. Bununla tefsirini öven Zemahşerî kitabını iki
yılda tamamlamasını, otuz yılda yapılacak işleri iki yılda gerçekleştiren Ebû Bekir (r.a.)'in
başarılı hizmetlerine benzetir.
Tefsir ağırlıklı olarak bir dirâyet tefsiridir. Hatta diyebiliriz ki, dirâyet yöntemiyle
yazılmış en önemli tefsirdir; aynı zamanda ilk önemli dirâyet tefsirlerinden biridir. Bu arada
Kur’ân’ı Kur’ân’la tefsir etmeye büyük özen gösteren Zemahşerî, tefsirinde rivâyet yöntemini
de uygulamıştır. Bu cümleden olarak zaman zaman hadis ve Sahâbe kavliyle tefsir yapmış,
bazen de Tâbiûn sözlerine göre açıklama ve izahlarda bulunmuştur.

Resim 18: Zemahşeri’nin el-Keşşaf adlı
tefsiri

Tefsirin en belirgin ve en önemli özelliği, ayetleri tefsir ederken dil ve belağat
kaideleriyle eski Arap şiirlerinin dikkate alınmış ve onlardan çok yararlanılmış olmasıdır.
Öyle ki eser, bu yönü itibariyle Arap dili ve edebiyatının en önemli eserleri arasında
sayılmaktadır. Hiç kimse Zemahşerî kadar güzel bir şekilde Kur’ân’ı Arap dilinin
inceliklerine göre tefsir edememiştir. O bu tefsiriyle Kur’ân’ın bir belağat mucizesi olduğunu
çok net bir şekilde ortaya koymuştur. Bedi, beyân ve diğer bütün dil sanatlarını tefsirinde
mükemmel bir tarzda kullanmıştır. Kendisi Arap asıllı olmadığı halde, Mekke’de Ebû Kubeys
dağına çıkıp, “Ey Araplar gelin size dilinizi öğreteyim” diyecek kadar Arapçayı iyi
öğrenmiştir. Arap belağat ve fesahati konusunda Kur’ân’da bulunup da Zemahşerî’nin ortaya
çıkardığı incelikler, başta el-Beydâvî’nin Envaru’t-Tenzil ve en-Nesefî’nin Medariku’tTenzil’i olmak üzere ondan sonra yazılmış olan pek çok tefsirde aynen tekrar edilmiş;
neredeyse hiçbir müfessir bu konuda ondan bigâne kalamamıştır.
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Zemahşerî, Tefsirinde aklın ilkelerini esas almış; akılcı bir yöntem kullanmıştır.
Bilhassa ilâhî isim ve sıfatları işlerken onun aklı çok güzel bir şekilde kullandığını görüyoruz.
O aynı zamanda itizal anlayışına aykırı duran ayetleri de müteşabih addetmekte ve bunları
muhkemlere göre açıklamaktadır.
Tefsirde, diğer tüm müfessirlerin yaptığı gibi kısmen de olsa sebeb-i nüzûl üzerinde
durulmuş; ilgili ayetlere mana verilirken nüzûl sebebi ve ortamı göz önünde bulundurularak
izahlar yapılmıştır.
Tefsirin en büyük zaaflarından biri, içinde surelerin faziletiyle ilgili uydurma
hadislerin bulunmasıdır. Ne yazık ki Keşşâf gibi muazzam bir eserde her surenin sonunda o
sureyi okuyanın elde edeceği sevapla veya genel olarak surenin faziletiyle ilgili aslı esası
olmayan uydurma hadisler yer almaktadır. Müfessir çoğunlukla bu hadislerle ilgili herhangi
bir değerlendirme yapmaz, yani bu hadislerin zayıf, uydurma veya asılsız olduğu yönünde
herhangi bir açıklama yapmaz.
Tefsirin zaaf sayılabilecek diğer bir yönü de içinde isarili haberlere yer verilmiş
olmasıdır. Zemahşerî de diğer pek çok müfessirimizin yaptığı gibi tefsirine zaman zaman
İsrâilî haberler almıştır. Fakat Zemahşerî, çoğunlukla bunların İsrâilî haber olduklarına dikkat
çekmiştir. Bununla birlikte bazı yerlerde bunlar hakkında herhangi bir değerlendirme
yapmadığı da olmuştur. Dolayısıyla Keşşâf’ı okuyan bir okuyucu, bu rivâyetlerin doğru
olduğu zannına kapılabilir. Oysa Zemahşerî gibi büyük bir müfessirden beklenen, bu
rivâyetlere itibar etmemesi, şayet yer vermek gerekiyorsa da bunların İsrâilî haberler olduğu
konusunda uyarıda bulunmasıdır.
Zemahşerî tefsirinde kıraat farklılıklarına değinir ve Kur’ân’ın üslubuna uygun
olanları seçer.
O ayrıca Kur’ân ayetleri arasında neshin vaki olduğunu kabul etmekte ve nâsihmensûh olan ayetlere işaret etmektedir.
Zemahşerî, amelî mezhep olarak Hanefî mezhebine mensup bir âlimdir. O yüzden
ahkâm ayetlerini mensubu olduğu Hanefî mezhebi anlayışına göre yorumlamıştır. Fakat bazen
farklı bazı görüşleri benimsediği de olmuştur.
Tefsirin en belirgin özelliklerinden biri şudur: Zemahşerî sürekli olarak (“ )إن قلتin
kulte” (şayet desen ki) diyerek okuyucunun zihnine takılabilecek muhtemel soruları hesaba
katar, ardından da (“ )قلتkultu” (ben de derim ki) diyerek, buna kendi cevabını verip yorum
yapar.
İtikâdî mezhep itibariyle Mu’tezilî olan Zemahşerî, doğal olarak tefsirinde ilgili tüm
ayetleri Mu’tezile inancı istikametinde açıklamıştır. Hatta o Mu’tezilî anlayışını tefsirinin ilk
cümlesinde “الذي خلق القرآن
 ”الحمدdiyerek dile getirmiş, Kur’ân’ın “mahlûk” olduğu
şeklindeki Mu’tezilî analyışı ilk cümlede yansıtmaya çalışmıştır. Ancak etrafındakilerin
“böyle yazarsan insanlar onu okumaz, terk ederler” yönündeki uyarıları üzerine cümleyi aynı
manayı vermek üzere “ ”الحمد الذي جعل القرآنşeklinde değiştirmiştir. Bazı nüshalarda “ الحمد
 ”الذي أنزل القرآنşeklinde yazıldığı görülmüştür ki, bunlar müellifin değil, daha sonrakilerin
müdahalesidir. Zemahşerî, Mu’tezile inancıyla çelişen ve o inanca uymayan ayetleri zaman
zaman bir takım zorlamalar yaparak kendi mezhebi istikametinde te’vîl eder ve ona göre
açıklar. Bazen mezhebini haklı çıkarmak için nahiv ve belağat kaidelerinde zorlamaya gittiği,
hatta aynı amaçla zayıf hadisler kullandığı da olmuştur. Zemahşerî bu mezhebe o kadar
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bağlıydı ki, biriyle görüşmeye gittiğinde, gelenin kim olduğu sorulduğuna “Ebû’l-Kasım elMu’tezili” der ve Mu’tezile nispesini özellikle zikrederdi.
Zemahşerî, Keşşâf’ında, bilhassa Mu’tezilenin ( )االصول الخمسةel-Usûlu’l-hamse dediği
beş esas üzerinde durmakta, ilgili ayetleri buna göre yorumlamaktadır. Bu beş esas daha önce
de geçtiği üzere Tevhid, Adl, Menzile beyne’l-menzileteyn, el-Va’d ve’l-vaîd ve el-Emru bi’lmarûf ve’n-nehy ani’l-münkerdir.
Âlimimiz “Tevhid” anlayışında Allah’ı mahlûkata benzeten her türlü sıfattan tenzih
eder. “Adl” anlayışında insanın iradesini ön plana çıkarır. “Menzile beyne’l-menzileteyn”de
“büyük günah işleyenler ne kâfir ne de mümindirler, ikisi arasındadırlar” der. “el-Va’d ve’lvaîd”de “va’d sevap işleyen müminlere, vaid ise günah işleyenleredir. Ancak vaid sadece
büyük günahlarda olur; küçüklerde olmaz” demektedir. “Emr-i bil marûfu” ise, “müminlerin
içinden bu işi bilen bir grubun olması ve bunların bu işi yapması farz-ı kifayedir” diyerek
belirtir.
Zemahşerî’den önce de Mu’tezile anlayışına göre bazı mühim tefsirler yazılmıştır. Ebû
Müslim Muhammed b. Bahr el-Isfehânî’nin (322/934) Câmiu’t-Te’vîl li Muhkemi’t-Tenzîl ile
el-Kâdî Abdulcebbâr b. Ahmed el-Hemedânî’nin (415/1025) Tenzîhu’l-Kur’ân ani’l-Metâîn
adlı tefsirleri bunların en önemlilerindendir. Ancak Zemahşerî’nin Keşşâf’ı bunların
hepsinden daha üstün kabul edilmektedir.
Daha pek çok önemli özelliğe sahip olan Keşşâf, kendisinden sonraki tüm tefsirlere
kaynaklık etmiştir. Bilhassa Fahreddin er-Râzî, Beydavi, Nîsâburi, Nesefî, Ebûssuûd, Hamdi
Yazır ondan çok yararlanmışlardır. Kendinden sonra gelen bütün dirâyet tefsirleri ondan
istifade etmiş olmaları hasebiyle Keşşâf “( ”أم التفاسيرTefsirlerin anası veya ana tefsir) kabul
edilmiştir.
Tefsir, yukarıda belirttiğimiz gibi içinde Mu’tezilî fikirler olması açısından
eleştirilmiştir. Bilhassa Kâdî İyâz (v. 544/1149), İbnu’l-Muneyyir (v. 683/1284), Ebû Hayyân
el-Endülüsî (v. 745/1344) gibi müellifler, Keşşâf’taki itizali fikirleri ortaya çıkararak
çürütmeye çalışmışlardır. İçindeki aşırı itizali fikirler yüzünden İbn Teymiyye, Şemsuddin ezZehebî, Taceddin es-Subkî, İbn Hacer el-Askalânî gibi bazı âlimler Keşşâf’ı okumayı dahi
caiz görmemişlerdir. Bilmen de “ilm-i kelamdan bihakkın behresi olmayanların Keşşâf
tefsirini mütalaa etmeleri ihtiyata münafidir” diyerek, benzer bir görüş serdetmiştir. Bütün
bunlarla birlikte Zemahşerî’nin Keşşâf’ı kendisinden sonra yazılmış bütün tefsirler üzerinde
ciddi bir etki meydana getirmiştir. Kendisinden sonra yazılan her tefsir bir şekilde ondan
etkilenmiştir.
Keşşâf’ın temel kaynağı ez-Zeccâc’ın (v. 311/923) Meani’l-Kur’ân adlı eseridir.
Bunun yanında ayrıca rivâyet tefsirinde Mücâhid (v. 103/721), Amr b. Ubeyd el-Mu’tezili (v.
144/762), Ebûbekir el-Esam (v. 235/849) ve er-Rummânî (v. 384/994) gibi âlimlerden
nakiller yapmıştır. Ayrıca Müşebbihe, Râfıza ve Mutasavvıfaya ait tefsirlerden de
yararlanmıştır. Bilhassa Tasavvufta, Tâbiûnden Şehr İbn Havşeb (v. 112/730), Tavûs b.
Keysân (v. 106/724) ve Mâlik b. Dinâr’dan (v. 128/746) yararlanmıştır. Fakat bunları sert bir
şekilde eleştirmiştir.
Kıraat ilimlerinde de ağırlıklı olarak Abdullah b. Mes’ûd (v. 34./654) ve Ubeyy b.
Kâ’b (v. 30/650)’tan nakiller yapmıştır.
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Zemahşerî, Dil ve Edebiyatta Sibeveyh’in (v. 194/809) el-Kitab adlı eserini;
Müberred’in (v. 295/898) el-Kâmil fi’l-Luğati ve’l-Edeb adlı eseri ve el-Câhız’ın (v. 255/868)
Kitâbu’l-Hayevân’ını kaynak olarak kullanmıştır.
Müfessirimiz Hadis kaynağı olarak da en çok Müslim b. el-Haccâc (v. 262/874)’ın
Sahîh’ini kullanmıştır.
Tefsir henüz Türkçeye tercüme edilmemiştir.
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8.4. ez-Zemahşerî’nin Tefsirinden Örnek Metin
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Zemahşeri’nin tefsir ilmindeki yerini, tefsir anlayışını, tefsirinin adını, özelliklerini,
içeriğini, İsra suresindeki ilgili ayetleri tefsir ediş tarzını, ayetleri tefsir ederken diğer
ayetlerden ve hadislerden nasıl yararlandığını, kelimelere nasıl mana verdiğini öğrenmiş
olduk. Ayrıca tefsirinin Mutezili anlayış üzere ve belağat yönünü öne çıkararak Kur’an’ı tefsir
eden en mükemmel eser olduğunu görmüş olduk.
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Bölüm Soruları
1 – İlim ve kültür tarihimizde önemli bir yer işgal eden ve pek çok âlimin doğup yetiştiği yer alan
Harezm bölgesi, nerededir, bugün hangi ülkenin sınırları içerisinde bulunmaktadır, araştırınız.

2 – Zemahşerî (…………………) tarihinde (……………………) adındaki kasabada vefat
etmiştir. Yukarıdaki boşluklara aşğıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A - 538/1144 – Zemahşer
B - 538/1144 – Cürcan
C – 583/1189 – Cürcan
D – 583/1189 – Zemahşer
E – 545/1151 – Bağdât
3 – Zemahşerî’nin tam adı (……………………………………………………………..)dır.
4 – Zemahşerî’nin tefsirinin tam adı (……………………………………………………..)dır.
5 – Zemahşerî, tefsirini (……………….) tarihler arasında (……………………)’de yazmıştır.
Yukarıdaki boşluklara aşğıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A - 526-528 (1132-1134) – Mekke
B - 526-528 (1132-1134) – Medine
C - 526-528 (1132-1134) – Harezm
D - 526-528 (1132-1134) – Buhara
E - 526-528 (1132-1134) – Bağdat
6 - Zemahşerî’ye neden “Cârullâh” denmiştir?
A – Tefsirinde bu kelimeyi sıkça kullandığı için
B – Annesi onu Kâbe’nin yakınındaki bir evde doğurduğu için
C – Tefsirini uzun süre ikamet ettiği Kabenin yakındaki bir evde yazdığı için
D – Doğduğunda babası, çok sevdiği hocasının lakabı olan bu ismi ona verdiği için
E – Kıyamette Allah’a komşu olmayı murad ettiği için
7 – Aşağıdakilerden hangisi, Keşşâf’tan önce yazılmış önemli Mutezili tefsirlerden biridir?
A – İbn Atiyye el-Endulusî: el-Muharreru’l-Vecîz
B – Mukâtil b. Süleyman: et-Tefsîru’l-Kebîr
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C - Kâdî Abdulcebbâr: Tenzîhu’l-Kur’ân ani’l-Metâ’in
D – Kâdî Beydâvî: Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl
E – İbnu’l-Cevzî: Zâdu’l-Mesîr fî İlmi’t-Tefsîr
8 – Aşağıdakilerden hangisi Keşşâf için söylenemez?
A – Ağırlıklı olarak dirayet tefsiridir, fakat içinde rivayetler de vardır.
B – Ayetleri hadisle tefsir etmeye özen gösterir.
C – Tefsire başlamadan önce ayetin yorumuyla ilgili pek çok rivayeti senet zincirleriyle
birlikte uzun uzadıya vererek zikreder.
D - Ayetleri tefsir ederken dil ve belağat kaideleriyle eski Arap şiirleri dikkate alınmış ve
onlardan çok yararlanılmıştır.
E – Zaman zaman israili haberlere göre ayetlere mana vermeye çalışır.
9 – Aşağıdakilerden hangisi Keşşâf’ın özelliklerinden biri değildir?
A – Tefsirde akıl değil tamamen nakil esas alınmıştır. Nakilci bir yöntem kullanılmıştır.
B– Tefsirde Arap dili açısından çok ince tahlillerle kelimelerin ihtiva ettiği mecazi manalar
keşfedilmeye çalışılmıştır.
C – Sebeb-i nüzul üzerinde durmuştur.
D – Surelerin fazileti konusunda zayıf ve uydurma hadislere yer vermiştir.
E – Amelî konularda Hanefi mezhebi esas alınmıştır.
10 – Aşağıdakilerden hangisi Keşşâf’ın özelliklerinden biri değildir?
A – Kıraat farklılıklarına değinir ve Kur’an’ın üslubuna uygun olanı seçer.
B – Tefsirde neshe yer verilmez; nasih ve mensuh olan ayetlere değinilmez.
C – İtikâdî konuları mensubu olduğu Mutezile mezhebi anlayışına göre yorumlar.
D – Tefsirinde sürekli olarak (“ )إن قلتin kulte” diyerek okuyucunun neyi sorabileceğini dile
getirir, ardından da (“ )قلتkultu” diyerek, buna kendi cevabını ve yorumu yazar.
E - Bazen mezhebini haklı çıkarmak için zayıf hadisler kullanır.
2 – B; 5 – A; 6 – C; 7 – C; 8 – C; 9 – A; 10 – B.
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9. İBN ATİYYE, HAYATI, TEFSİRİNİN ÖZELLİKLERİ VE
TEFSİRİNDEN ÖRNEK BİR METİN

159

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste Endülüs Tefsir hareketinin en önemli simalarından olan İbn Atiyye elEndülüsi’yi ve tefsir anlayışını öğrenecek, yazdığı tefsirin genel özelliklerini, içeriğini görmüş
olacağız. Ayrıca tefsirinin tercüme edilip edilmediğini de göstereceğiz. İbn Atiyye’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) İbn Atiyye’nin yaşadığı dönemi araştırın ve ondan önce yazılmış tefsirlerin genel
özellikleri hakkında bilgi toplayın.
2) Endülüs Tefsir hareketi hakkında bilgi araştırınız..
3) İbn Atiyye’nin tefsiri Türkçeye tercüme edilmiş midir? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örnek metin üzernden
Örnek
metin Kur’an’ın nasıl yorumlandığı ve
üzerinden
Kur’an’ı nasıl yorumlanması gerektiği
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


Tefsir



İbn Atiyye



Endülüs



Belağat



Dirayet



Sebeb-i nüzul
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Giriş
İbn Atiyye Endülüs tefsir hareketinin en önemli isimlerindendir. Endülüs’te siyasi
istikrarsızlığın etkili olduğu dönemlerde dünyaya gelmiş, ancak Murâbıtların bölgeye hâkim
olmasıyla kısmen sükûnete eren bir ortam içerisinde yetişmiştir. Müfessirimizin yazmış
olduğu el-Muharreru’l-Vecîz adlı tefsir, bölgede yazılmış en mühim tefsirlerden biridir. Tefsir
Mâlikî mezhebi esas alınarak hazırlanmış, ancak diğer mezheplere de zaman zaman yer
verilmiştir. Bu derste henüz dilimize çevirisi yapılmamış olan bu mühim tefsiri, müfessirini
ve yaşadığı dönemi ana hatlarıyla görmeye çalışacağız.

9.1. İbn Atiyye el-Endülüsî’nin (v. 541/1147) Hayatı
Müfessirimizin tam adı, ()أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمان ابن عطية الغرناطي األندلوسي
Ebû Muhammed Abdülhak b. Ğâlib b. Abdurrahman İbn Atiyye el-Ğırnâtî el-Endülûsî’dir.
Bugünkü İspanya’nın Granada (Gırnata) bölgesinde 481/1088 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Harita 9: Müfessi İbn Atiyye’nin doğduğu Gırnata (Granada) şehri (Endülüs/İspanya)
https://www.google.com/maps/place (20 Temmuz 2015).

Ailesinin, Mekke’li Mudar kabilesinden olup fetih için İspanya’ya gelen Atiyye b.
Mâlik el-Muhâribî’ye dayandığı söylenmektedir. Müfessirimiz ilk eğitimini aynı zamanda
dönemin iyi bir âlimi olan babası Gâlip b. Abdurrahman’dan almıştır. Daha sonra bölgede
bulunan diğer önemli âlimlerden dersler almıştır. Eğitim için Endülüs’teki mühim eğitim
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merkezleri olan Kurtuba (Cordoba), İşbiliye (Sevilla), Mersiye (Murcia), Belensiye
(Valencia) ve Ceyyan (Jean) gibi şehirlere gitmiş, oralardaki âlimlerin ders halkalarında
bulunarak icazet almıştır. Gidemediği şehirlerde bulunan önemli âlimlerle de yazışarak
ilimlerinden istifade etmiş ve onlardan da icazet almıştır. Onun bu faaliyeti, uzaktan eğitimin
önemli örneklerinden biri olarak kabul edilebilir. İbn Atiyye bu şekilde kendini Tefsir, Fıkıh
ve Arapça başta olmak üzere birçok alanda iyi bir âlim olarak yetiştirmiştir.

Resim 19: Müfessir İbn Atiyye’nin doğduğu Gırnata şehrinden bir görünüm.

Zaten kısa bir süre sonra bölgede ve bilhassa o zamanlar Endülüs’te hüküm sürmekte
olan Murâbıtlar arasında en çok tanınan âlimlerden biri haline gelmiştir. Murâbıtlar ile arası
oldukça iyi olan ve hatta zaman zaman onlarla birlikte bazı savaşlara katılmış olan İbn
Atiyye, bu idare tarafından 529/1134 tarihinde Meriye (Almeria) kadılığına getirilmiştir. On
yılı aşkın bir süre bu görevde bulunan İbn Atiyye, aralarında aşağıda işleyeceğimiz tefsiri elMuharreru’l-Vecîzin de bulunduğu eserlerini burada kaleme almıştır. Murâbıtların yıkılıp
Muvahhidlerin iktidara gelmesiyle İbn Atiyye bazı zorluklar yaşamıştır. Önce kadılık görevini
yaptığı Meriye halkının kendisi hakkındaki ithamları ve şikâyetleri sebebiyle bu görevden
alınarak Mürsiye kadılığına atanmış, ancak Mürsiye halkının da onu istememesi üzerine
buradan Lurka (Lorca) şehrine giderek oraya yerleşmiştir. İbn Atiyye kısa bir süre sonra
541/1147 tarihinde 60 yaşında burada vefat etmiştir. Başta tefsir olmak üzere fıkıh ve diğer
alanlarda önemli bir âlim olarak bilinen müfessirimizin, tefsirinden başka bir de ( )الفھرستelFihrist adında bir eseri vardır. İbn Atiyye bu eserinde kendilerinden ders aldığı veya
mektuplaşarak bilgi aldığı âlimleri, onlardan okuduğu eserleri ve buna benzer bilgileri
vermektedir.

9.2. İbn Atiyye’nin el-Muharreru’l-Vecîz Adlı Tefsiri ve Özellikleri
Müfessirimizin tefsirinin tam adı ( )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزel-Muharreru’lVecîz fi Tefsîri’l-Kitâbi’l-Azîz’dir. Tefsir önce Ahmed Sadık el-Mellâh’ın tahkikiyle eksik
olarak yayımlanmıştır. Ancak daha sonra Fas Vakıflar Bakanlığı tarafından on dört ciltlik
baskıları yapılmıştır. Bunun ardından eserin tamamı, Abdüsselam Abdüşşafi Muhammed’in
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tahkikiyle Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye tarafından beş cilt olarak yayımlanmış, Cemal Talebe de
bu baskıya bir fihrist hazırlamıştır. Eser aynı zamanda Abdusselam Abduşşafi Muhammed
tarafından tahkik edilerek beş cilt halinde basılmıştır. Bizim yararlandığımız baskı da budur.
Ünlü müfessirlerimizden Ebû Zeyd es-Sealibî (ö. 875/1470), İbn Atiyye’nin tefsirini ihtisar
etmiş, bazı yeni bilgiler ekleyerek el-Cevahiru’l-Hisân fi Tefsîri’l-Kur’ân adıyla yeni bir tefsir
meydana getirmiştir.
İbn Atıyye tefsirinin başına oldukça mühim bir mukaddime koymuştur.
Mukaddimenin başında tefsirini hangi maksat ve niyetle yazdığını anlatıyor. Daha sonra 10
bab halinde Kur’ân’ın fazileti, Kur’ân’ı tefsir etmenin fazileti, Kur’ân’ın tefsiri konusu ve
tarihi seyri, yedi harf ve kırâatler, Kur’ân’ın cem’i, harekelenmesi ve bölümlere ayrılması,
Kur’ân’ın lafızları ve Kur’ân’da yabancı kelimelerin olup olmadığı, Kur’ân’ın i’cazı, Kur’ân
tefsirinde az kullanılması gereken ifadeler, Kur’ân’ın isimlerinin tefsiri, âyet ve sureleri,
istiâze gibi konular kısaca ele alınmaktadır. Bunun ardından Besmelenin tefsiri gelmektedir.
Burada diğer tefsirlerde olduğu gibi besmelenin Kur’an’dan olup olmadığı, kelimelerinin
anlamları vs gibi hususlar işlenmiştir. Bundan sonra da Fâtiha suresinin tefsiri
gelmektedir.Onun bu mukaddimesi Arthur Jeffery tarafından başka bir mukaddimeyle
birlikte Mukaddimetân fi Ulûmi’l-Kur’ân adıyla neşredilmiştir.
Müfessirimiz tefsirinde dirâyet ve rivâyet yöntemini birlikte uygulamıştır. Bununla
birlikte tefsirde dirâyete bir yöneliş vardır. Bundan dolayı onun tefsiri rivâyetten dirâyete
geçişin ilk halkası olarak addedilmiştir. İbn Atiyye tefsirinde, gerek hadis kaynaklarından
gerekse kendinden önce yazılmış tefsirlerden aldığı rivâyetleri tenkit süzgecinden geçirmiş,
yer yer sened ve metin kritiği yapmıştır. Çoğunlukla rivâyetlerin senetlerini hazfetmiş,
yalnızca ilk raviyi zikretmiştir. Müfessirimiz lügat ve nahve de tefsirinde büyük önem vermiş
ve bunlara göre ayetleri izah etmeye çalışmıştır. Kıraat farklılıklarına ve cümle tahlillerine
genişçe yer vermiştir. İbn Atiyye, Mâlikî mezhebine mensup olduğu için ahkâm ayetlerini
buna göre açıklamıştır, zaman zaman da diğer mezheplerle mukayeseler yapmıştır.
Müfessirimiz zayıf haber ve rivâyetler konusunda hassas davranır. Mümkün olduğunca ayetin
tefsiri için gerekli olmayan kıssa, haber ve isrâilî rivâyetlere yer vermez. Ancak zaman zaman
bunlara değindiği ve tefsirini yaptığı ayetle ilgili başka rivâyet bulamadığı durumlarda isrâilî
haberlere yer verdiği de görülmektedir. İbn Atiyye batıni ve işârî tefsire karşı da sert eleştiriler
yapmış ve bunlarla ayetleri tefsir etmenin doğru olmadığını söylemiştir. Müfessirimiz Esbâb-ı
nüzûl konusunda da önemli bilgiler vermekte ve ayetlerin daha doğru anlaşılması hususunda
Esbâb-ı nüzûlü bolca kullanmaktadır.
Müfessir bir surenin tefsirine başlamadan önce o surenin nerede indiğini
belirtmektedir. Ardından şayet o surede bulunan ayetlerin kelimelerinde kıraat farklılıkları
varsa onları zikreder ve aralarında tercih yapar. Şaz kıraatlere de işaret eder, ancak bunların
şaz olduğunu belirtir. Sonra ayeti tefsire başlar. Burada ayette geçen garip kelimelerin irabını
yaparak onlara mana verir. Bu arada şiirle istişhad da yapar. Yine kelimenin veya ayetin
manasıyla alakalı Hz. Peygamber, Sahâbe ve Tâbiûndan gelen rivâyetleri vererek
açıklamalarda bulunur. Ayrıca kendisinden önceki âlimlerin yorumlarını ve bakışlarını da
nakleder. Burada kendince doğru olmayan görüşleri tenkit eder. Müfessirimiz ayrıca ayetleri,
diğer ayetlerle açıklamaya da önem verir. Tefsirin içinde nüzûl sebebini vererek konunun
daha iyi anlaşılmasını sağlar. Bazen nüzûl sebebini başta, bazen de sonda verir.
Müfessirimiz lügat ve nahve de tefsirinde büyük önem vermiş ve bunlara göre
ayetleri izah etmeye çalışmıştır. Kıraat farklılıklarına ve cümle tahlillerine genişçe yer
vermiştir. İbn Atıyye, Mâlikî mezhebine mensup olduğu için ahkâm ayetlerini buna göre
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açıklamıştır, zaman zaman da diğer mezheplerle mukayeseler yapmıştır. Müfessirimiz zayıf
haber ve rivayetler konusunda hassas davranır. Mümkün olduğunca ayetin tefsiri için gerekli
olmayan kıssa, haber ve isrâilî rivayetlere yer vermez. Ancak zaman zaman bunlara
değindiği ve tefsirini yaptığı ayetle ilgili başka rivayet bulamadığı durumlarda isrâilî
haberlere yer verdiği de oluyor. İbn Atıyye bâtınî ve işârî tefsire karşı da sert eleştiriler
yapmış ve bunlarla ayetleri tefsir etmenin doğru olmadığını söylemiştir. Müfessirimiz Esbâbı nüzul konusunda da önemli bilgiler vermekte ve ayetlerin daha doğru anlaşılması hususunda
Esbâb-ı nüzulu bolca kullanmaktadır.
İbn Atıyye, nesih konusunda ehl-i sünnetin genel anlayışına uymaktadır. Buna göre o
neshin aklen mümkün, şer’an caiz olduğunu ve Kur’an’da vaki olduğunu söylemektedir. Buna
karşılık bedâyı reddetmekte ve ayrıca neshi kabul etmeyen bazı mutezili âlimleri eleştirerek
neshin imkâniyetini savunmaktadır. Nesih ile umumun tahsisi hususunun birbirine
karıştırılmaması gerektiğini söyleyen İbn Atıyye, (...“ )ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جھنم خالدا فيھاkim
bir mümini kasten öldürürse onun cezası ebedi cehennemdir” (Nisa 4/93) ayetinin ( ويغفر ما دون
...“ )ذلك لمن يشاءbunun dışında dilediklerini bağışlar” ayetiyle (Nisa 4/48, 116) neshedildiğini
söyleyenleri eleştirerek bunların hata yaptıklarını söyler. On göre burada nesih değil, umumi
bir mananın tahsis edilmesi söz konusudur.
İbn Atıyye neshin şu üç çeşidinden söz eder:
1 – Hem hükmü, hem de lafzı neshedilmiş ayetler. Hz. Ebûbekir’in “Biz
‘babalarınızdan yüz çevirmeyin, çünkü bu küfürdür’ ( )ال ترغبوا عن آبائكم فإنه كفرayetini okurduk”
demesi gibi. Bugün böyle bir âyet ne hükmen ne de lafzen mevcut değildir. Dolayısıyla bu
âyetin, hem lafzı, hem de hükmü kaldırılmıştır.
2 – Lafzı mensuh fakat hükmü bâkî ayetler. Recim âyeti örneğinde olduğu gibi.
3 – Lafzı mevcut fakat hükmü mensuh ayetler. Buna da örneği “eğer birinizin eşi
kafirlere kaçarsa…” (... )وإن فاتكم شيئ من أزواجكم إلى الكفارayetini örnek vermektedir. Bu ayet
elimizde bulunan Kur’ân’da mevcuttur, fakat böyle bir hüküm cari değildir.
O ayrıca Kur’ân’ın sahih sünnetle de nesh edilebileceğini söyler ve buna dair örnekler
verir.
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9.3. İbn Atiyye’nin Tefsirinden Seçme Bir Metin
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
İbn Atiyye’nin tefsir ilmindeki yerini, tefsir anlayışını, tefsirinin adını, özelliklerini,
içeriğini, Lokman suresindeki ilgili ayetleri tefsir ediş tarzını, ayetleri tefsir ederken diğer
ayetlerden ve hadislerden nasıl yararlandığını, kelimelere nasıl mana verdiğini öğrenmiş
olduk. Ayrıca tefsirinde tefsirinde nasıl hadislerden yararlandığını gördük.
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Bölüm Soruları
1 – Müfessirimiz İbn Atıyye’nin doğup yetiştiği ve görev yaptığı Endülüs, bugün nerede
bulunmaktadır? Endülüs’ün nerede olduğunu ve Endülüs’te yetişmiş ünlü âlimlerimizi araştırınız
2 – İbn Atıyye’nin vefat tarihi ve yeri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A - 529/1135 – Meriye
B - 541/1147 – Mürsiye
C – 541/1147 –Lurka
D –529/1135– Kurtuba
E –571/1177 – Mısır
3 –İbn Atıyye’nin tam adı (…………………………………………………………..)dır.
4 – Müfessirimiz aşağıdaki yönetimlerden hangisi döneminde kadılık yapmıştır?
A – Murâbıtlar
B – Muvahhidler
C – Memlûkîler
D – Sâmânîler
E – Eyyûbîler
5 – Aşağıdakilerden hangisi İbn Atıyye’nin yaşadığı bölgede (Endülüs’te) ondan önce
yazılmış önemli bir tefsirdir?
A – İbn Kesîr: Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm
B – el-Hâzin: Lübâbü’t-Te’vîl fî Meâni’t-Tenzîl
C – el-Kâdî el-Beydâvî: Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl
D – el-Kurtubî: el-Câmi li Ahkâmi’l-Kur’ân
E – Bâkî b. Mahled: et-Tefsîru’l-Kebîr
6 – Aşağıdakilerden hangisi İbn Atıyye’den önce yazılmış tefsirlerden biri değildir?
A – el-Cassâs: Ahkâmu’l-Kur’ân
B – Mukâtil b. Süleyman: et-Tefsîru’l-Kebîr
C – el-Maverdi: en-Nüket ve’l-Uyun
D – Mahmûd el-Âlûsî: Rûhu’l-Meânî
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E – el-Beğavî: Meâlimu’t-Tenzîl
7 – Aşağıdakilerden hangisi İbn Atıyye’nin tefsiri için söylenemez?
A – Tefsirde zaman zaman isrâilî haber ve rivayetlere yer verilmiştir.
B – Her surenin başında o sureyi okumanın faziletiyle ilgili çok sayıda hadis zikreder.
C – Tefsir yaparken Esbâb-ı nüzulu göz önünde bulundurur.
D – Hadis kaynaklarından aldığı rivayetleri tenkit süzgecinden geçirmiş, yer yer sened ve
metin kritiği yapmıştır.
E – Ahkâm ayetlerini mensubu olduğu Mâlikî mezhebine göre yapmıştır.
8 –İbn Atıyye’nin tefsirnin tam adını yazınız (…………………………………………..)
9 – Aşağıdakilerden hangisi İbn Atıyye’nin tefsirinin başında bulunan mukaddimeyi
başka bir mukaddimeyle birlikte basmıştır?
A – Lous Massignon
B – Edvard Monted
C – Alexander Ross
D – Ignaz Goldziher
E – Arthur Jeffery
10 – Aşağıdakilerden hangisi İbn Atıyye’nin tefsiri için söylenemez?
A – Tefsir, bugüne kadar yazılıp günümüze ulaşmış en büyük ahkâm tefsiridir.
B – İçinde çok sayıda nahiv tahlilleri ve kelime iştikakları yapılmıştır.
C – Tefsirde kıraatlere de yer verilmiş, yedi kıraat yanında zaman zaman diğer kıraatlere de
değinilmiştir.
D – Tefsirde sure ve ayetler arasındaki münasebet ve insicama dikkat çekilmiştir.
E – Tefsirde rivayet yanında dirayete de önem verilmiştir.
2 – C; 4 – A; 5 – E; 6 – D; 7 – D; 9 – E; 10 - A

175

10. EBU ALİ FADL ET-TABRESİ, HAYATI, TEFSİRİNİN
ÖZELLİKLERİ VE TEFSİRİNDEN ÖRNEK BİR METİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste Kur’an’ı Şii anlayış üzere tefsir etmiş en önmeli müfessirlerden biri olan
Ebu Ali Fadl et-Tabresi’yi ve tefsir anlayışını öğrenecek, yazdığı tefsirin genel özelliklerini,
içeriğini görmüş olacağız. Ayrıca tefsirinin tercüme edilip edilmediğini de göstereceğiz.
Tabresi’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) Et-Tabresi’nin yaşadığı dönemi araştırın ve ondan önce yazılmış tefsirlerin genel
özellikleri hakkında bilgi toplayın.
2) Tabresi Şiaya mensup bir müfessirdir. Şianın tefsir anlayışını ve önemli şii tefsirleri
araştıınız.
3) Tabresi’nin tefsiri Türkçeye tercüme edilmiş midir? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örnek metin üzernden
Örnek
metin Kur’an’ın nasıl yorumlandığı ve
üzerinden
Kur’an’ı nasıl yorumlanması gerektiği
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


Tefsir



Et-Tabresi



Şia



Ehl-i beyt



Dirayet



Sebeb-i nüzul



Nesih



Beda



Recim
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Giriş
Ebû Ali Fadl et-Tabresî, şiî müfessirlerden olup, şiî âlemde oldukça rağbet görmüş bir
müfessirdir. Tabresî’nin Mecmau’l-Beyân adlı tefsiri 10 cilt olarak tabedilmiş orta hacimde
bir tefsirdir. Tefsir bugün Şiîler arasında yaygın bir şekilde kullanıldığı gibi aynı zamanda
Sünni dünya da ondan istifade etmektedir. Eser henüz dilimize tercüme edilmemiştir. İşte bu
dersimizde bu önemli müfessiri ve tesirini tanımaya çalışacağız.
Ancak önce, İbn Atiyye el-Endülüsî ile et-Tabersî arasındaki dönemde yaşamış bazı
önemli müfessirlere işaret etmek istiyoruz. Bu dönmede muhtelif bazı müfessirler olmakla
beraber biz bilhassa bunların en önemlisi olan Ebubekir İbnu’l-Arabî’ye (v. 543/1148) ve
onun Malikî mezhebi esas alınarak hazırlanmış olan Ahkâmu’l-Kur’ân adlı eserine dikkat
çekmek istiyoruz. Bu müfessir ve eseriyle ilgili yeterli bilgi Tarih Perspektifinden Örnek
Tefsir Metinleri I adlı eserde mevcuttur.

10.1. et-Tabresî’nin (v. 548/1153) Hayatı
Ebû Ali künyesiyle tanınan müfessirimizin tam adı, ( )الفضل بن حسن بن فضل الطبرسيelFadl b. Hasan b. Fadl et-Tabresî’dir. Müfessir, halk arasında ve dönemin âlimleri nezdinde
kazandığı güvenden ve ayrıca sahip olduğu engin bilgi sebebiyle “dinin güvencesi” anlamında
(“ )أمين الدينeminu’d-din”, “devletin güvencesi” anlamında (“ )أمين الدولةeminu’d-devle”,
“İslam’ın güvencesi” anlamında (“ )أمين اإلسالمeminu’l-İslam” ve “müfessirlerin direği”
anlamında (“ )عمدة المفسرينumdetu’l-mufessirîn” gibi lakaplarla da anılmıştır Müfessirimiz
470/1077 tarihinde bugün İran’da Tefriş diye bilinen Tabres veya Taberistân (bugün
Mâzendarân şehri) bölgesinde dünyaya gelmiştir. Bundan dolayı bazı âlimler onu “etTabersî” diye tesmiye ederken, bazıları da ona “et-Tabresî” demişler ve iki kullanımın da
doğru olduğunu söylemişlerdir. Musa Kâzım Yılmaz ise hazırladığı doktora tezinde
müfessirin adını “Tabressi” diye vermiştir. Çocukluğunda önce ailesinden olmak üzere
doğduğu bölgedeki âlimlerden dînî eğitim alan Tabresî, daha sonra Sebzvar, Meşhed gibi
muhtelif beldeleri gezip oralardaki ünlü âlimlerden dersler alarak ilim ve kültürünü
arttırmıştır. Müfessirimiz 548/1153 tarihinde 76 yaşında Sebzvar şehrinde vefat etmiştir.
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Harita 10: Müfessirimiz Tabersî’nin vefat ettiği yeri gösteren harita https://www.google.com/maps/place (19
Temmuz 2015).

Tabresî’nin çok sayıda eseri vardır. Bunlar tefsir, nesep ilmi, hadis, fıkıh, Arap dili,
ahlak gibi muhtelif alanlarla ilgilidir ve bu eserler Şiî dünyasında oldukça rağbet
görmüşlerdir. Eserleri arasından bizim için önem arz eden Mecmau’l-Beyân adlı tefsiridir.
Ancak eseriyle ilgili bilgi vermeden önce yaşadığı dönemdeki siyâsî ve sosyal hayat, ilim ve
kültür hayatı hakkında kısaca bilgi vermek istiyoruz.
Müfessir Tabresî, Büyük Selçuklu Devleti’nin (1040-1157) hâkim olduğu bir dönemde
doğmuştur. Müfessirimizin doğduğu zamanlar, Melikşah’ın (v. 484/1092) veziri
Nizamülmülk’ün (v. 484/1092) şiî âlimlere hoşgörülü davranıp hürmet gösterdiği, yapılan
ilmi toplantılara onları da davet ettiği dönemlerdir. Nizamülmülk’ün bu yaklaşımı ve engin
hoşgörüsü sayesinde âlimler de birbirlerine anlayışla yaklaşabilmiş, herkes rahat bir ortam
içerisinde ilim yapabilmiş, böylece bölgede şer’i ve edebi ilimler adeta zirveye çıkmıştır. Bu
hoşgörü ve karşılıklı anlayış havası müfessirimizi de etkilemiş, o yüzden tefsirinde aşırı
yorumlardan kaçınmış, ehl-i sünneti rencide edecek izahlardan sakınmış ve mutedil bir şiî
müfessir olarak bilinmiştir. Hatta tefsirinde şiî rivâyetler yanında ehl-i sünnet rivâyetlerini
verdiği için tefsiri şia ile ehl-i sünnetin arasını yaklaştıran eserlerden biri olarak addedilmiştir.
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Resim 20: Tabersi’nin vefat ettiği Sebzvar’dan bir görüntü http://2.bp.blogspot.com/ (19 Temmuz 2015).

Tefsirin yazılma sebebiyle ilgili şöyle bir hikâye anlatılır: Âlimimiz Tabresî bir gün
fenalaşır ve cemaat tarafından öldüğü zannedilerek yıkanır, kefenlenir ve defnedilir. Bu
aşamaların hiç birinde müfessir kendine gelmez. Ancak mezara konduktan bir süre sonra
kendine gelir. Fakat mezardan çıkması mümkün değildir. Burada “şayet kabirden çıkarsa
Kur’ân’ı yorumlayan bir eser yazacağına ve hayatını buna adayacağına” söz verir. Bu arada
kefen hırsızları mezarlığa gelir ve yeni gömülmüş olan Tabresî’nin kefenini çalmak için
mezarını kazmaya başlarlar. O arada Tabresî’nin yaşamakta olduğunu görürler ve dehşete
kapılırlar. Tabresî onlara, “korkmayın, ben ölmedim, fakat insanlar öldüğümü zannederek
beni gömdüler” der. Sonra da mezardan çıkar. Tekrar hayata dönünce nezretmiş olduğu tefsiri
yazmaya başlar. İşte bu tefsir burada işlemekte olduğumuz Mecmau’l-Beyân adlı tefsiridir.

10.2. Şia ve Tefsir
Burada şunu da belirtelim ki Tabresî’den önce de bölgede yaşayan bazı âlimler şiî
anlayış ve düşünce istikametinde tefsirler yazmışlardır. Esasen Şiiler de Sünniler gibi tefsiri
Hz. Peygamber’e ve başta Hz. Ali olmak üzere Abdullah b. Mes’ûd, İbn Abbâs gibi
sahâbîlere ve Said b. Cübeyr’in başında zikredildiği tâbiî âlimlere dayandırmaktadırlar.
Bundan sonra da tefsirle uğraşan önemli şii âlimler gelmiştir. Günümüze ulaşan en önemli şii
tefsirlere gelince, bunların başında Tefsîru’l-İmam Ca’fer es-Sâdık’ı zikredebiliriz. Bundan
başka Tefsîru’l-İmam Hasan el-Askeri, Tefsîru Furât el-Kûfî, Tefsîru’l-Ayyâşî de önemli şiî
tefsirlerdir. Hicrî III. asırda yaşamış olan Ali b. İbrahim el-Kummî ve Ebû Cafer et-Tûsî (v.
460/1068) de en mühim şii müfessirlerdendirler. el-Kummî’nin Tefsîru’l-Kummî adlı tefsiri
de, et-Tûsî’nin et-Tibyân adlı tefsiri de bölgede oldukça ilgi görmüşledir. Müfessirimiz
Tabresî de tefsirinde bunlardan yararlanmıştır.
Müfessirimiz Tabresî kendisiyle aynı dönemde yaşamış olan Zemahşerî’nin (v.
538/1143) el-Keşşâf adlı tefsirini çok takdir etmiştir. Ancak bu tefsiri, kendi tefsirini
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bitirdikten sonra görüp okumuştur. Tefsiri o kadar beğenmiş ki, ona olan hayranlığından elKâfu’ş-Şâfi adında Keşşâf’tan istifadeyle bir tefsir yazmış, ardından Câmiu’l-Cevâmi’ diye bir
tefsir daha yazmış ve burada Keşşâf’tan ve kendi tefsirinden faydalı gördüğü hususları
vermiştir.

10.3. et-Tabresî’nin Mecmau’l-Beyân fi Tefsîri’l-Kur’ân Adlı Tefsiri
ve Özellikleri
Müfessirimizin tefsirine gelince tefsirin tam adı müellif tarafından ( مجمع البيان لعلوم
 )القرآنMecmau’l-Beyân li Ulûmi’l-Kur’ân şeklinde belirtilmiştir. Ancak baskılarda ( مجمع البيان
 )في تفسير القرآنMecmau’l-Beyân fi Tefsîri’l-Kur’ân diye yazılmıştır. Bilmen de ismini bu
şekilde vermiştir. Tabresî tefsirinin mukaddimesinde bu eseri, Sebzvar idarecisi (emini) Ebû
Mansûr Muhammed b. Yahya el-Hüseynî’nin teşvikleri sonucu yazdığını belirtmektedir. Yine
o burada en şerefli, faziletli ve faydalı ilmin Kur’ân ilmi olduğunu söyler. Tefsir de Kur’ân’la
ilgili bir ilim olduğuna göre o da şerefli, faziletli ve faydalı bir ilimdir. O tefsirinde hadis
âlimlerince bilinen hadislerin isnatlarını hazfetmiştir. Şiî âlimlerin Ebû Cafer et-Tûsî’ye kadar
tefsir alanında fazlaca eser yazmadığını belirten müfessir, onun et-Tibyân adlı tefsirinin
önemli bir tefsir olduğunu anlatıyor. Ona göre bu eser pek çok konuda güzel olmakla birlikte
irab ve nahiv konusunda zayıftır. İşte müfessirimiz aynı zamanda bu konularda da daha iyi bir
tefsir meydana getirmeye çalışmıştır. O tefsiri konusunda bilgi verirken onun, gayet özlü ve
düzenli bir şekilde, güzel bir nazım ve tertip ile bu ilmin tüm nevilerini ve çeşitlerini cemeden
bir kitap olduğunu, Kur’ân’ın kıraatını, irabını, luğatını, kapalı ve müşkil olan yönlerini,
manalarını, esbâb-ı nüzûlünü, haberlerini, kıssalarını, helal ve haram konusundaki sınırlarını,
hükümlerini… bütün bunları muhtevi ve açıklayıcı olduğunu yazıyor. Yine mukaddimede
tefsirinde her surenin başında o surenin mekki mi yoksa medeni mi olduğunu, ayetlerin
sayısında bir ihtilaf varsa onları, sonra o sureyi okumanın fazileti hususunu, o suredeki
ayetlerin kıraatinde ihtilaf varsa bunları, esbâb-ı nüzûlü, ayetlerden çıkan hükümleri,
manaları, ayetler arasındaki insicam ve intizamı vs. zikrettiğini belirtiyor.
Tabresî’ye göre neshin sınırları, kısımları, şartları, bedâ ile tahsisten farkı, Kur’ân’ın
sünnetle neshinin caiz olup olmadığı hususu gibi konuların Kur’ân’la ilgisi varsa da bunların
asıl tartışılacağı yer fıkıh usulü kitaplarıdır. Bununla birlikte o tefsirinde ilgili ayetlerin
yorumunda nesih konusuna yer verir. Neshin lugat ve ıstılah manalarını veren müfessir,
neshin üç şekilde olabileceğini söyler. Ona göre neshin üç şekli şunlardır:
1 – Bazı ayetlerin hem hükmünün, hem de lafzının neshedilmiş olması. Hz.
Ebûbekir’in “Biz ‘babalarınızdan yüz çevirmeyin, çünkü bu küfürdür’ ( ال ترغبوا عن آبائكم فإنه
 )كفرâyetini okurduk” demesi gibi. Bugün böyle bir ayet ne hükmen ne de lafzen mevcut
değildir. Dolayısıyla bu ayetin, hem lafzı, hem de hükmü kaldırılmıştır.
2 – Bazı ayetlerin lafzının mevcut olmakla birlikte hükmünün kaldırılmış olması.
Bunun da örneği “eğer birinizin eşi kâfirlere kaçarsa…” (...)وإن فاتكم شيئ من أزواجكم إلى الكفار
âyeti gibi. Bu âyet elimizde bulunan Kur’ân’da mevcuttur, fakat böyle bir hüküm cari
değildir.
3 – Bazı âyetlerin lafzının kaldırılmış olmakla birlikte hükmünün geçerli olması.
Recim âyeti örneğinde olduğu gibi. O ayrıca Kur’ân’ın sahih sünnetle de nesh edilebileceğini
savunur.
Ona göre ayetlerin sayısı konusunda en güvenilir bilgiler, Hz. Ali’ye dayandırıldığı
için Kufe ehlinin tespit etmiş olduğu sayılarla ilgili bilgilerdir. Tabresî elimizde mevcut
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Kur’ân’da ziyade veya noksan olup olmadığı hususunu işlemekte ve Kur’ân’da ziyade veya
noksan olduğu yönündeki iddiayı reddetmektedir. O diyor ki: “Kur’ân’da ziyade olduğu
hususunun batıl ve boş olduğu konusunda icma vardır. Onda eksiklik bulunduğu hususuna
gelince, bazı âlimlerimiz Kur’ân’da değişiklik yapıldığı ve onda eksiklik bulunduğu
hususunda bazı rivâyetler nakletmişlerse de bizim sahîh kanaatimiz bunun hilafınadır, yani
bize göre böyle bir şey yoktur.” Onun bu görüşü, kendinden önceki şiî müfessirlerin
görüşlerine muhalif olması açısından son derece önemlidir. Zira ondan önce tefsir yazmış
olan el-Kummî, el-Ayyâşî gibi şiî müfessirler elimizde mevcut Kur’an’da tahrif olduğu
yönünde iddialarda bulunmuşlardır. Çok basit bir örnek olarak mesela ( كنتم خيرأمة أخرجت
...( )للناسsiz en hayırlı ümmetsiniz) şeklindeki Al-i İmrân suresi 110. ayetin ( كنتم خير أئمة أخرجت
...( )للناسsiz en hayırlı imamlarsınız) şeklinde olduğunu iddia etmişlerdir.

Resim 21: Tabersi’nin Mecmau’l-Beyan adlı
tefsiri

Müfessirimiz bir sureyi tefsire başlamadan önce surenin nerede indiğine dair bilgi
verir. Şayet bu konuda ihtilaf varsa onları –ihtilafın kaynaklandığı kişilerin isimlerini vererek
zikreder. Bu arada kıraat farklılıkları üzerinde durur. Bunları da (“ )القرائةel-kırâe” (kıraat)
başlığı altında verir. Sonra (“ )فضلھاfadluhâ” (fazileti) başlığı altında surenin faziletiyle ilgili
hadisler varsa onları verir ki bu hadislerin önemli bir kısmı Sahîh değildir. Yine (“ )اللغةelluğa” (lügat bilgisi) başlığı altında ayette geçen garip kelimelerin hangi kökten geldiğini ve
anlamını verir, ihtiyaç halinde şiirle istişhad yapar; (“ )اإلعرابel-i’rab” (irab) başlığı altında
gramer tahlili yaparak buna göre mana verir. (“ )النزولen-nüzûl” (nâzil oluşu) başlığı altında
surenin kim(ler) hakkında veya hangi olayla ilgili olarak nâzil olduğu hususunda, yani sebeb-i
nüzûlle ilgili açıklamalar yapmaktadır. Sonra da (“ )المعنىel-ma’nâ” (mana) başlığı altında
ayetleri genişçe açıklamaktadır. Burada Hz. Peygamber’den, Sahâbe, Tâbiûn, şiî imamlar ve
kendisinden önce gelen müfessirlerden rivâyetler nakleder. Müfessirimiz ayrıca ayetleri, diğer
ayetlerle açıklamaya da önem verir. Kendi görüş ve anlayışını da burada zikreder. Zaman
zaman (“ )السؤالes-suâl” (soru) diyerek sorulması muhtemel bir soru sorar, ardından da ()الجواب
“el-cevap” (cevap) diyerek sorunun cevabını verir. Bazen de (“ )الفصلel-fasl”, (açıklama)
başlığı altında kendine göre gerekli gördüğü hususları uzun uzadıya açıklar. (“ )القصةel-kıssa”
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(kıssa) başlığı altında önceki ümmetlere ait kıssalara yer verdiği gibi, (“ )النظمen-nazm”
(düzen) başlığı altında da ayetin daha önceki ayetlerle ilgisini ele alır.
Tabresî’nin tefsiri de diğer bazı tefsirler gibi rivâyet yönü yanından dirâyet yönü de
olan bir tefsirdir. Müfessir bir ayetle ilgili rivâyetlerin ardından dirâyet yönüyle de ayeti
açıklamaktadır. Ayetleri lugat, irab, huccet, kıraat, mana gibi değişik yönlerden ele alıp
işleyerek dirayi yönden de tefsirini yapmış olmaktadır.
Tabresî de diğer şiî müfessirler gibi bazı ayetleri şiî anlayış doğrultusunda tefsir etmiş
ve buna dair rivâyetler nakletmiştir. Mesela o Rahman suresinde geçen (ان
ِ َ( ) َم َر َج ْالبَحْ َري ِْن يَ ْلتَقِيO
iki denizi birbirine salıvermiştir) (Rahman, 19) ayetindeki (iki deniz)den muradın Hz. Ali ve
Fatıma; (ان
ِ َ( )بَ ْينَھُ َما بَرْ زَ ٌخ َال يَب ِْغيaralarında engel var birbirine karışmazlar) (Rahman 20)
ayetindeki (engel)den muradın Hz. Muhammed ve ( ُ( )يَ ْخ ُر ُج ِم ْنھُ َما اللﱡ ْؤلُ ۨ ُؤ َو ْال َمرْ َجانonlardan inci ve
mercan çıkar) (Rahman 22) ayetindeki (inci ve mercan)dan muradın da Hasan ve Hüseyin
olduğunu Selmân-ı Fârisî ve benzeri bazı zatlardan nakletmektedir.
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10.4. et-Tabresî’nin Tefsirinden Seçme Bir Metin
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Ebu Ali Fadl et-Tabersi’nin tefsir ilmindeki yerini, tefsir anlayışını, tefsirinin adını,
özelliklerini, içeriğini, Nur suresindeki ilgili ayetleri tefsir ediş tarzını, ayetleri tefsir ederken
diğer ayetlerden ve hadislerden nasıl yararlandığını, kelimelere nasıl mana verdiğini öğrenmiş
olduk. Ayrıca tefsirinde şii anlayış ve görüşlere ne kadar yer verdiğini gördük.
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Bölüm Soruları
1 – Müfessirimiz Tabresî’nin doğup yetiştiği Taberistân bölgesi hakkında araştırma yapınız, bölgede
yetişmiş bazı önemli âlimleri tespit ediniz.

2 – Tabresî (…………………) tarihinde (……………………) adındaki şehirde vefat
etmiştir. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A - 548/1153 – Tabres
B - 538/1276 – Meşhed
C – 548/1153– Tabres
D – 538/1276– Sebzvar
E – 548/1153 – Sebzvar
3 – Tabresî’nin tam adı (……………………………………………………………..)dır.
4 – Tabresî’nin tefsirinin tam adı (……………………………………………………..)dır.
5 – Aşağıdakilerden hangisi ilim ve bilgisi dolayısıyla Tabresî’ye verilmiş lakaplardan
biri değildir?
A – ()أمين الدين
B – ()حجة اإلسالم
C – ()أمين اإلسالم
D – ()أمين الدولة
E – ()عمدة المفسرين
6 – Aşağıdakilerden hangisi şiî âlimlerden biridir?
A – Ebû Cafer et-Tûsî
B – Ebû Cafer İbn Cerîr et-Taberî
C – Ebû İshâk es-Sa’lebî
D – Ebû’l-Leys es-Semerkandî
E – Ebû Muhammed el-Hüseyin b. Mes’ûd el-Beğavî
7 – Aşağıdakilerden hangisi Tabresî’nin tefsirinden önce yazılmış bir tefsir değildir?
A – Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân
B – en-Nüket ve’l-Uyun
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C – Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl
D – Meâlimu’t-Tenzîl
E – el-Keşfu ve’l-Beyân an Tefsîri’l-Kur’ân
8 – Aşağıdakilerden hangisi Tabresî’nin nesih anlayışını yansıtıyor?
A – Tabresî’ye göre Kur’ân’da neshin vaki olmadığı söylenemez
B – Tabresî neshin aklen makul olmamakla birlikte Kur’ân’da vaki olduğunu söylüyor.
C – Tabresî neshin şer’an caiz olmadığını bu yüzden de Kur’ân’da vaki olmadığını söylüyor.
D – Tabresî’ye göre Kur’ân’ın kendi içinde nesih yoktur, ama Kur’ân sünneti neshetmiştir.
E – Tabresî’ye göre lafzı neshedilmiş hiçbir ayet yoktur.
9 – Tabresî Kur’ân ayetlerinin sayısı konusunda aşağıdakilerden hangisine itimad
etmektedir?
A – Şam ehline
B – Kûfe ehline
C – Basra ehline
D – Medîne ehline
E – Mekke ehline
10 – Aşağıdakilerden hangisi Tabresî tefsiri için söylenemez?
A – Tefsirde rivayet yanında dirayete de önem verilmiştir.
B – İçinde çok sayıda nahiv tahlilleri ve kelime iştikakları yapılmıştır.
C – Tefsirde sadece şiî âlimlerin görüş ve rivayetlerine yer verilmiştir.
D – Tefsirde sureleri okumanın faziletiyle ilgili sahih olmayan hadislere yer verilmiştir.
E – Ahkâm âyetlerinin açıklamasında Şiî anlayışı esas almıştır.
2 – E; 5 – B; 6 – A; 7 – C; 8 – A; 9 – B; 10 - C
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11. İBNU’L-CEVZİ, HAYATI, TEFSİRİNİN ÖZELLİKLERİ VE
TEFSİRİNDEN ÖRNEK BİR METİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste hicri VI. Asrın en önemli müfessirlerden biri olan Ebu’l-Ferec İbnu’lCevzi’yi ve tefsir anlayışını öğrenecek, yazdığı tefsirin genel özelliklerini, içeriğini görmüş
olacağız. Ayrıca tefsirinin tercüme edilip edilmediğini de göstereceğiz. İbnu’l-Cevzi’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.

197

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İbnu’l-Cevzi’nin yaşadığı dönemi araştırın ve ondan önce yazılmış tefsirlerin genel
özellikleri hakkında bilgi toplayın.
2) İbnu’l-Cevzi’nin anlamını ve müfessire neden böyle dendiğini araştıınız.
3) İbnu’l-Cevzi’nin tefsiri Türkçeye tercüme edilmiş midir? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örnek metin üzernden
Örnek
metin Kur’an’ın nasıl yorumlandığı ve
üzerinden
Kur’an’ı nasıl yorumlanması gerektiği
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


Tefsir



İbnu’l-Cevzi



Rivayet



Sebeb-i nüzul



Ayet



Sure



Tercüme
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Giriş
Bu dersimizde hicri VI. asırda yaşamış olan oldukça önemli bir müfessiri ve yazmış
olduğu tefsirini işleyeceğiz. Müfessirimiz kısaca Ebû’l-Ferec İbnu’l-Cevzî dönemin en önemli
âlimlerinden biridir, çok sayıda önemli eser yazmıştır. Zadu’l-Mesir adlı tefsiri bunların en
önemlilerinden biridir. Bu dersimizde bu müfessiri ve tefisirini göreceğiz.

11.1. İbnu’l-Cevzî’nin (v. 597/1201) Hayatı
Müfessirimizin tam adı Ebû’l-Ferec Cemaluddin Abdurrahman b. Ali İbnu’l-Cevzî’dir
()أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي. Soyu Hz. Ebûbekir’e kadar çıkarılmıştır. O
zamanlar Bağdad’ın Batı tarafında bulunan el-Cevz adlı sokak/mahallede yaşadığı için ona
İbnu’l-Cevzî dendiği belirtildiği gibi, yedinci göbekten dedesinin evinde bir ceviz ağacı
bulunduğundan dolayı İbnu’l-Cevzî dendiği de söylenmiştir. İbnu’l-Cevzî takriben 511 yılı
dolaylarında Bağdat şehrinde doğmuş ve orada yetişmiş bir âlimdir.

Harita 11: Müfessir İbnu’l-Cevzi’nin doğduğu yer https://www.google.com/maps/place/Irak/ (19 Temmuz
2015).

Küçük yaşta babasını kaybettiği için amcalarının himayesinde büyüyen İbnu’l-Cevzî,
ilk tahsiline Bağdat’ta başlamıştır. Daha sonra muhtelif şehirler gezmiş; oralardaki
medreselerde eğitim görmüş ve devrin önemli âlimlerinden ders almıştır.
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Resim 22: Müfessir İbnu’l-Cevzi’nin doğup yetiştiği Bağdat şehrinden bir görünüm
http://www.sondakikahaberleri.info.tr/ (19 Temmuz 2015).

Babasının maddi durumu iyi olduğundan, eğitimini babasından kalan servetle kimseye
muhtaç olmadan rahat bir şekilde yapabilmiştir. İbnu’l-Cevzî eğitimini tamamladıktan sonra
kendisi de uzun süre dersler vermiş, öğrenci yetiştirmiş ve bu arada da çok önemli eserler
vücuda getirmiştir. Müfessirimiz asrının en önemli âlimlerinden biri idi. Bilhassa tefsir, hadis
ve vaaz konusunda son derece meşhur idi. En önemli eserlerinden biri olan ve burada
üzerinde duracağımız Zâdu’l-Mesîr fi İlmi’t-Tefsir adlı tefsirinden başka, Fünûnu’l-Efnân fi
Acâibi Ulûmi’l-Kur’ân, Nevâsihu’l-Kur’ân, Medâricu’s-Sâlikîn, Tezkiretu’l-Erîb, elMuntazam fî Târîhi’l-Umem, Telbîsu İblîs gibi tefsir, ahlak, tarih, biyografi, hadis ve akaid
alanlarında pek çok eserleri de mevcuttur ki bunların sayısının dörtyüzü (bazı kaynaklarda
üçyüzü) geçtiği belirtiliyor ve bunların büyük bir kısmı tabedilmişlerdir. İbn Hallikân onun
eserleri hakkında şunların dendiğini naklediyor: Eserlerinin adedi sayılmayacak kadar çoktur.
Yazdığı not defterleri toplanmış, bunlar ömrüne bölünmüş, çıkan sonuca göre her gün 9 defter
dolusu bilgi yazmış olduğu ortaya çıkmıştır ki, bu aklın, hafsalanın alamayacağı kadar büyük
bir iştir. Torunu da dedesi İbnu’l-Cevzî’nin şöyle dediğini naklediyor: Ben şu iki parmağımla
ikibin cilt kitap yazdım, yüzbin kişi huzurumda tevbe etti, yirmibin kişi de huzurumda
Müslüman oldu. İlk kitabını henüz 13 yaşındayken yazan İbnu’l-Cevzî, kendini o kadar çok
kitap yazmaya vermişti ki haftalarca, Cuma namazına gitmek hariç evinden çıkmazdı.
Bilhassa Fünûnu’l-Efnân adlı eseri, Tefsir Usulü ilmi açısından çok mühim bir eserdir. Ayrıca
İbnu’l-Cevzî’nin eserlerinin önemli bir kısmı Türkçeye de aktarılmıştır. Müfessirimiz uzun
bir eğitim hizmeti ve pek çok eser vermesinin ardından 597/1201 tarihinde doğduğu yer olan
Bağdat’ta vefat etmiş ve Babu’l-Harb kabristanında Ahmed b. Hanbel’in yanına
defnedilmiştir.
Müfessirimiz zekâsı, ilmi, takvası ve edebiyle pek çok âlimin takdirini kazanmıştır.
Hayatı hakkında bilgi veren birçok eserde onun bu yönüne işaret edilmektedir. Bazı yönlerden
eleştirildiği de olmuştur. Bir gün Hz. Ebûbekir’in mi yoksa Hz. Ali’nin mi üstün olduğu
konusunda Bağdat halkı arasında bir münazaa baş göstermiş, her iki taraf da bu konuda
İbnu’l-Cevzî’nin vereceği karara razı olacağını söylemiştir. Ona gelip durum arz edilince o
şöyle demiştir: (“ )أفضلھما من كانت ابنته تحتهO ikisinden üstün olan, kızı nikâhı altında
bulunandır.” Sünniler bu cevaba bakarak Hz. Ebûbekir’in üstün olduğunu, çünkü Hz.
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Ebûbekir’in kızının Hz. Peygamber’in nikâhı altında olduğunu söylemiş ve İbnu’l-Cevzî’nin
cümlesini böyle anlamışlar, onun sözünden memnun kalmışlardır. Şiiler de onun bu sözüyle
Hz. Ali’nin üstünlüğünün ortaya çıktığını söylemişlerdir. Çünkü Hz. Peygamber’in kızı Hz.
Ali’nin nikâhı altında idi. Onlar da cümleyi böyle anlamışlar ve İbnu’l-Cevzî’nin cevabından
memnun kalmışlardır. İşte o aynı zamanda böyle bir zekâya sahip idi.
İbnu’l-Cevzî çok meşhur ve heyecanlı konuşmalar yapan, dili tatlı, üslubu güzel,
etkileyici konuşmalar yapan bir vaiz olduğu için halk tarafından da çok bilinip tanınmaktaydı.
Vaazlarını aralarında halifeler, vezirler gibi Bağdat’ın bütün ileri gelenleri ve âlimlerinin de
bulunduğu büyük kalabalıklar dinlerdi. Verdiği sohbete onbinlerce kişi katılırdı. Hatta
yüzbinleri geçen kalabalıkların dinlediği dahi söylenmektedir. Şemsuddin ez-Zehebî, bunun
bir abartma olduğunu, böyle bir şeyin vaki olmadığını, zaten olsa bile İbnu’l-Cevzî’nin sesini
bunlara duyuramayacağını söylemektedir.

11.2. İbnu’l-Cevzi’nin Zâdu’l-Mesir Adlı Tefsiri ve Özellikleri

Müfessirimizin tefsirinin tam adı Zâdu’l-Mesîr fi İlmi’t-Tefsir’dir ( زاد المسير في علم
)التفسير. İbnu’l-Cevzî önce tefsir sahasında ( )المغنيel-Muğni adında büyük bir tefsir yazar,
sonra bunu Zâdu’l-Mesîr adıyla ihtisar eder. Oldukça akıcı ve etkileyici bir üslup ile yazılmış
mutavassıt bir tefsir olan eser, rivâyet tefsirinin en önemli örneklerinden biri olarak kabul
edilir. Ayetleri mümkün olduğunca yine Kur’ân’dan ayetler, Hz. Peygamber’in hadisleri ve
başta Hz. Ali, İbn Abbâs, İbn Mes’ûd, Übeyy b. Kâ’b olmak üzere Sahâbenin ileri
gelenleriyle Tâbiûn âlimlerinin önde gelenlerinin sözlerine göre açıklamaya çalışmıştır.

Resim 23: Müfessir İbnu’l-Cevzi’nin Zadu’lMesir adlı tefsiri

İbnu’l-Cevzî, her surenin başında o surenin mekki veya medeni oluşuyla ilgili
rivâyetleri ve bununla ilgili ulaşabildiği tüm nakilleri herhangi bir eleştiriye tabi tutmadan
vermektedir. Bazen “fasıl” başlığı altında surenin adını verir, nüzûl sebebiyle alakalı farklı
rivâyetler nakleder. Rivâyetleri verirken genellikle ilk raviyi vermekte, diğerlerini ise
hazfetmektedir.
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Tefsirde bazen nahvi tahliller ve kelimelerin iştikakına da yer vermekte ve buna dair
açıklamalar yapmaktadır. Aynı zamanda şiirle istişhad da yapan müfessirimiz, böylece Arap
dilindeki bir takım inceliklere Tefsirinde işaret etmektedir.
Tefsir sebeb-i nüzûl açısından oldukça zengindir. İbnu’l-Cevzî hem ayet, hem de
surelerin iniş sebebiyle ilgili ulaşabildiği bütün rivâyetleri toplayıp eserinde vermiştir.
Kıraatler açısından da zengin bir kaynak olan eserde, farklı manalar ortaya çıkaran
kıraatlere yer vermekte ve tefsir yaparken bunlardan yararlanmaktadır. Bazen şaz kıraatlere de
yer vermiştir.
Tefsir İsrâilîyât konusunda da çok zengin bir içeriğe sahiptir. Müellif aynı zamanda
tarihçi olduğu için bu çerçevede İsrâilîyâta çok yer vermiştir. Fakat ne yazık ki İsrâilî haberler
konusunda herhangi bir değerlendirme yapmamış, bu konuda okuyucuyu uyarmamıştır. Aynı
zamanda içinde Sahîh olmayan pek çok hadis ve haber de mevcuttur. Bunlar, diğer bazı
tefsirlerin olduğu gibi İbnu’l-Cevzî’nin tefsirinin de zaaf noktalarındandır.
Tefsirde ahkâm ayetlerinin izahına da çok yer verilmiştir. Müellifimiz, bu ayetlerin
tefsirinde mezhep imamlarının görüşlerine yer vermekte, bu arada bilhassa kendi mezhebi
olan Hanbelî mezhebinin görüşlerini uzun uzadıya açıklamaktadır.
İbnu’l-Cevzî, bilhassa ilgili ayetlerde kelami konulara da önemli oranda yer vermiş,
bunları Selef anlayışına göre açıklamıştır. Bu özellikleri itibariyle tefsir aynı zamanda önemli
dirayi nitelikler taşımaktadır.
Müfessirimiz tefsirini hazırlarken bilhassa İbn Cerîr et-Taberî’nin Câmiu’l-Beyân adlı
tefsirinden, Hadis kitaplarından, İbn Kuteybe, el-Ferra, ez-Zeccâc, Ebû Ali el-Fârisî, Ebû
Ubeyde, İbnu’l-Enbârî, Hattâbî ve benzeri âlimlerin eserlerinden yararlanmıştır.

11.3. İbnu’l-Cevzi’nin Zâdu’l-Mesir Adlı Tefsirinin Tercümesi
İbnu’l-Cevzî’nin tefsiri Abdulvehhab Öztürk tarafından Kur'an-ı Kerim Tefsiri Zadü'l
Mesir fi İlmi't Tefsir adıyla Türkçeye çevrilmiştir. Zadu’l-Mesir’in bu baskısı tam metin olup,
eksiksiz olarak Türkçeye aktarılmıştır. Eser, Kahraman Yayınları tarafından 2010 yılında
İstanbul’da tabedilmiştir. Tercüme 6 ciltten ibarettir.

Resim 24: İbnu’l-Cevzi’nin tefsirinin tercümesi

İbnu’l-Cevzî’nin bu mühim eseri Züheyr eş-Şaviş tarafından gözden geçirilip tahkik
edilerek 1404/1984 yılında dokuz cilt halinde basılmıştır. Ayrıca Abdurrezzak el-Mehdi
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tarafından da tahkik edilmiş ve 1422 yılında dört cilt halinde tab’edilmiştir. Biz burada bu iki
tahkikli nüshadan da yararlandık.
Bu mühim tefsir Abdulvehhab Öztürk tarafından Kur’ân-ı Kerim Tefsiri Zadü'l Mesîr
fi İlmi't Tefsir adıyla Türkçeye çevrilmiştir. Zâdu’l-Mesîr’in bu baskısı tam metin olup,
eksiksiz olarak Türkçeye aktarılmıştır. Eser, Kahraman Yayınları tarafından 2010 yılında
İstanbul’da tabedilmiştir. Tercüme 6 ciltten ibarettir.
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11.4. İbnu’l-Cevzî’nin Tefsirinden Seçme Bir Metin
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
İbnu’l-Cevzi’nin tefsir ilmindeki yerini, tefsir anlayışını, tefsirinin adını, özelliklerini,
içeriğini, Hucurat suresindeki ilgili ayetleri tefsir ediş tarzını, ayetleri tefsir ederken diğer
ayetlerden ve hadislerden nasıl yararlandığını, kelimelere nasıl mana verdiğini öğrenmiş
olduk. Ayrıca tefsirinde tefsirinde nasıl hadislerden yararlandığını gördük.
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Bölüm Soruları
1 – Bir zamanlar medeniyetlerin başkenti olan Bağdat’ın ilim ve kültür tarihimizde yerini araştırınız.

2 – İbnu’l-Cevzî (…………………) tarihinde (……………………) adındaki kasabada vefat
etmiştir. Yukarıdaki boşluklara aşğıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A - 597/1201– Bağdat
B - 597/1201– Dimaşk
C – 579/1187 – Bağdat
D – 579/1187 – Dimaşk
E – 610/1208 – Bağdat
3 – İbnu’l-Cevzî’nin tam adı (…………………………………………………..)dır.
4 – İbnu’l-Cevzî’nin tefsirinin tam adı (…………………………………………..)dır.
5 – Aşağıdakilerden hangisi Ebu’l-Ferec’in Tefsir usulüyle ilgili yazdığı önemli bir eseridir?
A – el-Burhân fî Ulûmi’l-Kur’ân
B – et-Teysîr fî Kavâidi İlmi’t-Tefsîr
C – Fünûnu’l-Efnân fî Acâibi Ulûmi’l-Kur’ân
D – el-İksîr fî Kavâidi İlmi’t-Tefsîr
E – el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân
6 – Aşağıdakilerden hangisi İbnu’l-Cevzî’nin eserlerinden biri değildir?
A - Telbîsu İblîs
B - Nevâsihu’l-Kur’ân
C - Medâricu’s-Sâlikîn
D - Tezkiretu’l-Erîb
E – Zâdu’l-Meâd
7 – Aşağıdakilerden hangisi İbnu’l-Cevzî’nin tefsirinin özelliklerinden biri değildir?
A – Kur’an’ı dirayet yoluyla tefsir eden en önemli eserlerden biridir.
B – Her surenin başında o surenin Mekki veya Medeni oluşuyla ilgili rivayetleri ve bununla ilgili
ulaşabildiği tüm nakilleri herhangi bir eleştiriye tabi tutmadan vermektedir.
C - Bazen “fasıl” başlığı altında surenin adını yahut nüzul sebebiyle alakalı farklı rivayetler
nakletmektedir.
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D – Rivayetleri vererek genellikle ilk raviyi vermekte, diğerlerini ise hazfetmektedir.
E - Tefsirde bazen nahvi tahliller ve kelimelerin iştikakına da yer vermekte ve buna dair açıklamalar
yapmaktadır.
8 – Aşağıdakilerden hangisi İbnu’l-Cevzî’nin tefsiri için söylenemez?
A – Tefsir İsrailiyat konusunda da çok zengin bir içeriğe sahiptir. Müellif aynı zamanda tarihçi olduğu
için bu çerçevede İsrailiyata çok yer vermiştir.
B – Ahkâm ayetlerinin izahına da çok yer verilmiştir. Mezhep imamlarının görüşlerine yer vermekte,
bu arada bilhassa kendi mezhebi olan Hanbeli mezhebinin görüşlerine yer vermektedir.
C – Bilhassa ilgili ayetlerde kelâmî konulara önemli yer vermiştir, bunları da Selef anlayışına göre
yapmıştır.
D – İlmî ayetlerin tefsirine ağırlık vermekte ve onları kendi dönemindeki ilmî verilere göre
açıklamaktadır.
E – Kıraatler konusuna özen göstermekte ve onlardan yararlanmaktadır.
9 – Aşağıdakilerden hangisi İbnu’l-Cevzî’nin tefsirinin özelliklerinden biri değildir?

A – Tefsir ağırlıklı olarak bir rivayet tefsiridir; ayetleri Hz. Peygamber, sahabe ve tabiûndan
gelen rivayetlere göre açıklamaktadır.
B – Aynı zamanda şiirle istişhad yapmaktadır, böylece Arap dilindeki bir takım inceliklere
işaret etmektedir.
C – Tefsir her yönden oldukça zengin bir kaynak olmakla birlikte sebeb-i nüzul konusunda
yetersizdir.
D – İbnu’l-Cevzî, farklı manaları ortaya çıkarmada kıraatlerden de yararlanmıştır.
E – Zaman zaman bir ayeti başka bir ayet veya ayetlerle açıklamaya özen göstermeketdir.
10 – Aşağıdakilerden hangisi, İbnu’l-Cevzî’nin tefsirinde yararlandığı isimlerden biri
değildir?
A – İbn Cerîr et-Taberî: Câmiu’l-Beyân
B – İbn Kuteybe: Te’vîlu Müşkili’l-Hadîs
C - el-Ferrâ: Maâni’l-Kur’ân
D – ez-Zeccâc: Maâni’l-Kur’ân
E – Fahreddîn er-Râzî: Mefâtihu’l-Ğayb
2 – A; 3 - Ebu’l-Ferec Cemâluddîn Abdurrahmân b. Ali İbnu’l-Cevzî’dir; 4 - Zâdu’lMesîr fi İlmi’t-Tefsîr; 5 – C; 6 – E; 7 – A; 8 – D; 9 – C; 10 - E
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12. EL-FAHR ER-RAZİ, HAYATI, TEFSİRİNİN ÖZELLİKLERİ
VE TEFSİRİNDEN ÖRNEK BİR METİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste Tefsir tarihinin, bilhassa dirayi anlayış üzere yazılmış tefsirlerin en önemlisi
diyebileceğimiz bir tefsiri; Mefatihu’Gayb’ı tanıyacak; müfessiri Fahruddin er-Razi’yi ve
tefsir anlayışını öğrenecek, yazdığı tefsirin genel özelliklerini, içeriğini görmüş olacağız.
Ayrıca tefsirinin tercüme edilip edilmediğini de göstereceğiz. Razi’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) Fahruddin er-Razi’nin yaşadığı dönemi araştırın ve ondan önce yazılmış tefsirlerin
genel özellikleri hakkında bilgi toplayın.
2) Razi tefsiri, ilmi tefsirin ilk örneklerinin görüldüğü bir tefsirdir. İlmi tefsir yöntemini
razi’nin tefsirinden örnekler vererek araştırınız.
3) Razi’nin tefsiri Türkçeye tercüme edilmiş midir? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örnek metin üzernden
Örnek
metin Kur’an’ın nasıl yorumlandığı ve
üzerinden
Kur’an’ı nasıl yorumlanması gerektiği
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


Tefsir



Er-Razi



Dirayet



İlmi tefsir



Sebeb-i nüzul



Ayet



Sure



Tercüme
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Giriş
Fahruddin er-Râzî şüphesiz Tefsir tarihinin en önemli simalarından biridir. Yazdığı
tefsir de alanın en önemli tefsirlerindendir. Dönemindeki bazı mesheplerin hışmına ve
saldırılarına maruz kalan müfessir, doğruyu söylemekten ve ilmini yaymaktan geri
durmamıştır. Kendisi ardından gelen alimler üzerinde çok etki yaptığı gibi, tefsiri de
kendisinden sonra yazılan bütün tefsirlere kaynaklık yapmıştır. Bu derste Tefsir tarihimizin bu
mühim eserini ve müfessirini tanıyacak, Râzî’nin yaşadığı dönemdeki tefsir hareketi hakkında
bilgi sahibi olacağız.

12.1. el-Fahr er-Râzî’nin (v. 606/1209) Hayatı
Müfessirimizin tam adı ( )أبو عبد ﷲ محمد بن عمر بن الحسن بن علي القرشي التيمي الطبرستانيEbû
Abdillah Muhammed b. Ömer b. El-Hasan b. Ali el-Kureşî et-Teymî et-Taberistânî olarak
geçmektedir. Kazanmış olduğu ilim ve elde ettiği şöhret sebebiyle ( )فخرالدين الرازيFahruddîn
er-Râzî, ( )الفخر الرازيel-Fahr er-Râzî gibi lakaplarla anılmıştır. Hatta bu lakapları o kadar çok
kullanılıp yaygınlaşmış ki, müfessir ilim âleminde bu lakaplarıyla bilinir olmuş, gerçek adı ise
neredeyse unutulmuştur. Ayrıca ona “el-imam”, “Şeyhulislam” gibi lakaplar da verilmiştir.
Aslen Taberistanlı olan Râzî, 543-44/1149-50 tarihinde Büyük Selçuklu Devletinin
başkenti Rey şehrinde dünyaya gelmiştir. Rey, tarihteki ihtişamını kaybetmiştir ve bugün
İran’ın başkenti Tahran’ın içinde bir semt durumundadır.
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Harita 12: Müfessir Razi’nin doğduğu Rey’in içinde bulunduğu Tahran şehri
https://www.google.com/maps/place (19 Temmuz 2015).

Suyûtî, Râzî’nin soyunu Hz. Ebûbekir’e dayandırmaktadır. İlk bilgilerini Babası Rey
hatibi Ömer Ziyâuddin’den almıştır. Babası da önemli bir âlimdi ve yine önemli bir âlim olan
daha önce sözünü ettiğimiz Muhyi’s-sünneh Ebû Muhammed el-Beğavî’nin öğrencisi idi.
Babası aynı zamanda Ğayetu’l-Merâm adında bir kelam kitabı yazmış idi ki, Subki bu eseri,
Ehl-i sünnet kelam kitaplarının en iyilerinden saymıştır. Râzî oldukça meşhur olan babasına
nispetle (( )ابن الخطيب الريİbnu’l-Hatîbi’r-Rey) (Rey hatibinin oğlu) diye de bilinmiştir. Râzî,
ilim için önce Harezm’e gelmiş; sonra Buhara, Semerkant, Hocent, Cürcan, Tus, Herat,
Harezm, Gazne, Belh ve Hind bölgelerini gezmiştir. Daha sonra tekrar Buhara’ya gelen Râzî
en son bugün Afganistan sınırları içinde bulunan Herat’a gidip oraya yerleşmiştir. Nihayet
606/1209 tarihinde arkasında pek çok eser bırakarak Herat’ta vefat etmiştir.
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Resim 25: Razi’nin doğduğu Rey şehrinin içinde bulunduğu Tahran’dan bir görünüm
http://www.turkishcargo.com.tr/ (19 Temmuz 2015).

Bilhassa Kerrami ve Bâtınilerle yaptığı tartışmalarda elde ettiği başarılar ününe ün
katmıştır. Aynı zamanda şiir yazacak kadar Farsçaya hâkim olan Fahreddîn er-Râzî Kelâm,
Fıkıh usulü, Tefsîr, Arap dili, Felsefe, Mantık, Astronomi, Tıp, Matematik gibi çağının hemen
bütün ilimlerini öğrenip bu alanlarda eserler vermiş çok yönlü bir âlimdir. Bu ilimlerin
çoğunda zamanının yegâne âlimi idi, o zamanlar ondan üstün âlim bilinmiyordu. Râzî’nin
Kelam ilmine dair 12.000 varak ezberlediği nakledilir. el-Mahsûl fi Usûli’l-Fıkh, tefsiri
dışında yazmış olduğu en önemli eserlerinden biridir. Râzî bunların yanında çok sayıda da
öğrenci yetiştirmiştir. Bir yerden bir yere giderken etrafında üçyüzden fazla öğrenci ve diğer
bazı zevat yürür, ilminden istifade ederdi. Bu özelliğiyle o adeta “yürüyen bir üniversite” idi.
Râzî, Şiî ve İsmâilî olmakla itham edilmiştir. Fakat eserlerinde böyle bir izlenim
edinmek mümkün değildir. Hatta Tefsirinde şiilere yönelik pek çok eleştiriler vardır. Ayrıca
kendini çok beğenmekle ve büyük hatalar yapmakla da suçlanmıştır. Muhtemelen bunlar, onu
sevmeyenlerin, bilhassa Kerramilerin ona attığı iftiralardır.
Müfessirimiz aynı zamanda iyi ve etkileyici bir vaiz idi. Hem Arapça, hem Farsça
olarak vaazlar yapan müfessir, vaazlarında bahsettiği hassas konularda kendisi ağladığı gibi
cemaati de ağlatıyordu. Nitekim bir gün Gazne sultanlarından Sultan Ebû’l-Muzaffer
Şihâbuddîn Muhammed b. Sâm’ın (v. 602/1205) huzurunda bir va’z vermiş, va’zında
“sultanın saltanatının da Râzî’nin yani kendisinin şöhretinin de baki kalmayacağını, hepsinin
biteceğini, herkesin Allah’a döneceğini etkili bir üslup ile anlatmış”, sultan feryad u figan
içinde ağlamaya başlamıştır. Onun şöyle dediği nakledilmektedir: “Şayet sen bir fakire
acımak, merhamet etmek istiyorsan, işte o benim; eğer kusurlu, ayıplı birini görmek istiyorsan
işte o çok kusuru olan kişi benim; şayet batmış, boğulmakta olan birini kurtarmak istiyorsan,
günah deryasında batıp boğulmakta olan o kişi benim; şayet sen şöyle şöyle birini arıyorsan,
işte ben böyle böyleyim, aradığın kusurlu, günahkâr, muhtaç ve değersiz kişi, işte o benim…”
Harzemşah veziri Râzî’nin kızıyla evlenerek onun damadı olmuştu. Biraz da bu
yüzden Râzî hatırı sayılır bir servete sahip idi, bu servetini de en güzel şekilde Allah yolunda
bezletmesini bilmiştir. Râzî’nin servetinin diğer mühim kaynağı Rey şehrinde tanıştığı ve iki
oğluna iki kızını aldığı meşhur ve zengin bir doktordan kalan servet idi. Bilhassa hayatının
sonlarına doğru maddi sıkıntı yaşamadan rahat bir şekilde yaşamış idi.
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Râzî, şöhretinden dolayı bilhassa Kerrâmîler tarafından çok tehdit edilip baskı altına
alınmak istenmiş, fakat o, onlara boyun eğmemiş, onlarla çok ciddi tartışmalar yapmış,
iddialarını teker teker çürütmüştür. Nitekim 595 yılında Herat’ta gerçekleşen bu tartışmaların
birinde Fahruddîn er-Râzî ile Kerrâmiye âlimlerinden Mecduddin b. el-Kudve arasında büyük
bir münakaşa yaşanmış, sonuçta Râzî, ileri sürdüğü akli ve mantıki delillerle Mecduddin’i
mahcup etmiştir. Ertesi gün Mecduddin’in amcasının oğlu cemaate vazetmiş, Aristocu, İbn
Sinacı, Farabîci olarak nitelediği Râzî’ye karşı halkı kışkırtmıştır. Galeyana gelen halkı,
Sultan zorla teskin etmiş, ardından da Râzî’den şehri terk etmesini istemiştir. Kerrâmiler ve
İsmaililer Râzî’nin başarısından korktukları için üstüne çok gitmişler. Bunda da kendilerine
göre haklı idiler. Çünkü Râzî’nin meclisine gelen aralarından Kerrâmilerin ve İsmaililerin de
bulunduğu pek çok insan, onun tatlı dili ve üslubu, akılcı izah ve metodu, ilmi açıklamaları,
ikna edici mücadele anlayışı sayesinde mezheplerini bırakıp Ehl-i sünnet safına geçiyorlardı.
Bundan dolayı aşırı Kerrâmî ve İsmaili gurupların hışmına uğramış, hatta onlar tarafından
zehirlenerek öldürüldüğü, ölümü üzerine Kerrâmîlerin günlerce sevinç gösterileri yaptığı dahi
söylenmiştir. Kerrâmîlerin tehdit ve tacizleri Râzî’yi o kadar sıkmış ve üzmüştü ki, öldüğü
zaman mezarında da kendisini taciz edeceklerinden endişe ettiği için çevresindekilere
kendisini bilinmeyen bir yere gömmelerini istemiştir.
Bu dönemde tefsir ilminin durumuna baktığımızda bölgede Râzî’nin doğumundan
birkaç yıl önce vefat etmiş olan Zemahşerî’nin (v. 538/1144) el-Keşşâf adlı tefsirinin çok
etkili olduğunu görüyoruz. Bunun dışında Ebû Muhammed Hüseyin b. Mes’ûd el-Beğavî’nin
(v. 517/1123) Meâlimu’t-Tenzîl adlı tefsiri de bilinmektedir. Esasen Beğavî, Râzî’nin
babasının ilminden ve sohbetlerinden bolca istifade ettiği hocalarındandır. Endülüs bölgesinde
de İbn Atiyye’nin (v. 541/1147) el-Muharreru’l-Vecîz adlı eseri ile İbnu’l-Arabî’nin
Ahkâmu’l-Kur’ân adlı tefsiri yaygınlık kazanmıştır. İbnu’l-Cevzî’nin Zâdu’l-Mesîr’i de ondan
önce yazılmış önemli tefsirlerdendir.nBunların dışında başta Şii âlimlerden et-Tabresî’nin
yazmış olduğu Mecmau’l-Beyân adlı tefsir olmak üzere daha başka bazı önemli tefsirler da
yazılmıştır ki, Râzî’nin tefsirinde bunların çoğundan bolca istifade ettiğini görüyoruz.

12.2. Râzî’nin Mefâtîhu’l-Ğayb Adlı Tefsiri ve Özellikleri
Râzî’nin tefsirine gelince tefsir ( )مفاتيح الغيبMefâtîhu’l-Ğayb, ( )التفسير الكبيرet-Tefsîru’lKebîr ve ( )تفسير الفخر الرازيTefsîru el-Fahr er-Râzî gibi isimlerle anılmaktadır. Tefsiri, tarih
boyunca yazılmış en büyük ve en önemli tefsirlerden biri olarak kabul edilmiştir. Tefsirde
Fâtiha suresi bir cildi oluşturmaktadır. Hatta Râzî, bu sureden binlerce hüküm ve mesele
istinbat etmenin mümkün olduğunu söylüyor. İbn Hallikân da çok büyük olduğunu ve her şeyi
içine aldığını belirttiği bu tefsirin müellif tarafından tamamlanmadığını söylüyor. İki cilt bir
arada olmak üzere 32 cilt olan tefsirde, neredeyse her konu vardır. Tefsirde dînî, kelami ve
fıkhî konular yanında ayrıca başta tıp ve astronomi, heyet olmak üzere fen bilimleri sahasına
giren pek çok konu da detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Bu ilimlerle ilgili konular işlenirken,
zaman zaman bu alanlarda ileri sürülen fikirlerle ayetler arasında mukayeseler yapılmış,
Kur’ân’a muhalif olan kısımları sert bir şekilde eleştirilmiştir. Bu bilgiler kendi dönemi
açısından son derece önemli olduğu gibi, bugün de hala büyük bir kısmı ilmi tespitlere
muvafakat arz etmektedir. Bununla birlikte eserde Dünyanın sabit ve sakin olduğuna dair
bilgiler verilmiştir ki, bunların doğru olmadığını bugünkü bilimsel araştırmalar sonucu
öğrenmiş bulunmaktayız. Tefsir dinler tarihi açısından da oldukça zengin bir kaynaktır.
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Resim 26: Razi’nin Mefatihu’l-Ğayb (etTefsiru’l-Kebir) adlı tefsiri

İçinde bu şekilde çok farklı ilimler ve konular ihtiva ediyor olmasından dolayı İbn
Teymiyye (v. 728/1328), Ebû Hayyân el-Endülüsî (v. 745/1344) gibi bazı âlimler “Râzî’nin
tefsîrinde, tefsîrden başka her şey vardır” diyerek onu eleştirmiştir. Fakat Tacuddin es-Subkî
(v. 771/1370) ve benzeri âlimler bu eleştiriyi reddetmişler ve “Râzî’nin tefsirinde tefsirle
birlikte her şey vardır” demişlerdir. Biz de aynı kanaatteyiz. Onda tefsir namına ne
gerekiyorsa hepsi yer aldığı gibi, ayrıca diğer tefsirlerde olmayan pek çok husus da vardır.
Râzî, tefsirinde sureler ve ayetler arasındaki münasebet ve insicama dikkat çekmiş ve
bu konuda çok mühim bilgiler vermiştir. İtikâdî meselelerde Eş’arî olduğu için bu mezhebi
esas almıştır. Sık sık bu konuda Mu’tezileye eleştiriler yapmış, Zemahşerî’nin Keşşâf’ta ileri
sürdüğü iddialara ve yaptığı tenkitlere cevaplar vermiştir.
Fıkhî konuları mensubu olduğu Şâfiî mezhebinin esaslarına göre açıklamıştır. Bununla
birlikte diğer mezheplerin görüşlerine de yer vermiştir. Ancak tefsirde fıkhî ayetleri
açıklarken Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine fazlaca yer vermemiştir. Bunu da yaşadığı
bölgede bu iki mezhebin yaygın olmamasından dolayı yapmıştır.
Tefsir dirâyet yöntemiyle yazılmış tefsirlerin en mühimlerindendir. Bununla birlikte
rivâyet yönü de ihmal edilmemiştir. Ayetlerin tesirinde ayetle tefsire, hadis ve Sahâbe kavline
göre tefsire değer verilmiş ve onlara itibar edilmiştir.
Kıraatlerin de geniş bir şekilde yer aldığı tefsirde yedi kıraat yanından zaman zaman
diğer kıraatlere de değinilmiştir, ancak şaz kıraatlere yer verilmemiştir.
İsrâilîyât konusunda oldukça hassas davranan müfessirimiz, İsrâilîyâtı faydasız ve
gereksiz bulur ve pek çok İsrâilî haberi eleştirir. Bununla birlikte tefsirde İsrâilîyâta bolca yer
verilmiştir.
Tefsirde aynı zamanda tasavvufî yorumlara da yer verilmiştir. Hatta ( ﷲ نور السماوات
( )واألرضNûr suresi 35) şeklinde Allah’ın göklerin ve yerin nuru olduğunu belirten ayetin
224

tefsirinde İmam Gazâlî’nin (v. 505/1111) tasavvufî bir eser olan Mişkâtu’l-Envâr adlı eserinin
tamamını dercetmiştir.
Tefsirin oldukça mühim ve aynı zamanda sert eleştirilere sebep olmasına yol açan bir
yönü de yoğun bir şekilde felsefi izah ve yorumlara yer vermiş olmasıdır.
Râzî, tefsirinde bu bilgileri detaylı bir şekilde verirken onları genellikle Bablar,
Meseleler, Kısımlar, Faideler, Nükteler diye alt başlıklara ayırır. Bazen de Mukaddimeler,
Huccetler, Deliller, Latifeler, Hükümler diye alt başlıklar kullanır. Bu yönü itibariyle oldukça
sistematik bir eserdir. Tefsirde önce bir kısım ayet verilir. Arkasından bu ayetlerin kelime
kelime, cümle cümle yorumu yapılır. Bazen bir tek kelimenin tefsirinin birkaç büyük sayfa
tuttuğu olmaktadır. Râzî tefsirinde her kelimeyi, her cümleyi muhtemel olabileceği bütün
manaları itibariyle ele alıp yorumlamıştır. Bu açıdan Kur’ân araştırmacıları ve Kur’ân’a ilgi
duyan herkes için eşsiz bir hazine mesabesindedir.
Tefsirin önemli bir özelliği de tefsiri biten surelerin sonuna zaman zaman acz ve
zaafini ifade eden ibareler yazılması, bazen de tarih düşülmüş olmasıdır. Mesela Bakara
suresinin sonunda şöyle denmektedir: “Bu ifadelerin yazarı olan miskin, muhtaç, fakir zat der
ki: Allah’ım, Rabbim, talep ettiğim ve yazıya döktüğüm her ne varsa bunları sadece senin
rızan için yaptım; şayet yazdıklarımda isâbet etmiş, doğru yazmışsam bu, senin
muvaffakiyetin sayesinde olmuştur, onu fazlu keremin sayesinde bu aciz kuldan kabul et.
Şayet yanlış yapmış, hata etmişsem, fazlu rahmetin sayesinde bundan dolayı beni bağışla, ey
hiçbir zorbacının zorlamasının gücüne halel getirmediği ve hiçbir istek sahibinin isteğinin
kendisini meşğul etmediği Rabbim. Bu sözler bu surenin tefsiri konusundaki son sözlerdir.
Hamd âlemlerin Rabbinedir. Salât ve selam da efendimiz Muhammed peygambere, onun
ailesine ve tüm ashâbınadır.”
Yunus suresinin sonunda ise şöyle demektedir: “Bu surenin tefsiri Allah’ın yardımı ve
hüsn-ü tevfiki sayesinde bitmiş oldu. (Her ne kadar biz burada tefsir kabilinden bir şeyler
yazdıysak da) ayetlerden neyi murad ettiğini ve kitabının esrarını en iyi bilen şüphesiz ki
Allah’tır. Bu kitabı cem’eden diyor ki: Bu surenin tefsiri 601 yılı Recep ayının Cumartesi
günü bitmiş oldu. Bu aralar salih bir baba olan Muhammed’in vefatı yüzünden göğsüm
daralmakta ve derin bir hüzün yaşamaktayım. Allah onun ruhuna ve bedenine mağfiret ve
rahmetin her türlüsünü yağdırsın. Bu kitabı okuyan ve ondan istifade eden her müslümandan,
ben miskin kulu ve vefat eden bu miskin babayı dua, rahmet ve ğufran dilkelerinden eksik
etmesin. Âlemlerin rabbine hamd olsun, salât da yaratıklarının en hayırlısı olan Muhammed’e,
ailesine ve ashâbına, bunların tümüne olsun.”
Râzî’nin Tefsirinin Kaynaklarına gelince, o da diğer müfessirler gibi kendinden önceki
tefsirlerden ve müfessir âlimlerden gelen rivâyetlerden bolca istifade etmiştir. Buna göre onun
kaynakları arasında İbn Abbâs (68/687), Mücâhid (104/723), el-Ferra (207/823), ez-Zeccâc
(311/923), el-Kaffâl (365/976), el-Gazâlî (505/1111), Ebû Ali el-Cübbâî (303/915), Ebû
Müslim el-Isfahânî (322/934), Kâdî Abdulcebbâr (415/1024), Ebûbekir el-Asam (236/859),
Cârullah ez-Zemahşerî (538/1143), el-Cassâs (370/980) gibi âlimleri sayabiliriz.
Döneminde yetişmiş en mühim müfessir olan Râzî ve dönemin en önemli eseri olan
tefsiri Mefâtîhu’l-Ğayb, o dönemden itibaren gelen bütün müfessirleri ve tefsirleri üzerinde
derin bir etki bırakmıştır. Eski âlimler gibi Râzî üzerinde araştırma yapan ve tefsirini tanıyan
günümüz yerli-yabancı araştırıcılar da onun ne kadar mühim bir tefsir olduğuna işaret
etmektedirler.
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12.3. Râzî’nin Tefsirinin Tercümesi
Eser diğer bazı dillere olduğu gibi Türkçeye de çevrilmiştir. Burada işaret edelim ki
Râzî’nin tefsiri Osmanlılar zamanında kısmen tercüme edilmiştir. Nitekim Muallim Naci diye
bilinen Ömer Hulusi b. Sarrac Ali, Râzî’nin tefsirinden Fâtiha ve İhlâs surelerinin bir bölümü
ile Râzî’nin mukattaa harfleri hakkında verdiği bilgileri tercüme etmiştir. Yine Sırrı Giridi
diye meşhur olan Giritli Sırrı Paşa da Râzî’nin Fâtiha suresini üç cilt halinde tercüme etmiştir.
Sırrı Paşa’nın tefsire dair diğer eserleri de ağırlıklı olarak Râzî tefsirinin ilgili bölümlerinin
tercümesinden ibarettir. Ama Râzî’nin bu mühim ve kapsamlı eserinin asıl ve tam bir şekilde
Türkçeye tercümesi Suat Yıldırım başkanlığında Sadık Kılıç, Lütfullah Cebeci ve Sadık
Doğru’dan oluşan bir heyet tarafından yapılmıştır. Tercüme Tefsir-i Kebîr (Büyük Kur’ân
Tefsiri) adı ile 1988-1995 yılları arasında Ankara’da Akçağ yayınları tarafından basılarak
yayınlanmıştır.

Resim 27: Razi’nin tefsirinin tercümesi

Tefsirin tercümesi 23 cilt tutmuştur ki, ciltlerde yazıların oldukça sık ve küçük
puntolarla yazıldığını belirtmeliyiz. Şayet bunlar daha açık ve okunur bir şekilde dizilse 30
cilt civarında tutar diye düşünüyoruz.
Görebildiğimiz kadarıyla mütercimler tercümede büyük bir hassasiyet göstermişlerdir.
Eserin dili bazen oldukça ağırlaşmaktadır. Bilhassa astronomik, tıbbi ve felsefi izahlar
yaparken oldukça ağdalı bir dil kullanılmaktadır. Mütercimler zaman zaman bu tür yerlerde
ufak-tefek atlamalarla metin üzerinde tasarrufta bulunmuşlarsa da genel olarak başarılıdırlar
ve metindeki manaları yansıtmaya büyük gayret göstermişlerdir.
Mülk suresinin tefsirinde birinci mesele çevrilirken, ( فيلزم أن ال يكون المعدوم شيئا وھو
 )المطلوبkısmı (Bu sebeple de madumun da şey olması gerekir ki, işte matlub da budur)
şeklinde çevrilmiştir. Oysa (olmaması) diye çevrilmeliydi. Bu hatanın bir sehiv sonucu
olduğunu zannediyoruz.
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12.4. Râzî’nin Tefsirinden Seçme Bir Metin
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Razi’nin tefsir ilmindeki yerini, tefsir anlayışını, tefsirinin adını, özelliklerini,
içeriğini, Nisa suresindeki ilgili ayetleri tefsir ediş tarzını, ayetleri tefsir ederken diğer
ayetlerden ve hadislerden nasıl yararlandığını, kelimelere nasıl mana verdiğini öğrenmiş
olduk. Ayrıca tefsirinde nasıl tahliller yaptığını gördük.
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Bölüm Soruları
1 – Râzî'nin ömrünün büyük kısmını geçirdiği Herat, bugün hangi ülkenin sınırları içinde
bulunmaktadır, araştırınız.
2 – Müfessirimiz Râzî’nin vefat tarihi ve yeri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A - 616/1260 – Herat
B - 606/1250 – Herat
C – 616/1260 – Rey
D – 612/1256– Belh
E – 606/1250 – Rey
3 – Râzî’nin tam adı (………………………………..……………..)dır.
4 – Aşağıdakilerden hangisinde Râzî’nin Tefsirinin adı yanlış verilmiştir?
A – Mefâtîhu’l-Ğayb
B – et-Tefsîru’l-Kebir
C – Tefsîr-i Kebir
D – Tefsîru’l-Kebir
E – Tefsîru’r-Râzî
5 – Aşağıdakilerden hangisi Râzî’ye verilmiş lakaplardan biri değildir?
A – ()الفخر
B – ()فخر الدين
C – ()شمس األئمة
D – ()اإلمام
E – ()شيخ اإلسالم
6 – Aşağıdakilerden hangisi Râzî’nin bilhassa mücadele ettiği ve kendileri tarafından
çok tehdit edildiği batini fırkadır?
A – Kerrâmîler
B – Râfizîler
C – Dürzîler
D – Yezîdîler
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E – Mücessime
7 – Aşağıdakilerden hangisi Râzî’nin tefsirinden önce yazılmış bir tefsirdir?
A – ed-Durru’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr
B – Zâdu’l-Mesîr fî İlmi’t-Tefsîr
C – Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl
D – Mehâsinu’t-Te’vîl
E – Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl
8 – Aşağıdaki alimlerden hangisi “Râzî’nin tefsiri, tefsirden başka her şeydir” diyerek
eleştiri yapmıştır?
A – İbnu Teymiyye
B – İbn Atiyye el-Endülûsî
C – İbnü’l-Cevzî
D – er-Râğıb el-Isfahânî
E – Şah Veliyyullah ed-Dehlevî
9 – Râzî, tefsirinde itikadî konularda aşağıdaki mezheplerden hangisini esas almıştır?
A – Mâturîdî mezhebi
B – Eşarî mezhebi
C – Mutezile mezhebi
D – İbâdiyye mezhebi
E – Zeydiyye mezhebi
10 – Aşağıdakilerden hangisi Râzî Tefsiri için söylenemez?
A – Tefsirde rivayet yöntemi öne çıkarılmış ve ağırlıklı olarak bunun üzerinde durulmuştur.
B – İçinde çok sayıda nahiv tahlilleri ve kelime iştikakları yapılmıştır.
C – Tefsirde kırâatlere de yer verilmiş, yedi kırâat yanında zaman zaman diğer kırâatlere de
değinilmiştir.
D – Tefsirde sure ve âyetler arasındaki münâsebet ve insicama dikkat çekilmiştir.
E – Ahkâm ayetlerinin açıklamasında Şâfiî anlayışı esas almıştır.
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2 – B; 3 – (Ebû Abdillah Muhammed b. Ömer b. El-Hasan b. Ali el-Kureşî et-Teymî etTaberistânî); 4 – D; 5 – E; 6 – A; 7 – B; 8 – A; 9 – B; 10 - A
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13. EL-KURTUBİ, HAYATI, TEFSİRİNİN ÖZELLİKLERİ VE
TEFSİRİNDEN ÖRNEK BİR METİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste, bilhassa Endülüs bölgesinde yetişmiş en önemli müfessirlerden biri olan elKurtubi’yi ve tefsir anlayışını öğrenecek, yazdığı tefsirin genel özelliklerini, içeriğini görmüş
olacağız. Ayrıca tefsirinin tercüme edilip edilmediğini de göstereceğiz. Kurtubi’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
4)
El-Kurtubi’nin yaşadığı dönemi ve bölgeyi araştırın ve ondan önce yazılmış
tefsirlerin genel özellikleri hakkında bilgi toplayın.
5)
Kurtubi’nin tefsiri en önemli ahkam tefsirlerinden biridir. Ahkam tefsiri ne
demektir, tarih boyunca ne tür ahkam tefsirleri yazılmıştır, araştırınız.
6)

Kurtubi’nin tefsiri Türkçeye tercüme edilmiş midir? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örnek metin üzernden
Örnek
metin Kur’an’ın nasıl yorumlandığı ve
üzerinden
Kur’an’ı nasıl yorumlanması gerektiği
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.

240

Anahtar Kavramlar


Tefsir



Er-Kurtubi



Dirayet



Ahkâm tefsir



Sebeb-i nüzul



Ayet



Sure



Tercüme
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Giriş
El-Kurtubî, Endülüs kökenli önemli müfessirlerden biridir. el-Câmî’ li Ahkâmi’lKur’ân adlı tefsirini de en önemli tefsirler arasında yer almaktadır. Ahkâm tefsiri olması
yanında ayrıca hüküm içermeyen diğer ayetkerin de tefsirinin yer aldığı tefsir, en kapsamlı
tefsirlerdendir. Aşağıda bu müfessiri ve tefsirini daha yakından tanımaya çalışacağız.
Ancak önce, er-Râzî ile el-Kurtubî arasındaki dönemde yaşamış bazı önemli
müfessirlere işaret etmek istiyoruz. Bunların arasında Ruzbihân Baklî (v. 606/1209),
Şihabuddin Sühreverdî (v. 632/1234), Muhyiddin İbn Arabî (v. 638/1240), Necmüddin Dâye
(v. 654/1256), İzzuddin b. Abdüsselam (660/1262), Abdurrazik er-Res’anî (v. 661/1262) gibi
isimleri zikredebiliriz. Baklî, Sühreverdî, İbn Arabî ve Necmüddin Dâye, tasavvufî/işârî
tefsirin en önemli isimleri arasında yer alırlar. Bilhassa İbn Arabî’nin şöhreti son derece
yaygındır. Bu müfessirler ve eserleriyle ilgili yeterli bilgi Tarih Perspektifinden Örnek Tefsir
Metinleri I adlı eserde mevcuttur.

13.1. el-Kurtubî’nin (v. 671/1273) Kısaca Hayatı
es-Suyûtî’nin (“ )متفنن متبحر في العلمmütefenninun mütebahhirun fi’l-ilm” diyerek farklı
ilim alanlarında üstad, mütehassıs, engin bilgiye sahip bir âlim olduğunu belirttiği
müfessirimizin tam adı, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebîbekir el-Kurtubî ( أبو عبد ﷲ
’)محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبيdir. Bugünkü İspanya’nın Cordoba (Kurtuba) bölgesinde
dünyaya gelmiştir.

Harita 13: Müfessir Kurtubi’nin doğduğu Kurtuba (Cordoba) şehri (Endülüs/İspanya)
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https://www.google.com/maps/ (19 Temmuz 2015).

Ailesinin aslen Medîne’li Hazreç kabilesinden olup daha sonra Kurtuba’ya yerleştiği
belirtiliyor. Babası çiftçilikle iştigal ediyordu. Hatta o harman kaldırırken düşman saldırısına
uğramış ve orada öldürülmüştür. el-Kurtubî’nin anlattığına göre kendisi de küçük yaştayken
düşmanlardan kaçmış, tam yakalanacakken açık bir yerde yüzü koyun yere kapanmış, Yasin
ve diğer sureleri okuyarak Allah’a sığınmış, önünden geçtikleri halde düşmanlar onu
görememiş, böylece kurtulmuştur.

Resim 28: Müfessir Kurtubi’nin doğduğu Kurtuba şehrinden bir görünüm
http://mostbeautifulplacesintheworld.org/ (9 Temmuz 2015).

Müfessirimizin doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir, ancak 600/1205 yılı
civarında doğduğu tahmin edilmektedir. İlk tahsilini doğduğu yer olan Kurtuba’da yapmış;
burada dönemin ünlü âlimlerinden iyi bir eğitim almıştır. Arap ilimlerini, Fıkhı, Kıraat vs.
gayet iyi bir şekilde öğrenmiş ve Kur’an’ı hıfzetmiştir. Böylece bu ilimlerde mâhir bir âlim
haline gelmiştir. Kurtuba’nın düşman eline geçmesi üzerine, o dönemlerde ilim ve irfan ile
dolu olan pek çok Endülüs şehrini gezip oralarda bulunan âlimlerden dersler almıştır. Mezhep
olarak Mâlikî mezhebine mensup olan âlimimiz, bu şekilde muhtelif bölgelerde bir süre
eğitim aldıktan sonra Mısır’a göçmüş, bugün el-Minyâ ( )المنياdiye bilinen Asyut bölgesinin
kuzeyindeki bölgeye yerleşmiş ve 37 yıl orada yaşamıştır. Büyük bir âlim olan Kurtubî, tefsir,
hadis, fıkıh ve benzeri ilimlerde derya gibiydi. Hayatı zühd ve takva içinde geçen Kurtubî,
kadılık ve benzeri resmi herhangi bir görev almamış, ömrünü eser telif etmekle geçirmiştir.
Pek çok eser bıraktıktan sonra 671/1273 tarihinde 80 küsür yaşında olduğu halde Mısır’da
vefat etmiştir. 1971 yılında mezarının yanına onun adını taşıyan büyük bir mescid yapılmıştır.
Kitâbu’t-Tezkire bi Ahvâli’l-Mevtâ fî Umûri’l-Âhire ( كتاب التذكرة بأحوال الموتى في أمور
)اآلخرةönemli eserlerinden biridir.
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13.2. Kurtubî’nin el-Câmi li Ahkâmi’l-Kur’ân Adlı Tefsirinin
Özellikleri
Müellifimizin burada üzerinde duracağımız tefsirinin tam adı el-Câmi’ li Ahkâmi’lKur’ân ve’l-Mübeyyin limâ Tedammanehu mine’s-Sünneti ve Âyi’l-Furkân ( الجامع ألحكام القرآن
’)والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقانdır. Nitekim kendisi hem tefsirinin mukaddimesinde hem de
yukarıda sözünü ettiğimiz et-Tezkire adlı kitabında tefsirinin adını bu şekilde vermektedir.
Tefsir o güne kadar yazılmış olan tefsirlerden kısmen farklılık arz eder. Yukarıda muhtelif
tefsirlerden bahsettik ve bunların daha ziyade rivâyet veya dirâyet yöntemiyle yahut iki
yöntemin de kullanıldığı tefsirler olduğunu belirttik. Bunların dışında Ahkâm Tefsirleri veya
Fıkhî Tefsir diyebileceğimiz tefsirler, İşârî ve Lüğavî tefsirlerden de söz ettik. Müellifimizin
tefsiri diğer tefsir çeşitlerinin hususiyetlerini taşıyorsa da önce çıkan tarafı ahkâm yönüdür ve
bu yönü ağır basmaktadır. Bununla birlikte o aynı zamanda iyi bir dirâyet tefsiridir. İçinde
önemli miktarda rivâyet de vardır. Tefsirde lügat de ihmâl edilmemiştir. Kısaca eser, esas
itibariyle ahkâm tefsiri olmasıyla birlikte çok yönlü bir tefsir mahiyetindedir.
Ahkâm tefsiri dediğimiz tefsir çeşidinin ilk örneği olarak Mukâtil b. Süleyman’ın (v.
150/767) Tefsîru Hamsi Mieti Âyetin Mine’l-Qur’ânadlı tefsirini görüyoruz. Tefsir, Ahkâm
ayetleri alanında yazılmış ilk tefsirdir. Daha sonra İmam Şâfiî’nin (v. 204/819) Ahkâmu’lKur’ânadlı eseri gelmektedir. Eser, el-Beyhakî’nin (v. 458/1066), İmam Şâfiî’nin mevcut
eserlerinden ahkâm ayetleriyle ilgili tefsirlerini toplayıp bir araya getirmesiyle meydana
gelmiştir. Daha sonra Tahavî (v. 321/933) tarafından yazılan Ahkâmu’l-Kur’ân adlı eser
gelmektedir. Bu eser Hanefî fıkıh anlayışı esas alınarak ve fıkıh baplarına göre düzenlenerek
hazırlanmıştır. Bunun ardından el-Cessâs’ın (v. 370/980) Ahkâmu’l-Kur’ân adlı eseri
gelmektedir. Bu eser de yine Hanefî Fıkhına göre yazılmıştır. el-Kiyâ el-Herrâsî’nin (v.
504/1110) Ahkâmu’l-Kur’ân adlı tefsiri Şâfiî mezhebi esas alınarak hazırlanmıştır.
Kurtubî’nin memleketi Endülüs’te yaşamış olan Ebûbekir İbnu’l-Arabî (v. 543/1148)
tarafından yazılan Ahkâmu’l-Kur’ân adlı tefsir de –ki Kurtubî bundan bolca yararlanmıştırMâlikî mezhebi esas alınarak hazırlanmıştır.

Resim 29: Kurtubi’nin el-Cami li Ahkâmi’lKur’an adlı tefsiri
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Bu eserlerin hepsi Kur’an’daki ahkâm içerikli ayetleri işlemekle beraber Kur’an’ın
tümünü ele almamışlardır. Oysa Kurtubî tefsiri bu hususta onlardan farklıdır.
Pek çok âlimbu tefsirden sitayişle bahsetmiş, onu övmüş, çok mühim bir tefsir
olduğunu belirtmiştir.
Kurtubî, el-Câmî’ li Ahkâmi’l-Kur’ân adlı tefsirinin mukaddimesinde Kur’an’ın
faziletine, nasıl okunması gerektiğine, tefsire, Kur’an’ın i’cazına, cem ve tertibine ve benzeri
hususlara dair geniş bilgi vermektedir. Tefsirde ahkâm içerikli ayetlerden istinbât edilebilecek
hükümlere yer verilmiş, bu hususlarla ilgili müçtehitlerin görüşleri nakledilmiştir. Müfessir
burada kendi mezhebi olan Mâlikî’nin görüşünü tercih ediyor ve haklı olduğunu ispata
çalışıyor.
Çok sayıda yazması bulunan, ayrıca birçok baskısı yapılan ve ihtisâr edilerek de
tabedilmiş olan eser, aynı zamanda tahkiki yapılarak da basılmıştır. Bunların yanında
üzerinde akademik çalışmalar da yapılmıştır. Bizim yararlandığımız nüsha, Abdullah b.
Abdulmuhsin et-Turkî tarafından tahkik edilmiştir. et-Turkî öncelikle yazdığı mukaddimede
Kurtubî tefsirinin ne kadar önemli bir tefsir olduğuna vurgu yapmakta, bundan dolayı onu
tahkik ettiğini belirtmektedir. Daha sonra el-Câmî’ li Ahkâmi’l-Kur’ân başlığı altında eser
hakkında bilgi veren Turkî, öncelikle Kurtubî’nin tefsirine bir mukaddime ile başladığını ve
burada hangi konulara işaret ettiğini belirtmektedir.
Ardından Kurtubî’nin tefsirindeki hareket tarzını anlatıyor. Buna göre müfessir, her
surenin başında o surenin faziletiyle ilgili bilgi vermektedir. Şayet varsa sebeb-i nüzûlü
zikrettikten sonra ayetin tefsirine geçiyor. Tefsir bağlamında varit olan bütün rivâyetleri
işliyor.
Bazı yerlerde naklettiği haberleri sahiplerine isnat ederken, bazen bunu ihmâl ediyor.
Zaman zaman (( )قلناbiz dedik) veya (( )قلتben dedim) şeklinde ifadeler kullanıyor. Tefsirinde
çoğunlukla hadisleri Müslim’den veriyor, Buhârî’yi daha az kullanıyor. Müfessirimiz
azımsanmayacak kadar çok zayıf ve asılsız haber kullanmaktadır. Mesela birinde diyor ki:
“Âdem, arşın direğinin üstünde ‘Muhammedun Rasulullah’ yazılı olduğunu gördü ve onunla
şefaat dileğinde bulundu.” Aynı şekilde isrâilî haberlere de bolca yer vermekte, fakat bunlara
dair bir uyarıda bulunmamaktadır. Mesela diyor ki: “Şimşek, meleğin elinde bulunan demir
bir mızraktır; melek onunla bulutları yönlendirir.”
el-Kurtubî, tefsirine yazdığı mukaddimede, ömrü boyunca Kur’an’la meşgul olmayı ve
bütün gücünü onun yolunda seferber etmeyi uygun gördüğünü yazıyor. Bunu da tefsirdeki
nükteleri ihtiva edecek şekilde lügatleri, irabları, kıraatleri içeren bir tefsir yazmayı murad
ettiği için yaptığını belirtiyor. Ona göre yaptığı tefsir, dalâlet ve eğrilik yolunda olanların
görüşlerini ret eden, zikredilecek hükümlere şahitlik yapan pek çok hâdise içerecek…
Sonra bu tefsirdeki yöntemi hakkında bilgi veriyor. Buna göre, tefsirinde zikrettiği
sözleri, kim söylemişse ona atfedecek, hadisi de kim rivâyet etmişse ona izafe edecektir.
Diyor ki: Gerekli olanlar hariç, müfessirlerin zikrettikleri kıssalardan ve tarihçilerin
naklettikleri haberlerden yüz çevirdim, bunun yerine manalarını yansıtan ve isteyeni onların
gereğine doğru irşad eden meseleler altında ahkâm ayetlerini beyan etmeyi tercih ettim…
Sonra Kur’an’ın faziletleri, onu okumaya teşvik, onu okuyanın, talep edenin, dinleyenin ve
amel edenin fazileti, Allah’ın Kitabını tilâvetin keyfiyeti, bu konuda mekruh ve haram olan
hususlar, Kur’an ve ilim ehlini riya ve benzeri şeylerden sakındırma, Kur’an okuyanın kendisi
için edinmesi gerekli olan hususlar, Kur’an’ın irabı, onu öğretme, buna teşvik etme ve irabına
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dikkat ederek okuyanın sevabı hususu, Kur’an’ın tefsiri ve bu işi yapanın fazileti hususu,
Kur’an’ı hıfzedenler ve onların kimliği hususu, Kur’an’ı kendi reyiyle tefsir edene vaat edilen
ceza ve müfessirlerin mertebeleri hususu, Kitabı Sünnetle beyan babı, Allah’ın kitabını
öğrenme ve onda derinleşmenin mahiyeti babı, “Bu Kur’an yedi harf üzere nâzil olmuştur…”
hadisinin manası, Kur’an’ın cem’i, Osman’ın mushafları yazmasının sebebi ve onun
dışındakileri yakması hususu, Kur’an surelerinin tertibi babı, Kur’an’da Arapça olmayan
yabancı kelimelerin bulunup bulunmadığı hususu, Kur’an’ın i’cazı hususu, surelerin fazileti
konusunda uydurulmuş hadisler konusunda uyarı babı, Osman’ın mushafına muhalefet edene,
Kur’an’da ziyade veya noksan var diyene karşı deliller babı gibi tefsir usulü ilminin mühim
meseleleri işlenmiştir.
Bunun ardından istiâze kısmı gelmiş ve müfessirimiz bununla ilgili olarak oniki
meselenin olduğunu belirterek bunları teker teker ele almıştır. İstiazenin akabinde besmeleyi
ele alan müfessir, bunu da yirmisekiz mesele halinde işliyor. Buralarda bunların fıkhî yönleri
üzerinde uzun uzun duruyor. Sonra Fatiha’nın ve diğer surelerin tefsirine geçiyor. Fatihayı
dört kısım altında işliyor ki, bunların da her birinde meseleler bulunmaktadır. Nitekim birinci
kısımda yedi mesele ele almıştır…
Kurtubî tefsirinde, ilk önce Kuran’ı Kuran’la izaha çalışır. Ele aldığı konuyla alakalı
ayetlere atıflarda bulunur. Sonra hadisleri zikreder, hadis ile ilgili bolca malumat verir ve
yorumlarda bulunur. Sahâbe ve tâbiûndan gelen nakillere yer verir, onların kritiğini yapar.
Bu arada ayetteki kelimelerin gramer yapısını, buna göre ortaya çıkan anlamını, kendi
dönemine kadar nasıl kullanıldığını, cümle yapısı içindeki yerini detaylıca işler. Dil
âlimlerinin farklı görüşlerini serdeder. Sonra da o kelimeye yüklediği manayı, hükmün dille
bağlantısını kurar ve kendi kanaatini izhar eder. Arap şiirinden çokça örnekler verir. Dilin
dayanaklarını sağlam bir zemine oturtur.
Tefsirinde ayetlerin nüzûl sebeplerine bolca yer veren müellif, bunlarla ayetlerin daha
doğru anlaşılmasını sağlamaya çalışır.
Kurtubî kıraat farklılıklarına da çok yer verir, ister mütevatir olsun, ister olmasın kıraat
vecihleri üzerinde duruyorve her bir mezhebin delillerini açıklıyor.
Müellif, fıkhî bir meseleyi işlerkentafsîlâtlı açıklamalarda bulunur. Ayetten çıkan fıkhî
hükümleri maddeler halinde zikreder. Sadece bağlı bulunduğu Mâlikî mezhebiyle sınırlı
kalmaz, tüm mezheplerin görüşlerini delilleriyle serdeder, ihtilaf noktalarını zikreder. Zaman
zaman diğer mezhepleri tercih ettiği de görülür. Bazen de “derim ki” diye başlar ve kendisine
ait özel kanaatini belirtir.
Kurtubî’nin kaynakları arasında Mukâtil b. Süleyman’ın (v. 150/767) et-Tefsîru’lKebîr, İbn Cerîr et-Taberî’nin (v. 310/922) Câmiu’l-Beyân, el-Cassâs’ın (v. 370/981)
Ahkâmu’l-Kur’ân, Ebû’l-Leys es-Semerkandî’nin (v. 375/986) Tefsîru’l-Kur’ân, esSa’lebi’nin (v. 427/1036) El-Keşf ve’l-Beyân, el-Mâverdî’nin (v. 450/1058) en-Nüket ve’lUyûn, Kuşeyrî’nin (v. 465/1072) et-Tefsiru’l-Kebir, ilkiyâ el-Herrâsî’nin (v. 504/1110),
Ahkâmu’l-Kur’ân, Zemahşerî’nin (v. 538/1144) el-Keşşâf, İbn Atiyye’nin (v. 542/1147) elMuharrarru’l-Vecîz, İbnu’l-Arabî’nin (v. 543/1148) Ahkâmu’l-Kur’ân adlı tefsiri gibi pek çok
tefsiri görebiliyoruz.
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13.3. Kurtubî’nin el-Câmi li Ahkâmi’l-Kur’ân Adlı Tefsirinin
Tercümesi
Bu mühim ahkâm tefsiri, M. Beşir Eryarsoy tarafından el-Câmî’ li Ahkâmi’l-Kur’ân
adıyla Türkçeye çevrilmiştir. Çeviri 19 cilt tefsir, bir cilt de fihristler olmak üzere toplam 20
ciltten ibârettir. 1. cildin basım tarihi 1997, 19. cildin basım tarihi ise 2003’tür. 20. cild de
2006 yılında basılmıştır. Eser Buruç yayınları tarafından neşredilmiştir. Eryarsoy aynı
zamanda notlar da ilave etmiştir.

Resim 30: Kurtubî Tefsirinin Tercümesi

19. cildin sonunda tefsir bölümü bittikten sonra mütercimin tercümede başvurduğu
eserler, içindekiler, surelerin ciltlere göre fihristi ve surelerin alfabetik sıraya göre fihristi gibi
hususlar vardır.
20. cildin tamamı fihristlerden ibârettir. Ancak Kazım Sağlam ve Ramazan Tuğ
tarafından hazırlanmış olan cildin başında içinde tercümeyi ve fihristi hazırlayanlara
teşekkürün olduğu bir sunuş ve Kurtubî’nin tefsirinin mukaddimesinden Kur’an Tarihi,
Kur’an’ın anlaşılması, Kur’an’ın Tefsiri ve benzeri konularla ilgili bir girişi bulunmaktadır.
Ayrıca fihristte takip edilen yol hakkında da burada bilgi verilmiştir.

247

13.4. Kurtubî’nin Tefsirinden Seçme Bir Metin
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Kurtubi’nin tefsir ilmindeki yerini, tefsir anlayışını, tefsirinin adını, özelliklerini,
içeriğini, Maide suresindeki ilgili ayetleri tefsir ediş tarzını, ayetleri tefsir ederken nasıl
hükümler çıkardığını, diğer ayetlerden ve hadislerden nasıl yararlandığını, kelimelere nasıl
mana verdiğini öğrenmiş olduk. Ayrıca tefsirinde nasıl tahliller yaptığını gördük.
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Bölüm Soruları
1 – Müfessirimiz Kurtubî Kurtuba’da doğmuş ve orada yetişmiştir. Kurtuba bugün nerededir, başka
hangi büyük âlimler burada yetişmiştir, araştırınız.
2 – Müfessirimiz Kurtubî’nin vefat tarihi ve yeri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A - 691/1293 – Kurtuba
B - 606/1250 – Mısır
C – 616/1260 – Kurtuba
D – 612/1256– Belh
E – 671/1273 – Mısır
3 – Kurtubî’nin tam adı (…………………………………………………..)dır.
4 – Müfessirimiz doğup yetiştiği şehir olan Kurtuba’nın düşmesi üzerine aşağıdaki
yerlerden hangisinde hayatını sürdürmüştür?
A – Semerkant
B – Bağdat
C – Medîne
D – Mısır
E – Dımaşk
5 – Müfessir Kurtubî, ahkâm ayetleri yorumlarken aşağıdaki mezheplerden hangisini
esas almıştır?
A – Mâlikî mezhebi
B – Şâfiî mezhebi
C – Caferî mezhebi
D – Hanefî mezhebi
E – Hanbelî mezhebi
6 – Aşağıdakilerden hangisi Kurtubî’den önce yazılmış tefsirlerden biri değildir?
A – el-Cassâs : Ahkâmu’l-Kur’ân
B – Tahavî : Ahkâmu’l-Kur’ân
C – İbnu’l-Arabî : Ahkâmu’l-Kur’ân
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D – Mukâtil b. Süleyman : Tefsîru Hamsi mieti ayetin mine’l-Kur’ân
E – Sâbûnî : Revâiu’l-Beyân Tefsîru Âyâti’l-Ahkâm
7 – Aşağıdakilerden hangisi Kurtubî’nin eserlerinden biridir?
A – ()كتاب من عاش بعد الموت
B – ()كتاب التذكرة بأحوال الموتى في أمور اآلخرة
C – ()كتاب الخراج
D – ()مدارج السالكين
E – ()قوت القلوب
8 – Kurtubî’nin tefsirnin tam adını yazınız .
9 – Aşağıdakilerden hangisi Kurtubî’nin Tefsirini yazarken yararlandığı kaynaklardan
biri değildir?
A – İbn Cerîr et-Taberî : Câmiu’l-Beyân
B – Ebû’l-Leys es-Semerkandî : Tefsîr Ebi’l-Leys es-Semerkandî
C – Mâverdî : en-Nüket ve’l-Uyûn
D – Celâluddin es-Suyûtî : ed-Durru’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr
E – el-Beğavî : Meâlimu’t-Tenzîl
10 – Aşağıdakilerden hangisi Kurtubî tefsiri için söylenemez?
A – Tefsir, bugüne kadar yazılıp günümüze ulaşmış en büyük ahkâm tefsiridir.
B – İçinde çok sayıda nahiv tahlilleri ve kelime iştikakları yapılmıştır.
C – Tefsirde kıraatlere de yer verilmiş, yedi kıraat yanında zaman zaman diğer kıraatlere de
değinilmiştir.
D – Tefsirde sure ve ayetler arasındaki münasebet ve insicama dikkat çekilmiştir.
E – Tefsir, içinde sadece ahkâm ayetlerinin yer aldığı kapsamlı bir tefsirdir.
2 – E; 3 – (Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebîbekir el-Kurtubî); 4 – D; 5 – A; 6
– E; 7 – B; 8 – (el-Câmî’ li Ahkâmi’l-Kur’ân); 9 – D; 10 - E
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14. EL-BEYDAVİ, HAYATI, TEFSİRİNİN ÖZELLİKLERİ VE
TEFSİRİNDEN ÖRNEK BİR METİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste, bilhassa dirayet tefsirinin en önemli örneklerinden biri olan Envâru’t-Tenzil
adlı tefsiri, müfessiri el-Kadi el-Beydavi’yi ve tefsir anlayışını öğrenecek, yazdığı tefsirin
genel özelliklerini, içeriğini görmüş olacağız. Ayrıca tefsirinin tercüme edilip edilmediğini de
göstereceğiz. Beydavi’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
7)
El-Beydavi’nin yaşadığı dönemi ve bölgeyi araştırın ve ondan önce yazılmış
tefsirlerin genel özellikleri hakkında bilgi toplayın.
8)
Beydavi’nin tefsirinin bir tefsirin bir tür hülasası olduğu söylenmektedir. Bu
tefsir hangisidir, araştırınız.
9)

Beydavi’nin tefsiri Türkçeye tercüme edilmiş midir? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örnek metin üzernden
Örnek
metin Kur’an’ın nasıl yorumlandığı ve
üzerinden
Kur’an’ı nasıl yorumlanması gerektiği
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


Tefsir



El-Beydavi



Dirayet



Sebeb-i nüzul



Ayet



Sure



Tercüme
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Giriş
Kâdî Beydâvî, Tefsir tarihimizin en önemli simalarından biridir. Onu meşhur kılan,
tefsirindeki üslubu ve Arap dilini kullanmadaki mahareti yanında, daha çok tefsirinin
medreselerde ders kitabı olarak okunması ve üzerinden çok sayıda şerh ve hâşiyenin yapılmış
olmasıdır. Öyle ki İslam âleminin neredeyse tüm beldelerinde Beydâvî’nin tefsiri
medreselerin bir numaralı tefsir ders kitabı olmuş ve üzerinde 300’den fazla şerh, hâşiye ve
talik yapılmıştır. Sadece Osmanlı âlimleri dahi eser üzerinde 100’e yakın şerh yazmışlardır.
Bu dersimizde Kâdî Beydâvî’yi ve onun bu mühim tefsirini işleyecek, bunlar üzerinden hicri
VII. asrı tanımaya, o dönemdeki dini hayatı anlamaya çalışacağız.
Ancak önce, el-Kurtubî ile el-Beyzâvî arasındaki dönemde yaşamış bazı önemli
müfessirlere işaret etmek istiyoruz. Bunların arasından bilhassa Sadruddin Konevi (v.
673/1275) ve Muvaffakuddin el-Kevâşî’yi (v. 680/1282) zikretmek isteriz. Anadolu
topraklarında yetişmiş bir müfessir olan Konevî’nin Fatiha suresi üzerine yaptığı tasavvufî
tefsir oldukça dikkat çekicidir. Kevaşî’nin tefsirinde de işarî yön vardır. Bunlarla ilgili yeterli
bilgi Tarih Perspektifinden Örnek Tefsir Metinleri I adlı eserde mevcuttur.

14.1. el-Beydavi’nin (v. 685/1286) Kısaca Hayatı
es-Suyûtî’nin (“ )متفنن متبحر في العلمmütefenninun mütebahhirun fi’l-ilm” diyerek farklı
ilim Müfessirimizin tam adı, ( )ناصر الدين أبو الخير عبدااه بن عمر القاضي البيضاويNasıruddin Ebu’lHayr Abdullah b. Ömer el-Kadi el-Beydavi’dir. Bugünkü İran’ın Şiraz bölgesinde bulunan ve
uzaklardan görülecek kadar beyaz ve parlak bir kalesi olduğundan dolayı Beyda diye
isimlendirilen bir köyde doğmuştur.
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Harita 14: Müfessir Beydavi’nin doğduğu yer (Şiraz/İran) https://www.google.com/maps (20 Temmuz
2015).

Bazı alimler onu Azerbaycanlı bir âlim olarak takdim etmektedir. Kaynaklar doğum
tarihi hakkında herhangi bir bilgi vermiyorlar. Ancak yüzyıl yaşadığını bildiren rivayetlere
istinaden 585’li yıllarda doğmuş olabileceği belirtilmektedir. Tahsil hayatına doğduğu yerde
babasından ders alarak başlayan Beydavi, babasının kadı olarak Şiraz’a atanması sebebiyle
ailesiyle birlikte Şiraz’a yerleşmiştir.
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Resim 31: Beydavi’nin ailesi yerleştiği ve yetiştiği Şiraz şehrinden bir görünüm (İran)
https://yoldaolmak.com/ (20 Temmuz 2015).

Burada bir yandan babasından dersler almaya devam ederken, öte yandan Moğol
istilasından kaçıp Şiraz’a yerleşen muhtelif bölgelerden gelmiş aralarında Nasîruddin et-Tûsî
(v 672/1274), Şihâbuddin es-Sühreverdî (v. 632/1235) gibi ünlü âlimlerin de bulunduğu
hocalardan da dersler almıştır. Pek çok ilim meclisinde bulunmuş, buralarda yaptığı
açıklamalar ve sorulara verdiği cevaplarla herkesin dikkatini çekmiştir. Hatta bu sayede
vezirlerin, emirlerin de dikkatini çekmiş ve onların iltifatlarına mazhar olmuştur, daha önce
bıraktığı Şîrâz kadılığı görevine de bu sayede yeniden atanmıştır. Onun bu göreve yeniden
atanmayı istediği, fakat şeyhinin sözlerinden etkilenerek bundan vazgeçtiği şöyle bir rivayette
haber verilmektedir: Nakledildiğine göre Beydâvî bir süre kendi isteğiyle kadılık görevinden
ayrılarak Tebriz’e yerleşmiş, daha sonra tekrar bu göreve dönmeyi arzu etmiştir. Bunun için
şeyh Muhammed b. Muhammed el-Kahtâî’den vezir nezdinde aracı olmasını istemiştir. ElKahtâî de kendisini ziyarete gelen vezire, Beydavi’yi göstererek “şu adam âlim, fâzıl bir
zattır, cehennemde emirle birlikte olmak istiyor, yani sizden (cehennemde) seccade kadar bir
yer talep ediyor” diyerek kadılığa iade edilmesini istemiştir. Vezir derhal bu talebi yerine
getireceğini söylemiş, ancak Beydâvî, şeyhin bu anlamlı sözlerinden çok etkilenerek kadılık
talebinden vazgeçmiş, tasavvuf yoluna girmiştir ve ölünceye kadar şeyhin yanında kalmıştır.
Beydavi, medreselerde ders vermek ve kitap yazmak yanında ayrıca kadılık görevi
yürütmüş ve bilhassa Şîrâz’da yaptığı kadılık görevi nedeniyle bu görevle şöhret bulmuş, bu
konuda en yüksek mertebe olan ( )قاضي القضاتkadi’l-kudat görevine kadar yükselmiştir. Bu
konudaki başarısından dolayı el-Kadi el-Beydavi diye meşhur olmuştur. Bu göreve
yükselmesinde yazdığı tefsirinin büyük rolü olmuş, tefsirini beğenen Şîrâz emîri onu kâdi’lkudât yapmıştır. Kadılığı bıraktıktan sonra geri kalan ömrünü muhtelif alanlarda kitap telif
etmek ve öğrenci yetiştirmekle geçirmiştir. Tefsir, fıkıh, usul, kelam, mantık, nahiv, belağat,
tarih ve benzeri ilimlere hakkıyla vakıf bir âlim olan Beydavi, bu alanların çoğunda önemli
eserler telif etmiştir. ( )منھاج الوصول إلى علم األصولMinhacu’l-Vusul ila İlmi’l-Usul, ( شرح مصابيح
 )السنةŞerhu Mesabihi’s-Sünne, ( )طوالع األنوار من مطالع األنظارTavaliu’l-Envar min Matalii’l263

Enzar gibi eserler Beydavi’nin vücuda getirdiği eserlerden bazılarıdır. Tefsirini de hayatının
sonlarına doğru yerleşmiş olduğu Tebriz şehrinde yazmıştır. Beydavi, yüzyıla yakın bir ömür
geçirdikten sonra 685/1286 tarihi dolaylarında Tebriz’de vefat etmiştir.

14.2. Beydavî’nin Tefsirinin Özellikleri
Kâdî Beydâvî’nin yaşadığı dönemde de İslam âlemi siyasi çalkantılardan kurtulmuş
değildir. Bilhassa Moğol saldırıları bölgeyi perişan etmiş vaziyettedir. İlim adamları, istikrarlı
ekonomi arayan para gibi çalkantının olmadığı, ortamın sakin olduğu bölgelere kaçıp
durmaktadırlar. Emir ve sultanların âlimler üzerindeki etkisi her zamanki gibi devam etmekte,
önemli makam ve mansıplar elde etmenin yolu, sultanların veya emîrlerin gözüne girmekten,
onlara yakın olmaktan geçmektedir. Mutezile mezhebi esasen Zemahşerî’den beri etkinliğini
yitirmiş, onun yerine Eş’ari ve Maturidi mezhepleri daha hâkim duruma geçmiştir.

Resim 32: Beydavi’nin Envaru’t-Tenzil adlı tefsiri

İşte böyle bir ortamda yetişmiş olan Kâdî Beydâvî’nin en önemli eseri ( أنوار التنزيل
 )وأسرار التأويلEnvâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl adlı tefsiridir. Eser, hacım itibariyle
mutavassıt bir tefsir olup Zemahşeri’nin Keşşaf’ında olduğu gibi önemli edebi ve belaği
nükteler havidir. Esasen Beydavi, tefsirini Keşşaf’ı ihtisar ederek oluşturmuştur. Ayrıca
kendinden önce yazılmış diğer tefsirleri de ustaca özetleyerek önemli taraflarını tefsirine derc
etmiştir. Bunun yanında içinde çok önemli kelami görüş ve fikirler de bulunmaktadır.
Buralarda ağırlıklı olarak Keşşaf’taki itizali fikirlere karşı Ehl-i sünnet itikadını savunmaya
çalışmıştır. Beydavi, özellikle Zemahşeri’nin Mutezile anlayışına göre yorumladığı ayetleri,
Ehl-i Sünnet anlayışına göre yorumlamaya çalışmış, bu konularda Zemahşeri’nin yaptığı
tenkitlere cevap vermiş ve Zemahşeri’yi ve mensubu olduğu Mu’tezile mezhebini eleştirmiş,
bunun yanında zaman zaman Şia ve diğer bazı mezheplere de tenkitler yöneltmiştir.
Zemahşeri’nin sure sonlarında o surenin faziletiyle ilgili naklettiği mevzu hadislerin
tamamı aynı şekilde Beydavi’nin tefsirinde de mevcuttur. Hadislerin sıhhati konusunda
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herhangi bir hassasiyet göstermeyen el-Beydâvî, bu konuda da Keşşaf’ı taklit etmiştir. Tefsiri
Türkçeye çeviren Eren, Amellerin Faziletleriyle İlgili Bir Açıklama başlığı altında
Beydavi’nin sure sonlarında o surenin faziletiyle ilgili mevzu hadislere yer verdiğinden söz
ediyor ve Yasin suresinin sonunda şöyle bir hadis naklettiğini zikrediyor: “Her şeyin bir kalbi
vardır. Kur’an’ın kalbi de Yasîn’dir. Allahın rızasını murat ederek hangi Müslüman onu
okusa, Allah onu bağışlar ve sanki yirmi iki defa Kur’an hatmetmiş gibi sevap verir. Hangi
Müslümana da sekerat zamanında ölüm meleği geldiğinde Yasin suresi okunsa, onun her bir
harfi için on melek iner. Bu melekler o kimsenin önünde saf olurlar, ona rahmet ve mağfiret
duası ederler. Onun cenazesinin yıkanmasında bulunurlar, onun cenaze namazını kılarlar,
teşyi eder ve defninde hazır olurlar.
Bir Müslüman ölüm anında Yasin Suresini okusa, Rıdvan isimli melek ona gelip
cennetten getirdiği şerbeti yatağında ona içirmeden, ölüm meleği onun ruhunu kabzetmez.
Ruhu kabzedilirken o kimsenin kokusu hoştur. Kabrinde dururken kokusu hoştur. Kirlerden
temizlenmek için peygamberlerin havuzlarından bir havuzda yıkanmaya muhtaç değildir,
çünkü orada da kokusu hoştur.”
Bu hususla ilgili olarak Eren şöyle diyor: “Bu ve emsali rivayetler genelde sahih hadis
kaynaklarında geçmediğinden ve ilk bakışta mübalağalı bir anlatım gösterdiğinden pek çok
tefsir alimi, -tefsirde bir harika olduğunu kabul etmekle beraber- bu noktada Beydâvî’yi tenkit
etmişlerdir.
Bu meselede şu gibi esaslara dikkat çekmekte yarar görüyoruz:
1 - Hadis âlimleri, hüküm ihtiva etmeyen zayıf hadislerle amel edileceğini kabul
ederler. Beydâvî’nin zikrettiği bu rivayetler, dinde yeni bir hüküm getirmemekte, sadece bu
surelerin okunmasına teşvikte bulunmaktadır. Dolayısıyla bunların din noktasında bir
mahzuru söz konusu değildir.
2 - Beydâvî bunları zikrederken zaman zaman “Allahu A’lem” (Doğrusunu en iyi
Allah bilir) demesi, kendisinin de bu konuda ihtiyatlı olduğunu gösterir.
3 - Bu müteşabih rivayetlerde vaat edilen sevapların ve durumların mutlak ve belli
vakitler için olması düşünülebilir. Dolayısıyla, bunların doğruluğu için bazı fertlerde ve bazı
vakitlerde olması yeterlidir. Öyleyse bu hükümler külli değillerdir, sıhhati için rivayette
zikredilmeyen ve bilinmeyen bazı şartlar vardır.
4 - Hem o sureyi okumanın böyle bir sevabı netice vermesi zatında imkânsız olmayıp,
mümkündür. Ama her şahıs için tahakkuk etmesi söz konusu olamaz, ihlâs ve kabul gibi
kayıtlarla kayıtlıdır.
5 - Sevap, Allah’ın fazlı ve feyzidir. Kulun nazarı ise, feyzinin tecellilerine bir nihayet
olmayan bir Zat’ın, nihayeti olmayan bekâ âleminde, ihtiyacına nihayeti olmayan kuluna
vereceği şeyleri tam da ihata edemez.
6 - Rivayetteki sevap, ahirete bakan yönüyle aynen gerçekleşebilir. Küçük bir cam
parçası semayı yıldızlarıyla içine alması gibi, o âlemden bir zerre, sevap âleminden koca bir
âlemi içine alabilir.
7 - Atomdaki enerjinin açığa çıkması, insanın ve hatta topyekûn insanlığın idrak
sınırlarını aşmakla beraber, hakikatin ta kendisi olduğu gibi, bu rivayetlerde nazara verilen
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sevapların ve neticelerin en azından bazı fertler hakkında gerçekleşmesi imkân dışı değildir.
Bazen olur, kişinin kudsi bir halde söylediği tayyip bir kelime, rahmetin bir hazinesini
açabilir. Kadir suresi üçüncü ayette “Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır” denilmesi, bu
noktada bize rehberlik edebilir. Yani, böyle bir gece, bir ömre bedel olduğu gibi, şartlarına
uyarak okunan bir sure, dünyevî idrakimizi zorlayan nice rahmet hazinelerini açabilir.
Bununla beraber, gerçek ilim, gaybları bilen Allah nezdindedir.”
Bu sözleriyle Eren, bir tür bu zayıf hadislerin tefsirde yer almasını savunmaktadır ki
bazı eserlerde müfessirimizin bu tavrı, kalbinin saflığına… bağlanmaktadır.
Bu zaafı yanında ayrıca, bazı ayetlere verdiği manaların birbiriyle çelişmesi, tarihi
konularda bazı hataların olması, mecaz ve kinayelere dayanarak yaptığı bazı teviller sebebiyle
Sünni tefsir çizgisinden sapması, Beydavi’nin tefsinin bazı kusurları olarak zikredilmiş ve
bunlardan dolayı eleştirilmiştir. Müfessirimiz bir yandan Keşşaf’taki itizali görüşleri eleştirip
Ehl-i sünnet çizgisinde onlara cevap verirken, bazı hususlarda kendisi de Mu’tezile çizgisine
yakın durmuş, onların görüşlerini eleştirmemiş veya o paralelde açıklamalar yapmıştır.
Mesela (  )اَلﱠ ۪ذينَ يَاْ ُكلُونَ الرﱢ ٰبوا َال يَقُو ُمونَ اِ ﱠال َك َما يَقُو ُم الﱠ ۪ذي يَتَخَ بﱠطُهُ ال ﱠش ْيطَانُ ِمنَ ْال َمسﱢşeklindeki Bakara suresi
275. Ayeti tefsir ederken ( )وھذا أيضا ً من زعماتھم أنﱠ الجنى يمس الرجل فيختلط عقلهyani (bu da cinlerin
insanları çarptığı ve akıllarını karıştırdığı şeklindeki iddialarındandır) diyerek cin çarpmasını
bir iddia olarak görmekte ve kabul etmemektedir ki bu, Zemahşerî’nin görüşünü
yansıtmaktadır. Öte yandan (ش َو َم ْن َحوْ لَهُ يُ َسبﱢحُونَ بِ َح ْم ِد َربﱢ ِھ ْم
َ ْ )اَلﱠ ۪ذينَ يَحْ ِملُونَ ْال َعرşeklinde meleklerin
arşı taşımalarını ve etrafında dönmelerini anlatan Mü’min suresi 7. ayetin tefsirinde, bunun,
(  أو كناية عن قربھم من ذي العرش ومكانتھم عنده،وحملھم إياه وحفيفھم حوله مجاز عن حفظھم وتدبيرھم له
 )وتوسطھم في نفاذ أمرهdiyerek meleklerin onu taşımasını ve sarmasını, arşı korumaları ve
işleriyle ilgilenmeleri manasında mecâzî bir ifade veya bunun, onların arşın sahibine
yakınlığını ve O’nun katındaki değerlerini ifade etmek üzere kinâyeten kullanılmış bir cümle
olduğunu söylemiş, bu yorumuyla bu konuda Ehl-i sünnet anlayışından sapmıştır.
Müellifimiz tefsirinde öncelikle Kur’an’ı Kur’an’la tefsire özen göstermiştir. Tefsirde
buna dair çok örnek görmek mümkündür. Bunun ardından ayetleri sünnetle açıklamaya önem
vermiştir. Tefsirde sahabe ve tabiun kavliyle yapılmış olan yorumlara dair örnekler de vardır.
Bununla beraber bunlar fazla yer tutmaz, çünkü tefsir öncelikle bir dirayet tefsiridir.
Beydavi’nin en büyük kaynağı el-Keşşaf ise de bunun yanında ayrıca Razi’nin
Mefatihu’l-Ğayb’ı ve er-Rağıb el-Isfahani’nin tefsirinden de çokça istifade etmiştir. Bunun
yanında sahabe ve tabiundan gelen rivayetlere de itibar etmiştir. Ancak bunlardan daha çok
luğavi nükte ver tahlillere daha fazla ağırlık vermiştir. Müfessirimiz bu şekilde kendinden
önce yazılmış bazı tefsirlerden etkilendiği gibi, kendisinden sonra yazılmış olan pek çok tefsir
üzerinde de ciddi oranda etkisi olmuştur.
Beydavi itikad olarak Ehl-i sünnetin Eşari ekolüne mensup bir âlim olduğundan,
tefsirinde itikâdî konuları Eşarî anlayışına göre açıklamıştır. Amelî konularda ise Şâfiî
mezhebine mensup idi. Fıkhî konulara fazla dalmamış olmakla beraber bu konuları işlediği
yerlerde ahkâm ayetlerini mensubu olduğu mezhep olan Şafii mezhebini esas alarak
yorumlamıştır. Zaman zaman Hanefî mezhebinin görüşlerine de yer veriyor, ancak Mâlikî ve
Hanbelî mezheplerinden nerdeyse hiç söz etmiyor. Bunun sebebi, Beydâvî’nin yaşadığı
bölgede bu mezheplerin halk tarafından bilinmemesi ve yaygın olmaması olabilir.
Kıraatlere de yer veren müfessir, sadece sahih kıraatlerle yetinmemiş, bunların
yanında şazz kıraatleri de zikretmiştir.
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İçinde az da olsa israiliyat mevcuttur. Ancak müellif, bunların zayıflığına işaret etmek
üzere israili haberleri naklederken (“ )رويruviye” veya (“ )قيلkiile” demiştir.
Zaman zaman ilmi ve kevni konulara da değinir ki, onun bu hususta Razi’den
etkilenmiş olabileceği belirtilmektedir. Ancak bu konuda Razi’den ayrıldığı da olmuştur.
Nitekim Razi tefsirinde dünyanın düz olduğunu söylerken, Beydavi –Razi örneğinde de
görüldüğü gibi- kendi döneminde dünyanın düz olduğu anlayışı hâkim olduğu halde, o daha o
zamanlar dünyanın düz değil, yuvarlak olduğunu söylemiştir. Tefsirinin içinde bazı felsefi
yorumların bulunması da bir kusur olarak görülmüştür. Bundan dolayı Osmanlı âlimi
Saçaklızade Mehmet Efendi (v. 1145/1732), Beydavi’yi felsefi düşünce ve etkilerin altında
kaldığı iddiasıyla eleştirmiştir.
Bir bütün olarak bu tefsiri incelediğimizde, başlıca şu özellikler dikkatimizi çeker.
Beydâvî, gayet veciz ibareler ile anlatmış, laf kalabalığı yapmamıştır. Ayette bulunan edebî
incelikleri tam bir vukufiyetle ele almış, bu şekilde Kur’anın mu’cizeliğine delil getirmiştir.
Ayetlerin açıklamasında sebeb-i nüzule (ayetlerin iniş sebebine) sıkça yer vermiştir. Ayetlerin
yorumunda farklı görüşlere dikkat çekmiş, kendi kanaatlerini açıkça ifade etmiştir. Gerek
farklı fıkhî mezhepler, gerekse farklı itikadî mezheplerin ayetle ilgili görüşlerine açıktan veya
üstü kapalı olarak kısaca temas etmiş, ehl-i sünnetin müdafaasını yapmıştır. Zaman zaman
“bu ayet hakkında şöyle de denildi” diyerek diğer ufuk açıcı manalara temasta bulunmuştur.
Bazen tasavvufî mana inceliklerine dikkat çekmiştir.
Tefsirinin diğer bazı özelliklerini, Mukaddimede yazdığı şu cümlelerden
öğrenebiliyoruz: “Uzun zamandır kendi kendime tefsir alanında, sahabenin ileri
gelenlerinden, tabiun ve selef-i salihin âlimlerinin görüşlerinden bugüne intikal etmiş olanları
ihtiva eden bir kitap yazmayı düşünüp duruyordum. Aynı zamanda bu eser tarafımdan istinbat
edilen veya benden öncekilerin ortaya çıkarmış olduğu anlamlı nükteleri kapsasın; sekiz
meşhur kıraat imamından ve muteber karilerden rivayet edilen şaz kıraatleri içersin. Ancak
kendimi böyle bir şey yapmak için yeterli göremiyor, buna cesaret edemiyordum. Nihayet bir
istihare sonucu, murat ettiğim bu çalışmaya başlamam ve maksadımı gerçekleştirmem
gerektiği kalbime doğdu. Onu tamamladıktan sonra “Envâru’t-Tenzîl ve Esrârü’t-Te’vîl” adını
vermeyi kararlaştırdım.
Beydavi, tefsirinin sonunda da, tefsirinin, mütehassıs zevatın Kur’an’ın tefsiri ve
manalarının ortaya çıkarılması konusundaki faydalı bilgilerini, önde gelen âlimlerin bununla
ilgili sözlerini ihtiva eden bir eser olduğunu; fazla derine dalmadan muciz bir şekilde Kur’an
lafızlarının içerdiği güzellikleri ve mucizevî yönleri kapsadığını belirtmekte ve onu
okuyacaklara faydalı kılmasını Cenab-ı Haktan talep etmektedir…
Müfessirimiz daha sonra Fatiha suresini tefsir etmeye başlamaktadır. Önce surenin
indiği yer hakkında bilgi veren müellif, sonra diğer isimleri, ayet sayısı gibi konularda bilgiler
vermektedir. İki büyük sayfa tutacak kadar uzunca bir şekilde Besmelenin tefsirini yapan
Beydavi, daha sonra Fatihanın diğer ayetlerini teker teker izah etmektedir.
Bu özellikleri taşıyan tefsir, pek çok alim tarafından takdirle karşılanmış ve
kendisinden sitayişle bahsedilmiştir. Öyle ki bazı Batılı araştırıcılar –mesela bunlardan biri
olan Carl Brockelmann (v. 1956)- Beydâvî’nin tefsirinin sünnî İslam alemi tarafından “kutsal
kitap” gibi addedildiğini belirtmişlerdir. Brockelmann bu konuda şöyle diyor: “Bu şahıs
sünnîler tarafından çok üstün ve neredeyse kutsal addedilmiştir. Zira o, aslında çok geniş olan
bir konuyu oldukça özetli bir şekilde ifade edebilmiştir.” Bundan dolayı tefsir, yüzyıllarca
İslam âlemindeki medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Osmanlı medreselerinin de
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Tefsir konusunda okunan temel kitabı Beydavi’nin tefsiri idi. Bu yüzden tefsir çok meşhur
olmuş, çok yaygınlaşmıştır. Yine bu şöhretinden dolayı üzerinde yüzlerce şerh, haşiye, ta’lik
yapılmıştır. Bunların sayısı 250’yi geçmektedir ki, bunların da 60’a yakını Osmanlılar
tarafından yapılmıştır.
Bu haşiyeler içinde en faydalı olan ve kolay anlaşılanı, büyük âlim Muhammed bin
Mustafa Şeyhzade (v. 951/1544) haşiyesidir. Bu haşiyenin başında “hidayet yolunun imamı
allame Kadı Beydavinin şanının ulviyyetini âlimler söz birliğiyle bildirdiler” deniyor. Ebû’lAbbâs Şihâbuddin el-Hafâcî (v. 1069/1659), Ebü'l-Müfedda İsamüddin İsmail b. Muhammed
b. Mustafa Konevî (v. 1195/1781), Ebû’l-Fazl el-Kâzerûnî (v. 940/1534) ve Sa’dî Çelebî (v.
946/1539) haşiyeleri gibi haşiyeler de ün kazanmışlardır.
Beydâvî’nin tefsiri İslam aleminde bu şekilde bilindiği ve kullanıldığı gibi, Batıda da
bilinip tanınmaktadır. Nitekim tefsirin muhtelif sureleri Avrupa’da konuşulan Fransızca,
İngilizce gibi muhtelif dillere tercüme edilerek tabedilmiştir.
Keşfu’z-Zunun’da Kadı Beydavinin Envaru’t-Tenzil tefsiri hakkında şunlar
söyleniyor: “Bu tefsirin şânı, çok büyüktür. Anlatmaya lüzum yoktur. Yazarı allame imam-ı
Kadı Beydavi, her ilimde mahir ve mütebahhir idi. Onun yazılarına, itiraz eden, ilimdeki
yüksek derecesine varamayan ve sözlerinin inceliğini anlayamayan kimsedir. Onun ilimdeki
kemalini, ehl-i sünnet âlimleri söz birliği ile bildirmişler, makamının yüksekliğini teslim
etmişlerdir. Onun sözlerinin manasını ancak keskin görüşlü olan anlayabilir.”
Kısaca özetleyecek olursak pek çok yönden büyük takdirler toplamış ve övgülere
mazhar olmuş olan bu mühim tefsir, bazı yerlerde ayetlere verdiği manaların birbiriyle
çelişmesi, sure sonlarında zayıf hadislere yer vermesi, bazı yerlerde ayetlerin tefsirinde felsefî
yorumlar yapıp rivayetlere yer vermemesi, mecaz ve kinayelere dayanarak yaptığı tevillerde
Sünni tefsir çizgisinden sapmış olması ve az da olsa israiliyata yer vermesi açısından
eleştirilmiştir.

14.3. Beydavi’nin Tefsirinin Tercümesi
Tefsir, Şadi Eren tarafından notlar ilavesiyle 442 ders halinde 4 cilt içinde Türkçeye
aktarılarak İstanbul’da 2010 yılında Selsebil yayınlarınca basılmıştır. Gerçi “Kadi
Beydavi’nin tefsiri de dâhil, ağırlıklı olarak Arap diline dayalı gramatik tahliller yapan bu tür
eserleri Türkçeye çevirmek gerekli midir?” diye bir soru sorulabilir ve konu tartışılabilir. Bize
göre bunları, bu yönünü olduğu gibi yansıtarak tercüme etmek doğru değildir. Zemahşeri,
Beydavi, Nesefi, Suyuti’nin Celaleyn adlı tefsiri, bunlar ve benzeri tefsirler, söz formundaki
ilahi hitabı, kitap formuna sokan eserler niteliğindedirler. O yüzden bunları çevirip
çevirmemek hususu tartışılmalı ve en azından olduğu gibi çevrilmemelidirler. İşte
Beydavi’nin bu nitelikleri taşıyan tefsiri, çok uzun yıllar çevrilmeksizin kaldığı halde, nihayet
2010 yılında Şadi Eren tarafından tercüme edildi ve dört cilt olarak yayınlandı. Ancak Eren,
eseri olduğu gibi çevirmek yerine, serbest çeviri tarzında çevirmeyi tercih etmiş, böylece
eserin gramatik tahliller yapan kısımları ihtiyaç hâsıl olmadıkça Türkçeye aktarılmamıştır.
Eren aynı zamanda gerektiği zaman dipnotlar ilave etmiş ve buralarda bazı
açıklamalar yapmıştır.
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Resim 33: Beydavi tefsirinin iki ayrı kişi tarafından yapılmış tercümesi

Istılâhtaki anlamı ile tercüme; bir kelâmın manâsını, diğer bir lisanda dengi bir tabirle
aynen ifâde etmektir. Bu tanım çerçevesinde Beydavi tercümesine bakan ilim erbabı
tercümenin oldukça başarılı olduğunu ifade etmiştir. Nitekim Beydavi tercümesi asıl metinde
açıkça ifade edilen yerleri aynı açıklıkta ifade etmede ve açıkça beyan edilmediği halde lâfzen
işaret edilen anlamları aynı incelikle göstermede oldukça başarılı olduğu görülmektedir.
Tefsir Ayrıca Abdülvehhap Öztürk tarafından da tam metin olarak tercüme edilmiş ve
2011 yılında Kahraman yayınları tarafından 5 cilt olarak basılmıştır.
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14.4. Beydavî’nin Tefsirinden Seçme Bir Metin
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Beydavi’nin tefsir ilmindeki yerini, tefsir anlayışını, tefsirinin adını, özelliklerini,
içeriğini, İsra suresindeki ilgili ayetleri tefsir ediş tarzını, ayetleri tefsir ederken nasıl
hükümler çıkardığını, diğer ayetlerden ve hadislerden nasıl yararlandığını, kelimelere nasıl
mana verdiğini öğrenmiş olduk. Ayrıca tefsirinde nasıl tahliller yaptığını gördük.
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Bölüm Soruları
1 – Kâdî Beydâvî’nin doğup yetiştiği şehir olan Şiraz, ilim ve kültür tarihimiz açısından oldukça
mühimdir. Bu şehirde yetişen başka âlimler kimlerdir, ilime ve kültür hayatımıza ne tür katkılar
yapmışlardır, araştırınız.

2 – Beydâvî (…………………) tarihinde (……………………) adındaki şehirde vefat
etmiştir. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A - 685/1286 – Şiraz
B - 685/1286 – Bağdat
C – 655/1268– Tebriz
D – 655/1268– Şiraz
E – 685/1286 – Tebriz
3 – Beydâvî’nin tam adı (………………………………………………………..)dır.
4 – Beydâvî’nin tefsirinin tam adı (…………………………………………..)dır.
5 – Aşağıdakilerden hangisi Beydâvî’nin eserlerinden biri değildir?
A – Minhâcu’l-Vusûl ila İlmi’l-Usûl
B – Mehâsinu’t-Te’vîl
C – Şerhu Mesâbihi’s-Sünne
D – Tavâliu’l-Envâr min Matâlii’l-Enzâr
E – Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl
6 - Beydâvî’ye neden “Kâdî’l-kudât” unvanı verilmiştir?
A – Döneminin en iyi müfessiri olduğu için
B – Mahkemelerde yargıç olarak çok başarılı görevler yaptığı için
C – Katıldığı bir yarışmada âlimler arasında birinci olduğu için
D – Sultan’a eserini takdim ettiğinde bundan çok memnun kalan Sultan ona bu ünavnı
vermiştir.
E – Kadılık mesleğini ilk kez o kurduğu için
7 – Aşağıdakilerden hangisi Beydâvî’nin tefsiri için söylenemez?
A – Ağırlıklı olarak dirayet tefsiridir, fakat içinde rivayetler de vardır.
B – Ayetleri hadisle tefsir etmeye özen gösterir.
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C – Tefsire başlamadan önce ayetin yorumuyla ilgili pek çok rivayeti senet zincirleriyle
birlikte uzun uzadıya vererek zikreder.
D - Ayetleri tefsir ederken dil ve belağat kaideleriyle eski Arap şiirleri dikkate alınmış ve
onlardan çok yararlanılmıştır.
E – Zaman zaman israili haberlere göre ayetlere mana vermeye çalışır.
8 – Aşağıdakilerden hangisi Beydâvî tefsirinin özelliklerinden biri değildir?
A – Tefsirde akıl değil tamamen nakil esas alınmıştır. Nakilci bir yöntem kullanılmıştır.
B– Tefsirde Arap dili açısından çok ince tahlillerle kelimelerin ihtiva ettiği mecazi manalar
keşfedilmeye çalışılmıştır.
C – Sebeb-i nüzul üzerinde az da olsa durmuştur.
D – Surelerin fazileti konusunda zayıf ve uydurma hadislere yer vermiştir.
E – Ameli konularda Şafii mezhebi esas alınmıştır.
9 – Aşağıdakilerden hangisi Beydâvî tefsirinin özelliklerinden biri değildir?
A – Kıraat farklılıklarına değinir ve Kur’an’ın üslubuna uygun olanı seçer.
B – Tefsirde neshe yer verilmez; nasih ve mensuh olan ayetlere değinilmez.
C – İtikâdî konuları mensubu olduğu Eş’ari mezhebi anlayışına göre yorumlar.
D – Tefsirinde üslub olarak Keşşâf’ı taklid etmiştir.
E – Tefsir hacim itibariyle mutavassıt bir tefsirdir.
10 – Aşağıdakilerden hangisi Beydâvî tefsirinin en çok eleştirilebilecek özelliklerinden
biridir?
A – Tefsirde rivayetten çok dirayete önem vermesi
B – İçinde çok sayıda nahiv tahlilleri ve kelime iştikakları yapması
C – Sure sonlarından o sureyi okumanın faziletiyle ilgili mevzu hadislere yer vermesi
D – İçinde geçen kelâmî konuları Eş’ari anlayışına göre açıklaması
E – Ahkâm ayetlerinin açıklamasında Şafii mezhebini esas alması
2 – E; 3 – (Nasıruddin Ebu’l-Hayr Abdullah b. Ömer el-Kadi el-Beydavi); 4 – (Envâru’tTenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl); 5 – B; 6 – B; 7 – C; 8 – A; 9 – B; 10 – C.
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