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Osmanlı’da
İlimler Sempozyumu Dizisi - IV

Sempozyumu

Âlimler, Eserler, Meseleler

14-15 Aralık 2018
İstanbul, Türkiye

İslâm kültür ve medeniyetine dair akade-
mik çalışmalara hâkim olan yerleşik anla-

yış, İslâm düşüncesinin orta çağlardan itibaren 
üretkenliğini yitirdiği varsayımına dayanmak-
tadır. Bu bakış açısının bir neticesi olarak, orta 
çağlardan modern dönemlere kadar süren Os-
manlı devrinin, İslâmî ilimler alanında en iyim-
ser ifade ile durağan bir dönem olduğu kabulü 
yaygınlaşmıştı. Ancak son yıllarda yapılan re-
vizyonist/eleştirel çalışmalar bu kabulleri sor-
gulamaya başlamıştır. Osmanlı dönemi İslâm 
bilgi ve kültür birikimini üretkenlik ve dura-
ğanlık gibi indirgemeci kavramsallaştırmaların 
ötesinde, kendi bağlamında anlamaya dönük 
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. İSAR, bu 
yaklaşımın bir uzantısı olmak üzere Osmanlı 
ilim geleneğini çok katmanlı bir anlayışla ele 
alarak onun hem İslâmî ilimler geleneğinde 
hem de dünya düşünce tarihi bağlamında yeri-
ni yeniden tanımlamayı hedefleyen ilmî toplan-
tılar serisi tasarlamıştır. Serinin ilk üç sempoz-
yumu, kelâm, fıkıh ve tasavvuf ilimlerine tahsis 
edilmişti. Serinin dördüncü toplantısı Osmanlı 
dönemi tefsir geleneğine odaklanacaktır.

Osmanlı’da
İlm-i Tefsir



Tefsir, Kur’ân’ın çeşitli açılardan incelendiği 
bir ilim dalıdır. Bu ilimde Kur’ân ayetleri; nüzul 
sebepleri, nâsih-mensûh, siyak-sibak, kıraat, 
sözlük anlamı, kelime yapısı, cümle yapısı, söy-
leniş keyfiyeti ve murâd-ı ilâhinin tespiti gibi 
çeşitli açılardan incelenmektedir. Bu inceleme 
tarihsel açıdan siyer, tarih ve hadis ilimleriyle; 
dilsel açıdan sözlükbilim, iştikak, sarf ve nahiv 
ilimleriyle; edebî açıdan meânî, beyân ve bedî 
ilimleriyle ve kastın tespiti açısından ise Kur’ân’ı 
bilgi kaynağı olarak kullanan fıkıh, kelâm ve 
tasavvuf gibi ilimlerle irtibatlıdır. Rivayet, dil 
ve din ilimlerindeki gelişmelere paralel olarak 
gelişen tefsir alanında bir yandan lugavî/nah-
vî, kelâmî, işârî, fıkhî gibi adlarla anılan birçok 
tefsir türü ortaya çıkarken öte yandan çok sayı-
da ilmin sergilendiği karma tefsirler yazılmıştır. 
Tefsirlerin yanı sıra Kur’ân’ı ilgilendiren çeşitli 
meselelerin tek tek veya bir bütün olarak ele 
alındığı Kur’ân ilimleri literatürü de oluşmuştur. 
Osmanlı tefsir mirası bahsi geçen tefsir litera-
türünün her alanında zengin bir malzeme sun-
maktadır. Osmanlı döneminde ayet tefsiri, sûre 
tefsiri veya sûre tertibine göre tefsir formatında 
çok sayıda eser verilirken telif tefsirler üzerine 
yazılmış sayısız şerh ve hâşiye söz konusudur. 
Kur’ân ilimleri alanında da hatırı sayılır bir li-
teratür oluşmuştur. Çoğu yazma halindeki bu 
geniş literatürün gereğince çalışılmamış olma-
sı, gerçekçi bir tefsir tarihi yazımını da imkânsız 
hale getirmektedir.

Bu sempozyum, Osmanlı âlimlerinin tefsir ge-
leneğine katkılarını gündeme getirmeyi hedef-
lemektedir. Osmanlı devletinin kuruluşundan 
Cumhuriyet dönemine kadar tefsir alanında ve-
rilen eserler, yapılan tartışmalar ve sağlanan kat-
kılar sempozyumun konusunu teşkil etmektedir.
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The established understanding dominant 
in academic studies on Islamic culture 

and civilization is based on the assumption 
that Islamic thought had lost its productivity 
since the middle ages. As a consequence of 
this viewpoint, it became widely accepted 
that the field of Islamic sciences during the 
Ottoman period, which spanned from the 
middle ages to the modern era, was a period 
marked by stagnation. In recent years, 
however, revisionist/critical studies have 
begun to question these assumptions. Beyond 
reductionist conceptualizations and the usage 
of contentious terms such as productivity and 
stagnation in reference to the Ottoman era 
of Islamic knowledge and culture, there is a 
pressing need for academic works that aim to 
understand the Ottoman tradition in its own 
context. To this end, ISAR put together a series 
of scholarly forums aimed at redefining the 
place of the Ottoman scholarly tradition in the 
context of both the Islamic sciences and global 
intellectual history through a multi-layered 
approach. The first three symposiums of the 
series were devoted to the sciences of kalām, 
fiqh and sufism. The fourth meeting of the 
series will focus on the Ottoman tafsir tradition.

Ottoman
Tafsir



Tafsir is a discipline in which the Qur’an is 
studied from various angles. In this particular 
religious science, Qur’anic verses are 
examined in terms of reasons underlying the 
revelations, abrogation (nāsikh-mansūkh), 
context, the method of recitation (qirāʾāt), 
word and sentence structures and the 
determination of divine will. This study is 
connected with historical (sīrah, history and 
hadith); linguistic (lexicology, etymology, 
morphology and syntax); literary (ma`āni, 
bayān, badīʻ) disciplines as well as kalām, 
sufism, and fiqh, all of which use the Qur’an as 
a source. In the field of tafsir, which historically 
evolved in parallel with the developments of 
linguistic and religious sciences, many types of 
exegeses, such as lexical (lughawī), syntactic 
(nahwī), kalāmī, allegorical (ishārī), fiqhī, 
had emerged while mixed commentaries were 
also penned. In addition to exegeses, a body 
literature of the Qur’anic sciences which deals 
with the various issues that concern the Qurʻan 
individually or as a whole has taken shape. The 
Ottoman heritage of tafsir presents a wealth of 
material in every field of tafsir literature. In the 
Ottoman period, while there are many works 
in the formats of verse-by-verse and surah-
by-surah exegeses, numerous commentaries 
and glosses on other tafsir works were also 
written. Furthermore, a considerable amount 
of literature has also developed in the field of 
Qur’anic studies. However, the fact that many 
of these writings are not properly studied has 
made it impossible to write an accurate history 
of tafsir.

This symposium aims to raise the issue of 
the contribution of Ottoman scholars to the 
tradition of interpretation. Works, discussions, 
and contributions in the field of tafsir from 
the foundation of the Ottoman state to the 
Republican period constitutes the theme of the 
symposium.



PROGRAM

14 ARALIK - CUMA
Friday - December 14

09:00  Kayıt

09:00   Registration
09:15  Selamlama Konuşmaları

09:15   Welcoming Speeches
  M. Taha Boyalık
  Mürteza Bedir
  Raşit Küçük

09:30-11:00 1. Oturum / 09:30-11:00 - Session 1
Osmanlı’da Tefsir I / Ottoman Tafsir I
Oturum Başkanı / Chair: Mürteza Bedir

Osmanlı’da Şerh Haşiye Yazıcılığı: el-Keşşâf Literatürü 
Örneği / Sharh and Hâshiyah Writing in Ottoman Tafsir: 
Example of al-Kashshaf Literature, M. Taha Boyalık

Breaking with the Traditional Ottoman Tafsir 
Curriculum? Al-Qâsimî’s Tamhîd khatîr fî Qawâ iʿd 
al-tafsir in the Context of Late-Ottoman Arabism / 
Geleneksel Osmanlı Tefsirinden Kopuş: Kâsimî’nin 
Temhîd hatîr fî kavâ‘id et-tefsîr İsimli Eseri Bağlamında 
Geç Dönem Osmanlı Arapçılığı, Pieter Coppens

Osmanlıda Müfessir Sûfiler -16.yy- / Commentator Sufis 
in Ottomans -16th Century-, Mahmut Ay

11:15-12:15 2. Oturum / 11:15-12:15 - Session 2 
Osmanlı’da Tefsir II / Ottoman Tafsir II 

Oturum Başkanı / Chair: Abdulhamit Birışık

Tefsir Tarihinin Kayıp Halkası: Mâturîdî Tefsiri’nin 
Osmanlı Tefsirciliğindeki İzleri / The Missing Link: al-
Mâturîdî’s Influence on Ottoman Tafsir Tradition, Mesut 
Kaya

 اتجاهات مدارس التفسير العثمانية في مقاربة السنة
 Sünnet ve / وعلوم الرواية البورصوي والكوراني أنموذجاً 
Rivayet İlimleri Bağlamında Osmanlı Tefsirindeki Farklı 
Yönelişler: Bursevî ve Gürânî Örneğinde, Mohammad 
Sıddık-Mohamad Anas Sarmini



14:30-16:00 3. Oturum / 14:30-16:00 - Session 3
Belâğî Tefsir / al-Tafsir al-Balâghî
Oturum Başkanı / Chair: Murat Sülün 

 الفاصلة القرآنية وصلتها بدراسات اإلعجاز والبالغة في 
 تفسير إرشاد العقل السليم للقاضي أبو السعود دراسة
 İ‘câz ve Belagat Çalışmalarında  /  نظرية تطبيقية
Kur’ân-ı Kerîm’deki Fasılalar: Ebussuûd’un İrşâdü’l-
akli’s-selîm Adlı Eseri Bağlamında, Mounjed Ahmmad

Osmanlı Tefsir Geleneğinde İstiârenin Etki Alanı -Âlûsî 
Tefsiri Örneği / The Importance of Metaphore in the 
Ottoman Tafsir Tradition: With Speacial Reference to 
Âlûsî’s Exegesis, Harun Abacı

 أثر التقديم والتأخير على المعنى عند مال خليل في تفسيره
 Takdim ve Te’hirin Mana Üzerindeki / بصيرة القلوب
Etkisi: Molla Halil’in Basîretü’l-kulûb Adlı Tefsiri 
Bağlamında, Sakin Taş, Ahmad al-Ezzi

16:15-18:15  4. Oturum / 16:15-18:15 - Session 4
İşârî ve Kelâmî Tefsir / Ishârî and Kalâmî Tafsir

Oturum Başkanı / Chair: Suat Mertoğlu 

Persian Sufi Poetry and the Qur’anic Hermeneutics of 
Isma‘il Haqqi Bursevî’s Rûh al-bayân / Farisi Sufi Şiiri ve 
İsmail Hakkı Bursevî’nin Rûhu’l-beyân İsimli Tefsirinde 
Kur’ân Hermenötiği, Alan Godlas

Bursevî ve Âlûsî’de Vesîle ve Tevessül Yorumu / The 
Concepts of “Wasila” and “Tawassul” in Bursevî and 
Âlûsî with Special Reference to Q: 5:35, 17:57, İhsan 
Kahveci

Divine Respite in the Ottoman Tafsir Tradition: 
Reconciling Exegetical Approaches to Q.11:117 / Osmanlı 
Tefsir Geleneğinde İlahi Mühlet: Hûd 11/117 Ayetinin 
Tefsirlerini Uzlaştırma, Arnold JW Mol

Fethullah eş-Şirvânî’nin Ayetu’l-Kursî Tefsiri: Muhteva 
ve Biçim Analizi / Fathullah al-Shirvânî’s Commentary 
of Âyat al-Kursî: Content and Form Analysis, Sabuhi 
Shahavatov



15 ARALIK - CUMARTESİ
Saturday - December 15

09:00-11:00 5. Oturum / 9:00-11:00 - Session 5 
Usul Tartışmaları / Problematics of Methodology

Oturum Başkanı / Chair: Necmettin Gökkır

Kâfiyecî’nin et-Teysîr’inde Tefsiri Müdevven Bir İlim 
Olarak Yeniden Tesis Etme Çabası / Kâfiyecî’s Efforts on 
Reconstruction of the Tafsir as an Independent Science 
in His Work al-Taysîr, Halil İbrahim Kaygısız

Osmanlı’da Tefsir Usulü Çalışmaları: Manastırlı İsmail 
Hakkı’nın Fusûlu’t-teysîr fî usûli’t-tefsîr’i Çerçevesinde 
Bir İnceleme / Usûl al-Tafsir in the Ottomans: An 
Evaluation Based on Isma‘il Haqqi’s Fusûl al-Taysîr fî 
Usûl al-Tafsir, Ercan Şen

The Digital Mufassir: Re-imagining Rûh al-Maʿ ânî for 
a New Era / Dijital Müfessir: Rûhu’l-me‘âni’yi Günümüz 
İçin Yeniden Tasarlamak , Sohaib Saeed Bhutta

Tefsirin Mâhiyetine Dair Tartışmalarda İbn Haldûn ve 
Molla Fenârî Mukayesesi /Comparison of Ibn Khaldun 
and Molla Fenârî in the Debates on the Nature of Tafsir,  
Sümeyye Sevinç

11:15-13:15 6. Oturum / 11:15-13:15 - Session 6
Eserler / Works

Oturum Başkanı / Chair: Ömer Çelik

Anadolu Coğrafyasında Türkçe Yazılmış İlk Fatiha Tefsiri 
/ The First Turkish Tafsir al-Fatiha Composed in Anatolia, 
Hidayet Aydar-Ali Öztürk

Musannifek’in Tefsiri ve Nüshaları / Musannifak’s Tafsir 
and It’s Manuscripts, Ümit Karaver

Ders için Haşiye: III. Murad Dönemi Atik Vâlide 
Medresesi Tefsir Dersleri için Yazılan Haşiyeler / 
Hâshiyah for Lectures: Hâshiyahs for Tafsir Lectures 
Delivered at Madrasah of Atik Valide During the Reign 
of Murad III, Ahmet Aytep

İsmâil Sâdık Kemal Paşa ve Tefsîr-i Kemâl’i / İsma‘il 
Sâdik Kamâl Pâsha and his Tafsir, Mahmut Berat Durak



14:30-16:30 7. Oturum / 14:30-16:30 - Session 7
Beyzavi Haşiyeleri / Ḥâshiyahs on al-Baydâwî
Oturum Başkanı / Chair: Mustafa Özel

The Importance of Ottoman Tafsir: A Codicological 
Perspective / Osmanlı Tefsirinin Önemi: Kodikolojik 
Açıdan, Samuel Ross

Sadreddinzâde Şirvânî ve Beyzâvî Tefsiri Hâşiyesi / 
Sadraddinzâde Shirvânî and His Hâshiyah on Tafsir 
al-Baydâwî, Şükrü Maden

Müteahhirûn Dönemi Ulûm-i İslâmîyye 
Formasyonunun Osmanlı Tefsir Geleneğindeki 
İzsürümü: XVIII. yy. Envâru’t-tenzîl Hâşiyelerinde Tahkik 
Tavrı / Following the Footsteps of the Formation of 
Islamic Sciences as Practiced in Post Classical Period 
in the Ottoman Exegetical Tradition: The Method 
of “Tahkîk” in Super-Commentaries on al-Baydâwî’s 
Commentary in the 18th Century, Muhammed Coşkun

Atûfî’nin Mir’âtü’t-te’vîl’inde Beyzavi’ye Eleştirileri / 
Atûfî’s Criticisms in Mir’ât al-Ta’vîl Towards al-Baydâwî, 
Sultan Gündüzalp

16:45-18:45 8. Oturum / 16:45-18:45 - Session 8
Tarih, Literatür ve Meseleler / History, Literature and 
Problematics
Oturum Başkanı / Chair: İhsan Kahveci

Osmanlı Padişahları ve Devlet Adamlarına İthâf Edilen 
Tefsirler / Ottoman Sultans and Tafsir Works Dedicated 
to Statesmen, Recep Arpa

Telhîs’in Telhîsi: Şeyhu’l-İslâm Molla Bey’in Telhîsu 
Haşiyeti’l-cemel ‘ale’l-Celâleyn’i / Talkhîs of al-Talkhîs 
-Hâshiyah al-Jamal ‘ala al-Jalalayn by Shaykh al-İslâm 
Molla Bey-, Talha Akkiraz

Son Dönem Osmanlı Tefsir Geleneğinde Kıraat-Tefsir 
İlişkisi -Mehâsinü’t-te’vil Örneği- / The Science of Qirâ’ât 
in Late-Ottoman Tafsir in the Context of Mahâsin al-Ta’vîl ,  
Mustafa Kılıç

İbn Kemal Tefsirinde Lugavî ve Örfî Hakikat /  Linguistic 
and Customary Truth in Ibn Kamâl’s Tafsir, Rabia Hacer 
Bahçeci



Osmanlı’da
Şerh-Hâşiye Yazıcılığı:

el-Keşşâf Literatürü Örneği 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Taha Boyalık
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi,

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi 

Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ı ile irtibat ha-
linde yazılan onlarca eser İslam ilim 

geleneğinin en zengin literatürlerinden birini 
oluşturmuştur. el-Keşşâf üzerine bir yandan 
şerh, hâşiye, ta‘lik türünden eserler yazılırken 
bir yandan da bu eseri yeniden inşa eden veya 
ana hatlarıyla izleyen telif tefsirler yazılmıştır. 
Beyzâvî’nin Envârü’t-tenzîl’i gibi el-Keşşâf’ı iz-
leyen eserler üzerine yazılan şerh ve hâşiyeler 
de dikkate alındığında, el-Keşşâf’ın etki alanı 
daha da genişlemektedir. Osmanlı tefsir gele-
neği de büyük ölçüde el-Keşşâf’ın etki alanında 
şekillenmiştir. Gerek bu eser üzerine gerekse 
Envârü’t-tenzîl üzerine yazılan şerh ve hâşi-
yeler Osmanlı tefsir mirasının büyük kısmını 
oluşturur. Bu bildiride, Osmanlı ulemasının tef-
sir alanında eser vermek istediklerinde genel-
likle niçin bu literatüre yöneldiği tartışılacak ve 
Osmanlı döneminde yazılan şerh ve hâşiyeler 
içerik, yöntem ve özgünlükleri açısından ana 
hatlarıyla değerlendirilecektir. Bu tartışma ve 
değerlendirme, Osmanlı döneminde el-Keşşâf 
üzerine yazılan şerhler ve bu şerhler üzerine 
yazılan hâşiye ve muhâkeme türü eserler üze-
rinden sürdürülecektir.



Breaking with the Traditional 
Ottoman Tafsir Curriculum? 
Al-Qâsimî’s Tamhîd Khatîr 
fî Qawâʿid al-Tafsir in the 
Context of Late-Ottoman 

Arabism

Assistant Professor Pieter Coppens
Vrije Universiteit Amsterdam,

Faculty of Religion and Theology

This paper aims to contrast Jamâl al-Dîn 
al-Qâsimî’s (d. 1914 CE) treatise on the 

fundamentals of tafsir -the introduction to his 
famous Qurʾan commentary Mahâsin al-taʾwîl- 
with the mainstream discipline of tafsir as 
practiced in his late-Ottoman home town 
Damascus. I propose that we should interpret 
his tafsir as part of the Salafi project to construct 
an Arabist religious identity as an alternative to 
Ottoman religious identity. By formulating an 
approach to tafsir rooted in the thought of scholars 
like Ibn Taymiyya and al-Shâtibî, emphasizing 
hadîth and akhbâr rather than kalâm, he broke 
with the traditional Ottoman madrasa-curriculum 
in which (glosses on) al-Baydâwî formed the basis. 
He thus helped create a new Salafi approach to 
tafsir which would become dominant in the 20th 
century, and -like his call to abandon the traditional 
schools of law- formed an Arabist religious attack 
on the Ottoman religiopolitical establishment.

The paper consists of two parts: it first 
explores what the common practice of tafsir  
was in Damascus during the lifetime of al-
Qâsimî, which tafsir works were circulating, 
how the discipline was taught within the 
mainstream madrasa-curriculum, and which 
role this played in al-Qâsimî’s own religious 
education. Second, it offers a critical reading of 
al-Qâsimî’s Tamhîd Khatîr, the sources he uses, 
the approach to tafsir he suggests, and how that 
relates to the existing Ottoman tradition in his 
time. 



Osmanlı’da Müfessir Sûfîler
-16. Yüzyıl-

Doç. Dr. Mahmut Ay
İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi,

Tefsir

Allah’ın muradını, insana “söz” aracılığıyla 
aktarımını ifade eden Kur’ân-ı Kerîm’in, 

anlaşılması ve yorumlanması hususunda, pek 
çok anlayış ve yöntem geliştirilmiştir. İslâm ta-
rihi boyunca, ortaya çıkan mezhepler, kendi 
görüşlerini Kur’ân’a dayandırmaya matuf ola-
rak Kur’ân’ı yorumlamış ve bu şekilde oldukça 
zengin bir tefsir literatürü oluşmuştur. Herhan-
gi bir mezhep ve meşrepten bağımsız olarak 
yapılmış bir tefsirden söz etmek mümkün de-
ğildir. Müfessirin mezhep ve meşrebi, tefsirin 
muhteva ve yönteminde belirleyici olmuştur. 
Sünnî İslâm düşüncesinin irfânî boyutunu tem-
sil eden sûfîler de kendi idrak ve zevk merte-
belerini yansıtan Kur’ân yorumları ortaya koy-
muşlar ve böylece “işârî tefsir” literatürünün 
oluşmasına katkı sağlamışlardır.

Kuruluş aşamasından itibaren, umumî man-
zarası itibariyle “sûfî bir toplum” yapısı üzeri-
ne bina edilmiş “sûfî bir devlet” vasfını taşıyan 
Osmanlı Devleti, tarih sahnesinden çekilişine 
kadarki süreçte, tasavvuf düşüncesinden ha-
yatın her alanında faydalanmaya çalışmıştır. 
Halk arasında olduğu kadar ilmiye sınıfında 
da tasavvufî düşüncenin oldukça etkili olduğu 
Osmanlı’da, tekke-medrese münasebetleri de 
-zaman zaman bazı tartışmalar ve tatsızlıklar 
yaşanmış olsa da- umumiyetle olumlu bir şe-
kilde gelişmiştir. Tekkelerde postnişinlik vazi-
fesini icra eden şeyh efendilerin ekseriyetinin, 
medrese mezunu insanlar olması, müderrisle-
rin, hatta kadı ve şeyhülislâmların bir kısmının 
bir tarikata müntesip olmaları bu durumun so-
mut delilleridir. Tekkede irşat vazifesini yürü-



ten şeyh efendilerin bir kısmı, hal ve sohbetle-
riyle insanları irşat etme gayretlerinin yanı sıra, 
ilmî eserlerin telifiyle de meşgul olmuşlardır. 
İlmî-fikrî mahiyetteki tasavvufî eserlerin yanı 
sıra çeşitli İslâmî ilimlerde de eser telifiyle meş-
gul olmuşlardır. Bunlar içerisinde en çok eser 
verdikleri alanın tefsir olduğu söylenebilir. Bu 
eserlerin bir kısmı tekke ya da camide yapılan 
tefsir sohbetlerinin yazıya dökülmesiyle ortaya 
çıkmış, bir kısmı ise doğrudan kaleme alınmak 
sûretiyle vücut bulmuştur. 

Diğer asırlardaki Osmanlı sûfîleri gibi, 16. 
yüzyıldaki Osmanlı sûfîleri de tam tefsirler, 
kısmî tefsirler, sûre ve ayet tefsirleri, hâşiyeler 
gibi tefsir ilmiyle alâkalı pek çok eser telif et-
mişlerdir. Bunların ekseriyeti, işârî tefsir kabi-
linden olmakla birlikte, bazıları zâhirî tefsir türü 
eserlerdir. Osmanlı tefsir literatürü üzerinde çe-
şitli çalışmalar yapılmış olmakla birlikte, hem 
Osmanlı’daki tekke-medrese ilişkisini sağlıklı 
bir zeminde anlamamıza vesile teşkil edecek, 
hem de Osmanlı sûfîlerinin gerek zâhirî ge-
rekse işârî tefsir sahasında telif ettikleri eserleri 
şümullü bir şekilde inceleyerek bu sahaya ışık 
tutacak çalışmaların yeterli olduğunu söylemek 
mümkün değildir. Bu çalışma, 16. yüzyıldaki 
Osmanlı sûfîlerinin tefsir alanındaki çalışmala-
rını tespit ve tahlil ederek, bu sahaya küçük de 
olsa bir katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Tefsir Tarihinin Kayıp Halkası: 
Mâturîdî Tefsiri’nin Osmanlı 

Tefsirciliğindeki İzleri

Doç. Dr. Mesut Kaya
Necmettin Erbakan Üniversitesi,

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi,
Tefsir



Te’vîlâtü’l-Kur’ân, Ebû Mansûr el-Mâturî-
dî’nin önemli eserlerinden biridir. Yazıl-

dığı tarih, tefsirin gelişim süreci ve eserin sis-
tematiği göz önünde bulundurulduğu zaman, 
Te’vîlâtü’l-Kur’ân’ın çok ileri seviyede bir tefsir 
olduğu görülür. Mâturîdî’nin görüş ve eserle-
rini gün yüzüne çıkartan Ebû’l-Mu’în en-Ne-
sefî bu tefsiri, “geçmiştekiler de dahil bu ilim 
dalında yazılmış hiçbir kitabın kendisine denk 
olamayacağı bir kitap” olarak nitelendirmiştir. 
Bununla birlikte tefsir, tefsir tarihinde hak ettiği 
ilgiyi görmemiş gibidir. 

Esasen Fahreddin Râzî, Ebu Hayyân ve 
Ebu’l-Berekât en-Nesefî gibi müfessirler onun 
tefsirine zaman zaman atıfta bulunmuşlardır. 
Fakat bunlar, tefsir müellefatının geneli hesaba 
katıldığında münferit birer ilgi gibi görünmek-
tedir. Süyûtî ve Dâvudî gibi müfessir tabakâtı 
yazan müelliflerin Mâturîdî’ye yer vermeme-
leri de bunun bir göstergesi olmalıdır. Goldzi-
her’in, Mezâhibü’t-tefsiri’l-İslâmî adlı eseri ve 
onun etkisiyle yazılmış günümüz tefsir tarihi 
eserlerinde de Te’vîlâtü’l-Kur’ân kategori dışı 
bırakılmıştır.

Osmanlı tefsirciliğinde durum nasıldır? Mâturî-
dî’nin tefsiri Osmanlı tedris hayatında yeterin-
ce alaka görmüş müdür? Bilindiği gibi, Osmanlı 
medreselerinde yaygın olarak okutulan iki tefsir 
vardır: Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ı ve Beyzâvî’nin 
Envârü’t-tenzîl’i. Medreselerde bu eserler okutul-
duğu gibi tefsir telif faaliyetleri de gerek şerh ve 
haşiye gerekse müstakil tefsir yazıcılığı bakımın-
dan genelde bu eserler üzerinden yürütülmüştür.

Osmanlı tefsirciliğindeki resim ana hatlarıyla 
bu şekilde olmakla birlikte, gerek Te’vîlâtü’l-
Kur’ân’a, gerekse onun Alâeddin es-Semer-
kandî tarafından yazılmış şerhine ait Osmanlı 
kütüphanelerindeki pek çok nüshanın varlığı 
bize ne söylemektedir? Nüshaların önemli bir 
kısmı hicri XII. yüzyıla tarihlendirilmektedir. 
XII. yüzyılda Te’vîlâtü’l-Kur’ân’a yönelik artan 
ilginin ilmî, sosyal ve siyasal sebepleri nelerdir? 
Genel anlamda Te’vîlâtü’l-Kur’ân Osmanlı tef-



sirciliği üzerinde bir iz bırakabilmiş midir? Bu 
soruların cevapları henüz verilmiş değildir. Bu 
bildiride bu soruların cevapları aranacaktır.

اتجاهات مدارس التفسري العثامنية يف مقاربة السنة 

وعلوم الرواية

البورصوي والكوراين أمنوذجا

Dr. Öğr. Üyesi Mohamad Anas Sarmini
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Uluslararası İslam ve 

Din Bilimleri Fakültesi ve Muhammed Sıddık

ــة  ــر والرواي ــوم التفس ــن عل ــة ب ــك العالقــة املتأصل ــى تل ال تخف

والخــر، بــل مــع ســائر العلــوم األخــرى، فالعلــوم اإلســالمية مبجملهــا 

يف الصــدر األول علــوم شــفوية اعتمــدت النقــل والروايــة، وتجــى هــذا 

ــر أال  ــعب التفس ــن ش ــدم م ــعبة األوىل واألق ــح يف الش ــكله الرصي بش

ــرأي،  ــر بال ــعبة التفس ــه يف ش ــر نفس ــور، واألم ــر باملأث ــي التفس وه

ــه أيضــا. ــة حضــور مركــزي في فللرواي

إال أن تطــور علــوم التفســر وتطــور علــوم الروايــة مــع مــرور 

الزمــان وترســخ الفــروق االصطالحيــة بــن العلــوم قــد أوجــد مســاحات 

ــة،  ــوم الرواي ــم التفســر وعل ــك العلمــن أقصــد عل ــن ذين مشــركة ب

ــمتا  ــه س ــب عمل ــر تكس ــل املف ــن قب ــا م ــارت مقاربته ــث ص بحي

ــن التفاســر. ــا ســواه م ــة ع ــة فارق ــزا وهوي متمي

وبعبــارة أخــرى فــإن مــدارس التفســر قــد تبلــورت لهــا يف عصــور 

ــواء  ــث، س ــنة والحدي ــة الس ــة يف مقارب ــات واضح ــن اتجاه املتأخري

أكانــت مــن نــوع التفســر باملأثــور أم بالــرأي، بحيــث ميكــن تصنيفهــا 

يف تلــك األنســاق الكــرى، ومــن ثــم ميكــن دراســتها وتحليلهــا وبيــان 

خصائصهــا ومزاياهــا، وأخــص بالذكــر هنــا نوعــن مــن تلــك األنســاق 

التفســرية فيــا يخــص تنــاول األحاديــث والســنن، مدرســة التفســر 

ــاد  ــا باالعت ــق فيه ــا والتدقي ــا وتعليله ــة ونقده ــى بالرواي ــي تعن الت

ــق  ــي تنطل ــر الت ــة التفس ــة، ومدرس ــن املعلوم ــد املحدث ــى قواع ع

ــم  ــد خاصــة له ــك بقواع ــا يتصــل ذل ــد أهــل التصــوف وم ــن قواع م

ــة إىل أنســاق  ــك، باإلضاف ــة وإيرادهــا كذل ــح الرواي ــا ميــس تصحي في

التفســر العقــي والكالمــي والتاريخــي ومــا حمــل ذلــك مــن خصائــص 



ــة والخــر. ــة الرواي يف مقارب

ومــن املعلــوم أن اتجاهــات التفســر املذكــورة قــد تبــدت يف عصــور 

ــت  ــوم واتضح ــن العل ــروق ب ــك الف ــت تل ــد أن تعمق ــن بع املتأخري

حدودهــا، فــإن لهــا ميدانــا رحبــا يف مــدارس التفســر العثانيــة، والتــي 

ــا،  ــث بإيراده ــد البح ــال يع ــذا املج ــة يف ه ــهامات خاص ــا إس كان له

ــايض  ــرت بامل ــي تأث ــري الت ــا الفك ــز يف نظامه ــات متمي ــا خصوصي وله

وأثــرت باملســتقبل معــا، ومــن هنــا تبــدت لنــا فكــرة البحــث وتصــوره. 

ــة  ــة يف مقارب ــر العثاني ــدارس التفس ــات م ــة اتجاه ــي دراس أال وه

ــب أال  ــن فحس ــن معين ــى اتجاه ــز ع ــر، بالركي ــة واألث ــوم الرواي عل

ــدى  ــداء م ــن إب ــويف، محاول ــاه الص ــي واالتج ــاه الحديث ــا االتج وه

حجــم املســاهمة العلميــة فيهــا لــدى املفريــن العثانيــن، وجــرى 

ــة لتكــون  ــاد شــخصيتن مــن أهــم شــخصيات التفســر العثاني اعت

ــة، أال وهــا: ــا للدراســة التطبيقي ميدان

أحمــد بــن إســاعيل بــن عثــان الكــوراين، شــهاب الديــن الشــافعي 

ثــم الحنفــي، يف تفســره غايــة األمــاين يف تفســر الــكالم الربــاين.

إســاعيل حقــي بــن مصطفــى اإلســتانبويل الحنفــي الخلــويت، املــوىل 

أبــو الفــداء، يف تفســر روح البيــان يف تفســر القــرآن.

ويعــد البحــث بدراســة مــدى تأثــر اهتــام املفريــن العثانيــن 

ــة  ــر، ومعالج ــوم التفس ــى عل ــاته ع ــوف، وانعكاس ــث والتص بالحدي

ــة هــذه االنعكاســات، فانتشــار التصــوف شــكل  تســاؤالت عــن ماهي

ــاين، وكان الشــتغال  ــد العث ــة يف الفكــر اإلســالمي يف العه نقطــة فارق

ــات يف تفســرهم  بعــض علــاء املتصوفــن بالتفســر وإيرادهــم مروي

يجعــل مــن البحــث عــن أثــر املرويــات وعــن كيفيــة التعامــل معهــا 

أكــر إلحاحــا، وهــذا كلــه شــكل دافعــا لــدى الباحثَــن لدراســة 

مناهــج  وعــن  املرويــات  مــع  التعامــل  يف  املفريــن  اتجاهــات 

اســتخدام اآلثــار وتوظيفهــا يف خدمــة العمــل التفســر بدراســة نظريــة 

ــس  ــتخالص األس ــة اس ــة ومحاول ــة مقارن ــرين دراس ــة يف تفس تطبيقي

ــن. ــاء عــى فحــص الكتاب ــة بن النظري

وعليــه فــإن أهــم األســئلة اإلجرائيــة التــي يحــاول البحــث اإلجابــة 

عنهــا:

ــا هــي  ــة؟ وم ــة العثاني ــة يف تفاســر املدرس ــار املروي ــا دور اآلث م

ــس  ــف انعك ــر؟ وكي ــتخدام األث ــة يف اس ــج املتبع ــات واملناه االتجاه

ــث  ــات للحدي ــي املقارب ــا ه ــرهم؟ وم ــى تفاس ــار ع ــتخدام اآلث اس

املــروي مــن ناحيــة الروايــة والدرايــة، وكيــف كان انعــكاس شــخصية 

املفــر وخلفيتــه العلميــة عــى منهجــه يف التعامــل مــع املرويــات يف 

طريقــة تصحيحهــا وفهمهــا وأثــر ذلــك كلــه عــى مقاربتــه التفســرية.

وبصــورة أكــر اتصــاال بالشــخصيتن مــدار الدراســة: مــا أثــر تصــوف 



ــح  ــل ص ــات، وه ــع املروي ــل م ــه بالتعام ــي يف منهجيت ــاعيل حق إس

ــث،  ــح األحادي ــج لتصحي ــف كمنه ــح بالكش ــاده التصحي ــده اعت عن

وهــل ثبــت أنــه كان يــرر فكــرة »الوضــع لــه، ال عليــه«، ومــا أثــر كل 

ذلــك يف تفســره؟

مــا أثــر ثقافــة الكــوراين الحديثيــة بالتصحيــح والتضعيــف، والتعليــل 

ــر  ــا أث ــره، وم ــة يف تفاس ــث املروي ــاره األحادي ــى اختي ــح، ع والرجي

ذلــك عــى منهجهــم التفســري، ومــا هــو موقفــه مــن التعامــل مــع 

ــات. اإلرسائلي

ــكار يف ســياقاتها  ــأن تجمــع هــذه األف ــإن البحــث يعــد ب وأخــرا ف

املالمئــة لتتشــكل منهــا صــورة واضحــة عــن اتجاهــات مــدارس التفســر 

العثانيــة يف مقاربــة علــوم الروايــة واألثــر.

 الفاصلة القرآنية وصلتها بدراسات اإلعجاز والبالغة
 يف تفسري إرشاد العقل السليم للقايض أبو السعود

دراسة نظرية تطبيقية

Dr. Öğr. Üyesi Mounjed Ahmmad
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi,

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

مــا هــو محــل مناقشــة بــن الســابقن واملعارصيــن قضيــة الفاصلــة 

ــل  ــر؛ فه ــجع يف الن ــعر والس ــة يف الش ــل القافي ــي تقاب ــة والت القرآني

الفاصلــة القرآنيــة غــرٌض برأســه، ومقصــٌد لذاتــه، كــا يف الشــعر والنر، 

ــة، وال  ــة اقتضــت هــذه الفاصل أم هــي لغــرض بالغــي، وإشــارة قرآني

يتــم املعنــى بغرهــا.

ــالم  ــيخ اإلس ــة ش ــة العثاني ــر يف الدول ــن يف التفس ــرز الكاتب ــن أب وم

القــايض أبــو الســعود حيــث توســع يف مســألة الفاصلــة القرآنيــة، حيث 

ــا  ــرة، يف ثلثيه ــبعن م ــز الس ــا يناه ــره م ــح يف تفس ــذا املصطل ورد ه

ذكــر أغراضــاً بالغيــة كان يختمهــا بقولــه: ورعايــة للفواصــل. واكتفــى 

بعــدد منهــا يناهــز الثلــث بقولــه: وكانــت الخامتــة عــى هــذا النحــو 

رعايــة للفاصلــة. 

دراســتي يف هــذا البحــث للفاصلــة القرآنيــة عنــد أيب الســعود دراســة 

ــن يف  ــة الباحث ــه كلم ــتقرت علي ــا اس ــوء م ــة يف ض ــة تطبيقي تحليلي

اإلعجــاز والبالغــة القرآنيــة، لــن تســتغرق كل املواطن عند أيب الســعود، 



وســأكتفي بعــدد مــن األمثلــة توضــح املقصــود وتزيــل الحجــب عــن 

هــذه القضيــة البالغيــة الدقيقــة كــا يفهــا أبــو الســعود رحمــه اللــه 

ــدى  ــم ويهت ــن يرجــع إليه ــاء الذي تعــاىل قياســاً مــع غــره مــن العل

ــه تعــاىل عــن  ــاب الل ــزه كت ــى نن ــج مبــداد قلمهــم، حت بقولهــم ويحت

مشــابهة قــول الخلــق فهــو يف الطبقــة العليــا مــن الفصاحــة والبالغــة 

التــي ال تــدرك حتــى صــار أنســب لهــا أن توصــف مبــا فــوق الفصاحــة 

والبالغــة وهــو اإلعجــاز.

Osmanlı Tefsir Geleneğinde 
İstiârenin Etki Alanı
-Âlûsî Tefsiri Örneği-

Dr. Öğr. Üyesi Harun Abacı
Pamukkale Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi,

Tefsir

Kur’ân’ın anlamına ulaşmada en temel 
araçlardan dilbilimin bir alt dalı olan be-

lagat ilmi, Cürcânî ile birlikte ivme kazanmış ve 
tefsir kaynaklarında etkin bir şekilde ele alın-
maya başlanmıştır. Cürcânî’nin nazarî olarak 
ortaya koyduğu belagati tefsirinde kullanan 
Zemahşerî, Osmanlı tefsir geleneğinin temel 
dayanağı olmuştur. Osmanlı dönemindeki tef-
sirler, Zemahşerî’nin belâğî açıdan ortaya koy-
duğu tefsiri, daha anlaşılır hale getirme çaba-
sıyla birlikte yer yer tenkit ve farklı bakış açıları 
sundukları görülmektedir. Osmanlı döneminin 
son temsilcilerinden sayılan Âlûsî de bu süreci 
tahlil ederek âdeta geçmişteki birikimi özet ha-
linde sunmaktadır. Dahası sadece özetlemekle 
kalmamış, tenkit süzgecinden geçirerek kendi 
bakış açısını ortaya koyarak belagat-tefsir ilişki-
sine katkı sağlamıştır. Belagat ilminin çok geniş 
olması nedeniyle bu çalışmada belagatın beyan 
bölümünün alt konularından olan istiârenin, 



Kur’ân tefsirindeki etki alanı Âlûsî çevresinde 
ele alınarak Osmanlı tefsir geleneğindeki yeri 
tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu çalışma ayrıca 
Osmanlı tefsir tartışmalarında istiâre anlayışının 
farklılıklarına ışık tutacaktır. 

Bu çalışmada Âlûsî tefsiri temel kaynak ol-
makla birlikte Âlûsî’nin istiâre konusunda bes-
lendiği kaynaklarla da karşılaştırmasının yapıl-
ması kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca istiâre örneği 
çerçevesinde Cürcânî ve Zemahşerî ile başla-
yan Sekkâkî, Kazvinî, Bâbertî ile devam eden 
Seyyid Şerif Cürcânî, Taftazânî gibi âlimlerin 
elinde birçok ilimlerle bağlantılı bir şekilde 
derinleştirilen, İsferâyînî, Ebussuûd, Mahmud 
Antâkî ve Muhammed ed-Desûkî gibi âlimlerle 
gelişmesini sürdüren belagat ilminin Âlûsî’deki 
değişiminin izleri de söz konusu âlimlerin ça-
lışmalarıyla mukayese edilmek suretiyle ortaya 
konulmaya çalışılacaktır. 

Bu çalışma sonucunda Osmanlı Tefsir gele-
neğinde istiâre teorisinin tefsire uyarlanmasın-
da farklı bakış açılarına sahne olduğu görül-
müştür. Zemahşerî muhatap ve siyak bağlamını 
esas alarak istiâre tespitinde bulunurken, bazen 
Mu‘tezile mezhebinin görüşlerini de dikkate al-
dığı görülmektedir. Râzî, Cürcânî ve Taftazânî 
gibi âlimler ise benimsedikleri farklı yaklaşım-
larla âyetlerde istiâre belirlemesine gitmişlerdir. 
Âlûsî ise genellikle Taftazânî’nin çizgisini takip 
etmekle birlikte bazen selefî eğilim etkisiyle is-
tiâre uygulamasından kaçınarak hakikî anlam-
dan yana tercihte bulunmuştur.  



 أثر التقديم والتأخري عىل املعنى عند مال خليل يف

تفسريه بصرية القلوب

Arş. Gör. Sakin Taş-Ahmad al-Ezzi
Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi,

Tefsir

أوىل مــال خليــل -أحــد املفريــن الــذي عــاش يف كنــف الدولــة 

العثانيــة- كمــن ســبقه مــن العلــاء االهتــام ببيــان وجــوه إعجــاز 

القــرآن الكريــم، ومنهــا نظمــه الــذي عجــز فصحــاء العــرب أن يأتــوا 

مبثلــه أو مبثــل أقــرص ســورة منــه فعجــزوا مــع وجــود الدافــع لديهــم 

ــذا  ــا ه ــا يف بحثن ــرة اقترصن ــرآن كث ــم الق ــوه نظ ــك، ووج ــام بذل للقي

عــى وجــه مــن الوجــوه وهــو التقديــم والتأخــر، وكيــف حــرص مــال 

ــة مــن وراء التقديــم والتأخــر، وإن  ــان النكــت البالغي خليــل عــى بي

كان مــن ســبقه مــن العلــاء جعــل الغــرض األســايس للتقديــم والتأخر 

يكمــن يف العنايــة واالهتــام كــا هــو مذهــب ســيبويه ومثلــه عبــد 

ــاوي يف  ــري والبيض ــع الزمخ ــل تب ــال خلي ــاين إال أن م ــر الجرج القاه

ــم والتأخــر . ذكــر أغــراض كثــرة للتقدي

فقــد يكــون التقديــم والتأخــر بغــرض تعــدد املعــاين أو تقويــة نســبة 

الحكــم إىل املســند إليــه كــا أن التقديــم والتأخــر قــد يــأيت لتثبيــت 

معنــى أدق ويتــم تعميــم هــذا املعنــى ليشــمل الكثــر مــن جزئياتــه 

وأفــراده، إضافــة إىل أن يف التقديــم والتأخــر تشــويق للســامع ملعرفــة 

ــه  ــياق ومراعات ــة الس ــاً مالءم ــه أيض ــا، وفي ــة وحقيقته ــبب الواقع س

حتــى ال تنبــو األلفــاظ وال تتنافــر الــكالم.

ــض  ــر يف بع ــم والتأخ ــع التقدي ــع مواض ــالل تتب ــن خ ــا م ــد حاولن لق

أمثلــة القــرآن الكريــم أن نتعــرف عــى األغــراض البالغيــة كــا يراهــا 

مــال خليــل ومقارنــة مــا ذهــب إليــه بأقــوال مــن ســبقه مــن العلــاء 

ــرازي وكذلــك العلــاء املتأخريــن الذيــن  كالزمخــري والبيضــاوي وال

اهتمــوا ببيــان بالغــة القــرآن كاأللــويس وابــن عاشــور.



Persian Sufi Poetry and the 
Qur’anic Hermeneutics of 

Isma‘il Haqqi Bursevi’s
Ruh al-Bayan

Associate Professor Alan Godlas
University of Georgia, Department of Religion

The Ottoman era Qur’anic commentary, 
Ruḥ al-Bayan of Isma‘il Haqqi Bursevi 

(d. 1137/1725), although written largely in 
Arabic, contains extensive quotations of 
Persian Sufi poetry from luminaries such as 
Mevlana Rumi, Hafez, Sa‘di-ye Shirazi, Jami, 
‘Attar, Khujandi, and Maghrebi. Concentrating 
on Ruh al-Bayan’s Persian poetry and building 
upon Alexander Knysh’s contention -that by the 
time of Isma‘il Haqqi, a merging of the Akbari 
and Kubrawi traditions and internationalization 
of Sufi thought had occurred, in which Ibn 
‘Arabi’s cosmological-psychology played a 
central role, in this paper, I will articulate 
how Isma‘il Haqqi’s Qur’anic hermeneutics 
weaves together Sufi poetry with Qur’anic ayât 
to express a globalized and synthesized Sufi 
worldview.

In unpacking Ism‘ail Haqqi’s Sufi worldview 
expressed in his interplay of Persian Sufi 
poetry and Qur’anic ayât, I will discuss 
his epistemology, theology, cosmology 
eschatology, anthropology, psychology, 
teleology, and spiritual methodology: 
focusing, epistemologically, on cultivating 
certainty (yaqîn); theologically, on the poetic 
expression of the unity of being and on God as 
the Beloved; cosmologically, on the covenant 
of the day of “alast”, creation as theophanies 
(tajalliyât) of the Divine, and on planes of 
being; eschatologically, emphasizing the poetic 
expression of resurrection, heaven and hell; 
anthropologically, concentrating especially 
on man as microcosmic khalifa of God, the 
perfect man, and the nature of the waliallâh, 



as well as on neglectful man and man as lover 
of God; psychologically, the nafs, heart and 
the various stations and states of faculties of 
consciousness; teleologically, on union and 
gnosis; and methodologically, emphasizing 
remembrance, gratitude and love.

Bursevî ve Âlûsî’de Vesîle
ve Tevessül Yorumu

Dr. Öğr.Üyesi İhsan Kahveci
İbn Haldun Üniversitesi
İslâmî İlimler Fakültesi

Tefsir

Vesîle kavramı, biri Mâide 5/35, diğe-
ri İsrâ 17/57 ayet olmak üzere Kur’ân-ı 

Kerim’de iki yerde geçmekle birlikte kavramın 
yorumuna ilişkin beyanî ve irfanî tevil gelenek-
leri arasında farklılaşmalar görülmektedir. Dil-
bilimsel çalışmalar ve tefsir eserlerinde “vesîle”  
kavramının mahiyeti, tanımı ve izahına yönelik 
açıklamalar “tevessül” kavramının da literatüre 
girmesi ve bu iki kavramın birlikte kullanılması 
sonucunu doğurmuş, artık bundan böyle biri 
zikredildiğinde diğeri de anılır ve kastedilir ol-
muştur. 

Vesîle ve tevessül kavramına ilişkin yorum-
larda tefsir tarihinde lafzın delaletinin esas alın-
dığı tefsirlerde genelde Allah’a ibadet itaat ede-
rek yakınlaşma anlamı ön plana çıkarken,  sûfî 
işârî kategorisine giren tefsirlerde zahiri mana 
yanında Allah’a meşayih ve evliya gibi zevat ile 
de yakınlaşma anlamının zikredildiğine tanık 
olunmaktadır.

Bu tebliğde iki müfessir seçildi. Bursevî’nin 
(1650/1725) seçimi, Osmanlı döneminde yaşa-
yan bir müfessir olması ve Rûhu’l-beyân tefsiri-
nin geniş işârî yorumlar barındırması, Âlûsî’nin 
(1802-1854) seçimi ise Osmanlı dönemi müfes-
siri olması ve lafzın delaletini öne alarak ayet-
leri tefsir etmesi yanında lafzın delaletine bağlı 



kalan Ebussuûd tefsirinden iktibas derecesinde 
yararlanmış olması, vesile ve tevessül kavramı 
ve onlarla irtibatlı konuların değerlendirilme-
sine tefsirinde yer vermiş olması nedeniyledir.

Bağlantılı konularla birlikte düşünüldüğün-
de sadece yukarıda zikredilen iki ayet ve mü-
fessirlerin bu iki ayeti tefsiri sadedinde söyle-
dikleriyle sınırlandırılması mümkün olmasa da 
vesile ve tevessül konusu, iki farklı anlayışın 
mümessili sayılabilecek iki müfessir üzerinden 
tartışılmak suretiyle farklı anlamaların varlığı 
vuzuha kavuşturulacak, bu arada yeri geldikçe 
tefsir tarihindeki diğer eserlere de atıfta bulu-
nulacaktır.

Divine Respite in the Ottoman 
Tafsir Tradition: Reconciling 

Exegetical Approaches to 
Q.11:117

Arnold Yasin Mol
Fahm Instituut

The tafsir tradition is, as an accumulative 
and overarching science, a direct 

reflection of the trends emerging in other 
Islamic sciences, especially concerning 
theological trends. Exegesis on verses as 
Q.2:29, which concerned ontological ethics, 
Q.17:15, which concerned responsibility, 
and Q.11:117, which concerned worldly 
punishment, became important markers for 
Islamic theological typologies. Two important 
exegetical trends developed surrounding verse 
Q.11:117: (A) The exegesis of the Muʿtazila, as 
represented by al-Zamakhsharî (d. 538/1144): 
God transcends any form of injustice, therefore 
when He destroys a people it is caused by their 
own theological injustice i.e., unbelief/idolatry/
major sins. (B) The exegesis of the Sunnî 
orthodox, as represented by the Later Ashʿarî 



scholars al-Râzî (d. 606/1210) and al-Baydâwî 
(d. 685/1286): God does not destroy a people 
for their theological injustice i.e., unbelief/
idolatry, but rather provides them respite when 
they are just towards others. Al-Zamakhsharî 
and al-Baydâwî became central references 
in the post-classical tafsir tradition. This is 
reflected both in the Ottoman curriculum, 
and in original exegetical works such as by 
Abû al-Suʿûd Efendî (d. 982/1574) and Ismâʿîl 
Ḥaqqî (d. 1127/1715), and the multivolume 
super-commentary works by Shaykh Zâdah 
(d. 951/1544), al-Khafâjî (d. 1069/1658), and 
ʿIsâm al-Dîn al-Qûnawî (d. 1195/1781). This 
paper seeks to discuss how the Ottoman tafsir 
tradition engaged the different exegetical 
approaches to verses such as Q.11:117, and 
how Mâturîdî theology provided the possibility 
for a unique synthesis of al-Zamakhsharî and 
al-Baydâwî wherein divine respite becomes 
grounded in divine wisdom and justice.

Fethullah eş-Şirvânî’nin 
Ayetu’l-Kursî Tefsiri:

Muhteva ve Biçim Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Sabuhi Shahavatov
Balıkesir Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi,

Kur’ân-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

Osmanlı döneminde kaleme alınan sûre 
veya ayet tefsirleri tefsir literatürünün 

önemli bir parçasını teşkil etmektedir. Bazı 
sûre ve ayetlerin faziletine ilişkin rivayetler 
bu konuda teşvik edici rol oynamıştır. Ayrıca 
Osmanlı tefsir edebiyatının genel karakterini 
konu edinen ve bu dönemde yazılan tefsire 
ilişkin metinlerin bibliyografik olarak incelen-
diği çalışmalar belli ölçüde yapılmış olmakla 
beraber, doğrudan metinlerin kendilerine yö-
nelik tahkik ya da muhteva analizi açısından 
çalışmalar hala sınırlı seviyededir. Panoramik 



çalışmaların, bu türden muhteva analizleri ile 
sürdürülmedikçe, dönemin tefsir tasavvuru ve 
birikimini anlama konusunda yeterli veri sağ-
lamayacağı açıktır. Tebliğde bu metinde diğer 
disiplinlere referansla kullanılan kavramlar bir 
ölçüde ele alınacak olmakla beraber, konunun 
bu yönleri ileri çalışma önerisi olarak sunula-
cak, ağırlıklı olarak metnin tefsir geleneğini 
sürdürme konusundaki gücüne ve özellikleri-
ne dikkat çekilecektir.

Kâfiyecî’nin et-Teysîr’inde 
Tefsiri Müdevven Bir İlim 

Olarak Yeniden Tesis Etme 
Çabası

Arş. Gör. Halil İbrahim Kaygısız
Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,

Tefsir

Osmanlı âlimlerinden Mehmed Kâfiyecî et-Tey-
sîr fi kavâidi ilmi’t-tefsîr adlı eserinde kendisine 
dek ilm-i tefsirin muntazam ve derli toplu ortaya 
konmadığını ve söz konusu eseriyle tefsir ilmini 
ilk kez kendisinin tedvin ettiğini belirtmektedir. 
Kâfiyecî’nin bu iddiası, talebesi Celâleddin Suyûtî 
tarafından hocasının “Bedreddin Zerkeşî’nin 
el-Burhân’ı, Celâleddin Abdurrahman Bulkînî’nin 
Mevâkıu’l-ulûm’u gibi eserlerden habersiz oldu-
ğu” için böylesi bir iddiayı ileri sürebildiği şeklinde 
değerlendirilmiştir.

Bu çalışmada bahsi geçen iki iddia dikkate alı-
narak Kâfiyecî’nin tefsir ilmini tedvin iddiası te-
mellendirilecektir. Temellendirmede şu noktalar 
aydınlatılacaktır: (i) Suyûtî’nin el-İtkân’da belirttiği 
-Kâfiyecî’nin habersiz olması muhtemel- literatür 
dikkate alınarak Kâfiyecî’nin tefsir ilmi açısından 
entelektüel çabasının, söz konusu eserlerden fark-



lı olduğu bir literatür değerlendirmesi olarak ele 
alınacak. (ii) Kâfiyecî’nin tedvin kavramını Suyûtî 
gibi literal anlamadığı ve teknik bir terim olarak 
kullandığı, Kâfiyecî’nin tedvin anlayışı -farklı eser-
lerinden hareketle- izah edilecek. (iii) et-Teysîr’de-
ki muhtevanın, ilim ve tedvin anlayışının tezahürü 
olarak, tahlili ile Kâfiyecî’nin tefsiri müdevven bir 
ilim olarak tesis etme ameliyesi deşifre edilecek.

Klasik ilim anlayışında bir bilgi kümesinin (b)ilim 
olarak nitelenebilmesinin kriterleri mantık ilminde 
burhan nazariyesi kapsamında açıklanmaktadır. 
Bu anlamda Kâfiyecî, hocası Molla Fenârî’nin ‘Ay-
nu’l-a‘yân’da başlattığı tartışmayı sürdürerek, 
mantıkta geliştirilen bir teorinin tefsir sahasına ic-
rası ile “müdevven bir ilim olarak tefsirin mahiye-
tini” izaha çalışmaktadır. Kâfiyecî et-Teysîr’de, bir 
taraftan Fenârî’nin tefsir tasavvurundan kaynakla-
nan sorunlardan hareketle bazı hususların tadili-
ni yaparken, diğer taraftan Fenârî’nin müdevven 
ilim olma açısından tefsire nispet ettiği eksiklik ve 
zaafları ikmal etmektedir. Böylelikle tefsirin mev-
zu, mesâil ve (tasavvurî-tasdîkî) mebâdîini tayin 
etmekte ve bu tayinin gerektirdiği istikamette bir 
tefsir tasavvuru ortaya koymaktadır. Böylelikle 
tefsir ilminin diğer ilimler arasındaki konumunu 
ve fonksiyonunu da belirlemiş olmaktadır.

Osmanlı’da Tefsir Usulü 
Çalışmaları: Manastırlı İsmail 
Hakkı’nın “Fusûlu’t-teysîr fî 
usûli’t-tefsîr”i Çerçevesinde

Bir İnceleme

Dr. Öğr. Üyesi Ercan Şen
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi, 

Tefsir



Osmanlı tefsir birikimi henüz yeterince 
aydınlatılabilmiş değildir. Ancak son za-

manlarda yapılan ilmî çalışmalarla bu kapalılık 
kısmen giderilmeye çalışılmış, fakat bu çabalar 
hali hazırda istenen düzeye gelebilmiş değildir. 
Buradan hareketle çalışmamızda son devir Os-
manlı âlimlerinden Manastırlı İsmail Hakkı’nın 
(1846-1912) pek bilinmeyen bir tefsir usulü 
çalışması olan “Fusûlu’t-teysîr fî usûli’t-tefsîr” 
isimli eseri üzerinde duracağız. 

Bir müderris olmasının yanı sıra aynı zaman-
da velut bir ilim adamı olan Manastırlı İsmail 
Hakkı’nın kelâm, fıkıh, hadis ve tefsir gibi İs-
lâmî ilimlerin çeşitli alanlarında eserleri mev-
cuttur. Hatta bu eserlerden bazıları, hocalık 
yaptığı okullarda ders kitabı olarak da okutul-
muştur. Bizim ele alacağımız “Fusûlu’t-teysîr 
fî usûli’t-tefsîr” isimli eser de Manastırlı İsmail 
Hakkı’nın, Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne’nin (Si-
yasal Bilgiler Fakültesi) birinci sınıfında oku-
yan öğrencilere ders kitabı olarak okutulmak 
üzere hazırlamış olduğu tefsir usulü çalışması-
dır. Nitekim Süleymaniye Kütüphanesi, Tercü-
man 447 numarada kayıtlı bulunan söz konusu 
eserin kapağında onun “Mekteb-i Mülkiye ve 
Daru’l-fünûn-i Şâhâne ilm-i kelâm, tefsir ve 
hadis muallimi Manastırlı İsmail Hakkı Efen-
di tarafından ve 1317-1318 eğitim-öğretim yılı 
Mekteb-i Mülkiye birinci sınıf için kaleme alın-
mış olan usul-i tefsir notlarını içeren bir defter” 
olduğu kaydedilmektedir.

Bu tebliğde Osmanlı dönemi tefsir usulü 
çalışmaları bağlamında, müstakil olarak tefsir 
usulüne dair kaleme alınmış eserler içerisinde 
değerlendirebileceğimiz bu eserin; sistematiği, 
muhtevası, kaynakları ve aynı dönemdeki di-
ğer çalışmalara benzeyen ve onlardan ayrılan 
yönleri üzerinde durulacaktır. Aynı zamanda 
son dönemde yaşamış bir Osmanlı âliminin tef-
sir usulü geleneğine katkısı tartışılacak ve bir 
nebze de olsa Osmanlı dönemi tefsir usulü ça-
lışmalarının seyrine ışık tutulacaktır.



The Digital Mufassir:
Re-imagining the Tafsir of

al-Alusi for a New Era 

Affiliate Teacher Dr Sohaib Saeed
University of Glasgow, Theology & Religious Studies

The eminent Baghdadi scholar Mahmud 
al-Alusi (1802–1854) is best known for 

producing a voluminous Qur’an commentary 
which has influenced subsequent works in the 
Islamic East and West. While connected firmly 
to the exegetical tradition and particularly his 
Ottoman predecessor Ebussuud Efendi (1490–
1574), al-Alusi’s Ruh al-Ma’ani represents a 
landmark in terms of its composition which has 
not yet met its match in print. The work presents 
his own exegetical choices alongside a wide 
range of views on every question. As though 
to synthesize the whole hashiyah tradition, al-
Alusi summarises the back-and-forth of complex 
debates, together with his own judgments 
and critiques. This is complemented by 
spiritual reflections representing an alternative 
approach to reading the Qur’an. These features 
make Ruh al-Ma’ani an ideal case study of the 
multifaceted nature of tafsir authorship and the 
challenges of navigating the exegetical corpus. 
Therefore, this paper posits an intriguing 
scenario: what if al-Alusi were to compose this 
work today, with the latest digital tools at his 
disposal? How could the materials he wishes to 
include be analyzed and presented even better 
than the longitudinal book format allowed him 
in reality? This question allows us to consider 
new typologies of tafsir  material and how these 
can be optimized for contemporary students 
of the Qur’an and the exegetical tradition. As 
well as proposing methods of categorizing 
and presenting tafsir questions and diverse 
opinions, we imagine how our modern-day 
al-Alusi could utilize translation to make his 
commentary both clearer and more open to the 
world.



Tefsirin Mâhiyetine Dair 
Tartışmalarda İbn Haldûn ve 

Molla Fenârî Mukayesesi

Arş. Gör. Sümeyye Sevinç
Dumlupınar Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi

Tefsirin mâhiyeti İslam ilim geleneğinin 
gerek klasik gerekse çağdaş dönemin-

de tartışma konusu olmuştur. Bu araştırmada 
söz konusu tartışmaya farklı bir perspektif 
veren İbn Haldûn ve Molla Fenârî’nin tefsi-
re dair görüşleri mukayese edilmektedir. İki 
müellif de tefsire dair görüşlerini eserleri-
nin mukaddimelerinde ortaya koymaktadır. 
Araştırma aynı zamanda İslâm coğrafyasının 
iki devleti Memlükler ve Osmanlı’nın hâki-
miyetinde yetişen iki âlimin aynı gelenek-
ten beslenebilmelerini göstermesi açısından 
önem arz etmektedir. Bu minvalde İbn Hal-
dûn’un tarihi olarak bilinen Kitâbü’l-iber adlı 
eserinin giriş kısmı olan Mukaddime ve Molla 
Fenârî’nin ‘Aynu’l-ayân mukaddimesi tefsir-
le ilgili değerlendirmeleri açısından ele alın-
maktadır. Böylelikle tefsirin kendine mahsus 
yapısıyla diğer ilimlerden farklı bir mâhiyet 
arz ettiği, dolayısıyla bilinen anlamda bir ilim 
olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Netice 
itibariyle tefsir, klasik bilim felsefesindeki 
kriteri tamamen taşımamasına rağmen diğer 
ilimlere malzeme sunmasının yanı sıra o ilim-
lerin üstünde bir işlev görmektedir. İbn Hal-
dûn ve Molla Fenârî tefsire bilinen anlamda 
bir ilim olmaması şeklinde mana yüklemele-
rine rağmen, İbn Haldûn tefsiri rivayet ve dil 
ile sınırlamakta, buna karşın Molla Fenârî ise 
tefsire rivayet ve dilin ötesinde belirli şartlar 
dâhilinde geniş bir anlam alanı açmaktadır. 
Bu da tefsirin mâhiyetine dair görüşlerin ken-
di içerisinde farklılaşabileceğini göstermek-
tedir.



Anadolu Coğrafyasında
Türkçe Yazılmış
İlk Fatiha Tefsiri

Prof. Dr. Hidayet Aydar
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,

Tefsir

Doç. Dr. Ali Öztürk
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,

Türk İslam Edebiyatı

Kur’ân’-ı Kerim’i bir bütün olarak değil 
de sûreleri müstakil olarak tefsir etme 

geleneği Selmân-ı Farisî’ye kadar uzanmak-
tadır. Literatürde bu minvalde bir ayet, sûre 
veya sûrelerin tefsirine tahsis edilmiş pek çok 
eser bulunmaktadır. Anadolu coğrafyasında 
da günümüze gelinceye değin, Türk müellif-
ler tarafından gerek Arapça gerekse Türkçe 
olarak çok sayıda sûre tefsiri yazıldığı bilin-
mektedir. Bu tarz eserlerin halk arasında çok-
ça bilinen ve okunan sûrelerin anlaşılmasına 
katkı sağlamak, tefsire ilgi uyandırmak, tale-
beye yardımcı olmak gibi pratik gayeler göze-
tilerek kaleme alındıkları anlaşılmaktadır. 

Selçuklular dönemine ait Türkçe ayet ya da 
sûre tefsiri bilinmemektedir. Bu nevi tefsir ya-
zımı Anadolu Beylikleri döneminde başlamış 
bir ilmî faaliyettir. Bu devir, Oğuz Türkçesi-
nin yazı dili olarak ilk meyvelerini vermeye 
başladığı ve “Eski Anadolu Türkçesi” olarak 
adlandırılan döneme tekabül eder. Bilinen ilk 
Türkçe sûre tefsirleri de muhtelif Türk beyle-
rinin sonra da Osmanlı sultan ve beylerinin 
himayesinde bulunmuş Muslihuddin Musta-
fa b. Muhammed isimli bir müellif tarafından 
XIV. yüzyılın ikinci yarısında yazılmıştır. Bu 
müellif, Fatiha, Yasin, Mülk, Nebe, İhlas gibi 
daha çok kısa sûrelerin tefsirini yapmıştır. 



Tebliğ konumuzu oluşturan Fatiha Tefsiri 
de adı geçen müellif tarafından yazılmış ve 
Denizli’de hüküm sürmüş İnançoğulları’ndan 
İshak Bey oğlu Murad Arslan Bey’e takdim 
edilmiştir. Eser, İstanbul Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi ihtisas kitaplığı 3779 numaralı 
mecmuanın 181a-190a yaprakları arasında, 
müellifin diğer sûre tefsirleri ile bir arada bu-
lunmaktadır. Eserde Fatiha Sûresi’nin meali, 
Allah ile kul arasında bir tür muhavere şek-
linde verilmiştir. Fatiha Sûresi’nin faziletin-
den bahsedilmiş, sûrenin yedi ayet olduğu, 
okuyanın vücudunun yedi cehenneme ha-
ram olacağından bahsedilmiştir. Fatiha tefsi-
ri, münderecatındaki hadisler, muhtelif tefsir 
kitaplarından alıntılar, veciz sözler ve nükteli 
hikâyeler bakımından bir rivayet tefsiri görü-
nümündedir.

Aynı dönemlerde yazıldığı tahmin edilen 
ve müellifi bilinmeyen başka Fatiha sûresi tef-
sirleri de bulunmaktadır. Bunlardan biri Bur-
sa Yazma Eserler Kütüphanesi Hüseyin Çe-
lebi 468 numarada kayıtlı mecmuanın içinde 
86b-90b yaprakları arasında yer almaktadır. 
Müellifi belli değildir. Eserde Fatiha’nın sena 
ve duadan ibaret olduğu, üç isminin bulun-
duğu, niçin bu isimlerin verildiği, bunlar oku-
nunca ne olacağı, Fatiha’da geçmeyen yedi 
harfin hangileri olduğu, bunların neden geç-
mediği, bunun manası, hikmeti gibi konular 
üzerinde durulmaktadır.

Bir diğer müellifi meçhul Fatiha tefsiri de 
Süleymaniye Kütüphanesi Serez bölümü 3839 
numarada 69b-76a yaprakları arasında bulun-
maktadır. Fatiha’nın başındaki “el-hamdü” 
kelimesinde beş harf bulunduğu (elif, lâm 
ile birlikte), namazların beş vakit olduğu, na-
mazlarda söz konusu beş harfi okuyanın ba-
ğışlanacağı ifade edilmiştir. Her iki eserin de 
dil-üslup ve muhteva bakımından tebliğ ko-
numuz olan Fatiha Sûresi tefsiri ile benzerlik-
ler arz ettiğinden aynı müellifin kaleminden 
çıkmış olması muhtemel görünmektedir. 



Musannifek’in Tefsiri
ve Nüshaları

Dr. Ümit Karaver

Bu tebliğ, XV. yy. âlimlerinden “Musan-
nifek” lakabıyla bilinen Şeyh Ali b. Mu-

hammed b. Mesud el-Bistâmî eş-Şahrûdî’nin 
(ö. 875/1470) “Kitâbü’ş-şifâ fi tefsiri Kelâmil-
lâhi’l-münzel mine’s-semâ” adlı tefsirinin ne 
zaman yazıldığı, nüshaları tamamlanıp tamam-
lanmadığı ve ismi ile ilgili kaynaklarda pek çok 
iddia bulunmaktadır. Birinci el kaynaklardan 
elde edilen yeni bilgiler ışığında Musannifek’in 
tefsiri ve nüshalarıyla ilgili iddialar açıklanmaya 
çalışılmış ve yeni birtakım iddialar ortaya kon-
muştur.

Ders için Haşiye: III. Murad 
Dönemi Atik Vâlide Medresesi 

Tefsir Dersleri için Yazılan 
Haşiyeler 

Arş. Gör. Ahmet Aytep
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi,

Uluslararası İslâm ve Din Bilimleri Fakültesi

İslâm tarihinde bilgi üretiminin kaynakla-
rından birisi de yöneticilerin emriyle oluş-

turulan ve dönemin seçkin âlimlerinin özel 
bir konu ya da eser hakkında müzakerelerde 
bulunmak üzere bir araya geldiği ilim meclis-
leridir. XVI. yüzyılın son çeyreğinde Atik Vâli-
de Medresesi’nde Sultan III. Murad’ın emriyle 
düzenlenen ilim meclisleri, bu tür toplantıların 
Osmanlı dönemindeki güzel bir örneğini oluş-
turmaktadır. Sultan Murad, medreseye tayin 
olunan müderrislerin birer açılış dersi tertip et-
melerini ve başta kendileri olmak üzere derse 
katılacak olan müzakerecilerin dersin konu-



suyla ilgili birer tefsir risâlesi yazmalarını emre-
derek hem medreselerin kurumsal işleyişi hem 
de tefsir hâşiyesi yazım geleneği açısından fark-
lı bir gelenek oluşturmuştur. Bu çalışmada ilk 
olarak, bahsi geçen ilim meclislerinin mahiyeti 
ve katılımcıları hakkında tarihsel ve bibliyogra-
fik veriler sunulacak, ardından bu meclisler ve-
silesiyle telif edilen bazı hâşiyeler muhteva ve 
kaynakları yönünden kısaca tanıtılacaktır.  

İsmâil Sâdık Kemâl Paşa ve 
Tefsîr-i Kemâl Adlı Eseri

Mahmut Berat Durak

İslam dininin temel kaynağı olan Kur’ân-ı 
Kerim’in anlaşılması için yapılan çalışma-

lar arasında manzum tefsirlerin de zikredilmesi 
gerekir. Manzum tefsirler, genellikle Kur’ân’ın 
bütününü kapsamayan, belirli sûrelerle sı-
nırlı kalan eserlerdir. Tanzimat döneminde 
yaşamış olan İsmâil Sâdık Kemâl Paşa’nın 
(1240/1824-1310/1892) Tefsîr-i Kemâl adlı ese-
rinde ise Kur’ân-ı Kerim’in tamamı tefsir edil-
miştir. İşârî tefsir anlayışına göre kaleme alınan 
eser meydana getirilirken tasavvuf kaynakla-
rından faydalanılmıştır. Sûrelerin diziliminde 
Mushaf sıralamasına dikkat edilen eserde, ayet-
lerin Arapça metinlerine yer verilmemesine 
rağmen beyitlerin hangi ayetlerle ilintili olduğu 
ayet numaraları verilerek belirtilmiştir. Eserde 
Kur’ânî ilimlerle ilgili bilgilere detaylı yer ve-
rilmekle birlikte nesh konusu, yeri geldiğinde 
ayrıca detaylandırılmıştır. Aruz ölçüsüne göre 
yazılmış olan eserin bütün beyitleri ebced he-
sabına göre hicri 1283 tarihini vermektedir. Bu 
bilgilere göre İsmâil Sâdık Kemâl Paşa’nın orta-
ya koymuş olduğu Tefsîr-i Kemâl adlı eser hem 
edebî yönden hem tefsir ilmi açısından ayrı bir 
öneme haizdir. Bu bildiri, İsmâil Sâdık Kemâl 
Paşa’nın Tefsîr-i Kemâl adlı eseri hakkında bilgi 
vermeyi amaçlamaktadır.



The Importance of
Ottoman Tafsir:

A Codicological Perspective

Assistant Professor Samuel J. Ross
Texas Christian University,
Department of Religion

As noted by many observers, we still lack 
an accurate history of Arabic tafsir. This 

lamentable fact originates in the voluminousness 
of our sources, hundreds of which remain in 
manuscript, the ideological filtering of editors, and 
the neglect of post-classical works, especially those 
from the Ottoman period. An invaluable resource 
for advancing our history of the genre is the union 
catalog of Arabic tafsir manuscripts produced by 
the Jordanian government in the 1980s, the most 
comprehensive to date. Working with a team of 
student researchers, I converted several fields of 
the catalog into a searchable database, enabling 
us to pose and suggest answers to new questions 
about tafsir and the role of Ottoman works in 
particular: (1) What were the most longitudinally 
popular Qur’an commentaries, as suggested by 
the number of extant manuscripts? (2) To what 
extent have these works been studied by scholars 
writing in European-languages, as suggested by 
the number of entries in the most comprehensive 
index of European-language scholarship, Index 
Islamicus? I find that manuscript evidence 
suggests that the Ottoman period is of tremendous 
importance for the history of tafsir. Ottoman tafsirs 
such as those of Kemalpaşazâde (d. 1534) and 
Ebussuud Efendi (d. 1574) appear frequently in 
the list of the top-50 most longitudinally-popular 
works. Yet the number of European-language 
studies of such works remains scant and uneven. 
Index Islamicus lists more than a dozen studies 
of Ibn Kathîr’s tafsir, for example, yet only one of 
Ebussuud’s, despite the far greater longitudinal 
popularity of the latter.



Son Muhakkik Âlim 
Sadreddinzâde Şirvânî ve 
Beyzâvî Tefsiri Hâşiyesi:

Bir İlim Olarak Tefsir

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Maden
Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Tefsir

Bu çalışmada Şirvân bölgesinden XVII. 
yüzyılın başlarında Osmanlı coğrafyası-

na intikal eden Sadreddinzâde Şirvânî’nin (ö. 
1036/1627) Kâdî Beyzâvî’nin Envârü’t-tenzîl 
ve esrârü’t-te’vîl isimli tefsirine yazdığı hâşiye 
incelenmektedir. Sadreddinzâde Şirvânî Os-
manlı’da sadrazam hocalığı, çeşitli medreseler-
de müderrislik ve kadılık yapmış, devlet erka-
nı tarafından çeşitli payelerle ödüllendirilmiş, 
eserleri ve talebeleri ile Osmanlı ilim ve kültür 
hayatına etki etmiş bir âlimdir. Üsküdar’da me-
dfundur. Tefsir, kelâm ve mantık başta olmak 
üzere hadis, fıkıh, belagat, astronomi, ilimler 
tasnifi gibi çok çeşitli alanda eser telif etmiştir. 

Beyzâvî Tefsiri’ne yazdığı hâşiyenin çokça 
ilgi gördüğü kütüphanelerde çok sayıdaki istin-
sahlarından anlaşılmaktadır. Sadreddinzâde’nin 
eserinde genel itibariyle Envârü’t-tenzîl’deki 
anlaşılamayan hususları, müşkil ifadeleri ve 
bir takım rumuz ve işaretleri beyan ettiği gö-
rülmektedir. Ayrıca onun bu açıklamalarında 
diğer ilim dallarından da yararlandığı, fakat kîl 
ü kāl mesâbesinde her türlü görüş ve itirazı ese-
rine almadığı anlaşılmaktadır. Tefsirin mukad-
dimesiyle ilgili kısımda bazı ulûmü’l-Kur’ân ve 
tefsir kavramlarını açıklamış, tefsir ve tevil ay-
rımına değinmiştir. Özellikle tefsir ilminin ma-
hiyetine dair bazı yorumlar ortaya koymuştur.

Tebliğde ilgili eser hâşiye tekniği ve muhte-
vası açısından incelmeye tabi tutulmuş, müelli-
fin özellikle temel Kur’ân ilimleri ve tefsirin bir 
ilim olma hususiyetine dair görüşleri üzerinde 



durulmuştur. Buradaki yorumları, onun ilim-
ler tasnifine yönelik Fevâidü’l-hakâniyye adlı 
eserinin “İlmü’t-Tefsîr” kısmındaki ifadeleri ile 
karşılaştırılmıştır. Yine hâşiyede ortaya koydu-
ğu dilbilimsel açıklamalar, kelâmî yorumlar ve 
Beyzâvî’ye yönelttiği eleştiriler de değerlendi-
rilmiştir.

Bu çalışma ile henüz yakın dönemden iti-
baren akademik araştırmalara konu olmaya 
başlayan tefsir hâşiye literatürünün önemli bir 
seri bağlamında vakıaya uygun tespitler yapıla-
bilmesine yönelik verilere ulaşılması hedeflen-
mektedir.

Müteahhirûn Dönemi Ulûm-i 
İslâmîyye Formasyonunun 

Osmanlı Tefsir Geleneğindeki 
İzsürümü: XVIII. yy. 

Envâru’t-tenzîl Hâşiyelerinde 
Tahkik Tavrı 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Coşkun
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Tefsir 

Gazâlî-Râzî sonrası dönemde kelâm, fel-
sefe ve tasavvuf arasındaki ilişkilerin 

giriftleşmesinin de etkisiyle dinî ilimlerde “tah-
kik” şeklinde tesmiye edilen yeni bir tavrın gi-
derek belirginleştiği ve pek çok âlim tarafından 
benimsendiği söylenebilir. ‘Adudüddîn el-Îcî 
tarafından “Tekrardan, propaganda yaparak 
muhatabı iknâ etme çabalarından, okuyucu-
yu yanıltmaktan, taklitten ve kararsızlıktan 
uzak durup hakikati hem maddesi hem sûreti 
cihetinden tetkik etmek” şeklinde tanımlanan 
bu tahkik tavrı müteahhirûn dönemimde dinî 
ilimlerin temel mesâilini de belirgin bir şekilde 
dönüştürmüş ve dil-mantık-usûl bahisleri üze-
rinden tefsir-hadis gibi ara disiplinlerde çok 
yönlü hermenötik refleksiyonlar şekillenmiştir. 
Bu dönüşüm ve oluşan yeni dinî ilimler formas-



yonu muhakkikler dönemi ya da müteahhirûn 
dönemi şeklinde tesmiye edilmektedir. Bu bağ-
lamda tefsir disiplininin Osmanlı dönemindeki 
sürecini iki ana izlek üzerinden takip etmek 
mümkündür. Bunlardan biri tefsirin biçimsel 
olarak müstakil metinlerin yanında şerh, hâşi-
ye, ta‘lîka, tetimme ve tekmile edebiyatı üze-
rinden şekillenmiş olması, diğeri ise muhteva 
olarak müteahhirûn dönemi dinî ilimler for-
masyonunu yansıtıyor olması ile ilişkilendiri-
lebilir. Her ikisi de hususî ve titiz çalışmalara 
konu edilmesi gereken bu hususlar bu yazıda 
sadece XVIII. yüzyıl sonrasındaki Envâru’t-ten-
zîl haşiyeleri literatüründen bazı örneklerin ih-
tiva ettiği analizler üzerinden ele alınacaktır. Bu 
bize Osmanlı tefsir geleneğinin, müteahhirûn 
dönemi dinî ilimler formasyonunu ne ölçüde 
yansıttığı konusunda görece güçlü ön kanaat-
ler sağlayabilir.

Atûfî’nin Mir’âtü’t-te’vîl Adlı 
Envârü’t-tenzîl Hâşiyesinde 

Beyzâvî’ye Yönelik Eleştirileri

Arş. Gör. Sultan Ümmügülsüm Gündüzalp
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

İslâmî İlimler Fakültesi
Tefsir 

Osmanlı dönemi tefsir çalışmaları arasın-
da müstakil telifler bulunmakla birlikte 

bu dönemde daha çok şerh-hâşiye ve ta‘lîka 
yöntemiyle eserlerin kaleme alındığı ve bu tür 
eserlerin Zemahşerî’nin (ö. 538/1144) el-Keşşâf’ı 
ile Beyzâvî’nin (ö. 691/1291-1292) Envârü’t-ten-
zîl’i etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. En-
vârü’t-tenzîl çerçevesinde eser kaleme alan 
müelliflerden biri de II. Bayezid dönemi âlim-
lerinden olan ve saray hocalığı, vâizlik gibi gö-
revlerde bulunan Hayreddin Hızır el-Atûfî’dir 
(ö. 948/1541). Bu çalışmada Atûfî’nin Mir’âtü’t-
te’vîl olarak adlandırdığı ve Envârü’t-tenzîl’in 



belli başlı ayet tefsirleri hakkında eleştirel bir 
üslûpla değerlendirmelerde bulunduğu hâşiye-
si incelenmektedir. Şerh-hâşiye ve ta‘lîka türü 
eserlerin tekrardan ibaret olduğunu ifade eden 
iddianın doğruluğunu sorgulayan bu çalışma-
da, özellikle eleştirel üslûpla kaleme alınan 
hâşiyenin tefsir metnine katkısını tespit amaç-
lanmaktadır. Bu amaca binâen tefsir ve hâşiye 
metinleri analize tabi tutulup karşılaştırıldığın-
da Atûfî’nin dil ilimleri, tefsir, kelâm-felsefe, ta-
savvuf, ahlâk, fıkıh, mantık ve tıp gibi ilimlerin 
alanına giren meselelerde Beyzâvî’den farklı 
bakış açıları sunduğu görülmektedir. Nahiv ve 
belagat gibi dil ilimleri ile siyâk-sibâk gibi tefsir 
ilminin alanına giren konuların yanı sıra kelâm 
ve felsefe ilimlerinde farklı açılarla ele alınan 
âlem, nefis ve vahiy gibi meselelerde Atûfî, 
Beyzâvî’nin ibarelerini tahlil edip eleştirdikten 
sonra kendi görüşlerini ifade etmektedir. Bun-
larla beraber farklı mezhebe mensubiyetten 
kaynaklanan açıklamaları ve tıp ilminin konu-
su olan meselelere dair açıklamalarında Beyzâ-
vi’yi eleştirdiği hâşiyesiyle Atûfî’nin söz konusu 
tefsir eserine katkı sağladığı anlaşılmaktadır.

Ulema ve Himâye:
Osmanlı’da Kitap İthâf 

Geleneği

Recep Arpa
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Tefsir 

Osmanlı Devleti’nin inşasında ve işle-
yen devlet mekanizması içerisinde, hiç 

şüphesiz, ulemâ zümresinin önemli bir yeri 
vardır. Kuruluş dönemlerinden itibaren ilim 
adamlarının üzerine himâye kanatlarını geren 
Osmanlı devlet ricali, fethedilen yerleri hızlı-
ca İslamlaştırmak ve tebaasının din ihtiyacını 
karşılamak amacıyla ilim adamlarından yarar-
lanma yoluna gitmişlerdir. Osmanlı’da hâmîlik 
sisteminin isleyişi içerisinde hâmînin destek-
leyen, ulemâ ve sanatkârların da desteklenen 



konumda olmak üzere Osmanlı ilim, kültür 
ve sanatının gelişiminde çok önemli rolleri 
olduğu söylenebilir. Bununla bilikte pek çok 
toplumda olduğu gibi Osmanlı’da da ulemâ ve 
sanatkârlar, hükümdarların desteklerine muh-
taçtı. Zîrâ toplumda, özellikle aklı ve sanatıy-
la geçimlerini sağlayan ulemâ ve sanatkârlar, 
ilim ve sanata değer veren bir sultanın des-
teğiyle gelişecek patronaj ilişkileri sayesinde 
daha nitelikli ilmî eserler ortaya koyabilecek-
tir. Bu çerçevede çoğu yöneticinin, saltanatları 
döneminde kendilerine çok sayıda ve övgüye 
değer malzeme sunulmasının yanında, gay-
retli yazarları teşvik edip ödüllendirmeleri de 
bilinen bir husustur. Yöneticilerin birçoğunun 
aynı zamanda edebiyât ve ilmin hâmîsi olarak 
bizzat ilim ve sanat çevrelerinin içinde olmala-
rı, onları prestijli bir kültürel geleneğin teşvik-
çisi olarak gündeme getirmektedir.

Bu anlamda adlarını ve ünlerini sonraki 
nesillere aktarma düsüncesi ile ilkçağlardan 
itibaren sultanlar ve imparatorlar hükümdar-
lıklarının ihtişamını ve şahsî kudretlerini dile 
getirecek nitelikte çeşitli kitaplar yazdırırlardı. 
Bu kitapların girizgâh bölümlerinde, iktidarın 
gücünü ve bağlı olduğu imparatorluğun ihti-
şamını dile getiren hükümdarlara ve sultanlara 
ithâfen yazılmış bir methiye bulunurdu. Yazı-
lan bu eserler ya bizzat yazarları tarafından 
padişaha sunulur veyahut padişaha ulaştırmak 
için yakın bir tanıdık aracılığıyla gönderilirdi. 
Müellifler yazdıkları eserler aracılığıyla dev-
let ricalinin önce takdirlerini sonra da himâye 
ve ihsanlarını kazanmak amacını güderlerdi. 
Yazılan bu eserler, iktidarın takdirini ve hoş-
nutluğunu kazandığı ölçüde makam-mevki 
şeklinde sahibine geri dönerdi. Müelliflere bu 
çalışmalarının karşılığında padişahlar tarafın-
dan saltanat kudretinin bir nişânesi olarak, 
mükâfat, hediye ve ihsan mânalarına gelen 
câize, in‘âm ve atiyyeler verirlerdi. Câize ola-
rak verilen paranın yanında çeşitli rütbelerle 
ödüllendirmek, ya da müderrislik, kadılık gibi 
bir ilmiyye mansıbına veya vakıf hizmetine 
tayin edilmek de maddî anlamda değerlen-



dirilebilecek kazanımlardı. Bununla birlikte 
hâmîlik sisteminin korunma ve prestij gibi 
maddîyattan çok daha değerli imkanlar sağla-
dığı da belirtilebilir.

Padişahlara ithâf edilen bu eserlerden ba-
zıları da tefsir kitaplarıdır. Ülkelerindeki ilmî 
inkişâfın neşv ü nemâ bulması için gayret gös-
teren devlet adamları, halkın Kur’ân’ın mana-
sını anlayabilmesi ve dinî eserleri kendi dilin-
de okuyabilmesi için bir yandan dinî eserlerin 
te’lifini teşvik ederken diğer yandan da nite-
likli eserlerin Türkçeye aktarılmasına destek 
çıkmışlardır. Eserlerin te’lif ve tercümesinde 
bazen bizzat Padişahlar, paşalar ve valilerin 
emri ve isteği söz konusu iken kimi zamanda 
müellif ve mütercimler te’lif ve tercüme ettik-
leri eserlerini devlet ricaline takdîm ve ithâf 
ederek onların takdirlerini ve himâyelerini ka-
zanmak istemişler ve uzun yıllar süregelen ki-
tap ithâf etme geleneğini devam ettirmişlerdir.

Bu tebliğde ulemâ ve himâye ilişkisi bağ-
lamında Osmanlıda kitap ithâf geleneği üze-
rinde durularak Osmanlı hükümdarlarına ve 
devlet adamlarına ithâf edilen tefsir eserleri-
nin genel bir dökümü verilmeye çalışılacaktır.

Telhis’in Telhis’i -Şeyhu’l-İslam 
Molla Bey’in Telhis-u Haşiyeti’l-

Cemel ale’l-Celaleyn’i-

Arş. Gör. M. Talha Akkiraz
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

İslâmî İlimler Fakültesi
Tefsir

 

İslam telif geleneğinin erken dönemlerin-
den başlayarak gelişim gösteren şerh ve 

haşiye edebiyatı gibi telhis ve ihtisar yazımının 



da önemli örnekleri, Osmanlıların hüküm sür-
düğü dönemde kendini göstermiştir. Medrese 
etrafında şekillenen bir ilim dünyasında daha 
çok ihtiyaca binaen ortaya çıkan bir türün 
ürünü olan mulahhas ve muhtasarlar, sadece 
önemli tefsirlere değil; onlar üzerine yazılıp 
yine tefsir mahiyetinde olan şerh ve haşiyelere 
de yapılmıştır. Bu durum, Osmanlı ilim çevre-
lerinde yoğun olarak görülen söz konusu telhis 
ve ihtisar türü faaliyetlerin yakından incelen-
mesini gerekli kılmaktadır. Böyle bir saikten 
hareketle tebliğimizde, bir tür olarak haşiye 
telhisleri/ihtisarları ve örnek olarak da Mol-
la Muhtar Bey’in (ö. 1882), Tuhfetu’l-muhtar: 
Telhis-u Haşiyeti’l-Cemel ale’l-Celaleyn adlı 
eseri konu edilmektedir.

Çalışmada, klasik bir telif yöntemi olarak gü-
nümüzde gereken ilgiyi görmediğini müşahe-
de ettiğimiz söz konusu yazım tarzını, Osman-
lı tefsir birikimi içerisinden seçtiğimiz örnek 
eser üzerinden tartışarak gündeme getirmek 
hedeflenmekte; ilgili türün Tefsir tarihimizde-
ki yerine işaret ederek farkındalık oluşturmak 
amaçlanmaktadır. Bu minvalde tebliğimizde, 
bir telif biçimi olarak telhis ve ihtisarların ge-
nel durumu yanında; bu yazım çeşidinin güzel 
bir örneği olan Tuhfetu’l-muhtar’a kaynaklık 
eden eserleri, üslup ve yöntem açısından karşı-
laştırarak, tefsirlerinde gözettikleri haşiye, tel-
his ve ihtisar yöntemlerine dair tespitler ortaya 
konulmaktadır. Sonuç olarak; Osmanlı tefsirci-
liğine rengini verip birçok örneğine rastlanan 
telhis ve ihtisar türü eserlerin, şerh ve haşiye 
geleneğinde olduğu gibi nitelikli özelliklere 
sahip oldukları ve dönemin tefsir birikiminin 
bu tür eserler üzerinden aktarıldığı ortaya çık-
maktadır.



Son Dönem Osmanlı
Tefsir Geleneğinde
Kıraat-Tefsir İlişkisi:

Mehâsinü’t-te’vîl Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kılıç
Marmara Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi
Kur’ân-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi 

Bildiride, Osmanlı son dönem müfessir-
lerinden Şam’da yaşayan Cemaleddin 

el-Kasimî’nin (1866-1914) Mehâsinü’t-te’vîl 
isimli eserinde kıraat-tefsir ilişkisi incelenecek-
tir. Bu çerçevede onun tefsirine aldığı kıraatler 
tespit edilecek, bunlar arasında sahih-şâz ora-
nı genel hatlarıyla tespit edilmeye çalışılacak-
tır. Mehâsinü’t-te’vîl’de kıraatler nakledilirken 
kullanılan lafızlardan ve kıraatler hakkında 
yapılan değerlendirmelerden, Kasîmî’nin sahih 
kıraat anlayışı tespit edilmeye çalışılacaktır. Kâ-
simî’nin ayetleri tefsir ederken yaptığı açıkla-
malar esnasında kıraatleri nasıl değerlendirdiği 
konusu ele alınacak; kıraat olarak nakledilen 
rivayetlerden ne kadar yararlandığı meselesi 
üzerinde durulacaktır. Daha sonra bazı örnek-
ler üzerinden onun tefsirinde kıraat-tefsir ilişki-
si anlatılacaktır.

İbn Kemal Tefsirinde Lugavî
ve Örfî Hakikat

Rabia Hacer Bahçeci
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Kelimelerin vaz‘ ile belirlenmiş hakikî an-
lamları bulunmakla birlikte dil kullanımı 

sırasında her zaman hakikî anlamlar kastedil-
meyip mecaz yapılabilmektedir. Kelimelerin 
ikincil olarak kazandıkları mecazî anlamları, 



bazen yaygınlık kazanarak lugavî anlamların 
önüne geçebilmektedir. Öyle ki karinesiz kul-
lanımlarda bile artık ilk olarak akla bunlar gel-
mektedir. Hakikat mecazın, mecaz hakikatin 
yerine geçmekte ve bir nevi lafız üzerinde ikin-
ci bir tayin gerçekleşmektedir. Böylece lugavî 
vaz‘ açısından mecaz olarak kullanılan lafız, örfî 
kullanımda hakikat halini almaktadır. Tam tersi 
düşünüldüğünde de örfî açıdan mecaz olarak 
kullanılan lafız, lugavî itibarla hakikî anlam ifa-
de etmektedir. Dolayısıyla, iletişimin (tehâtüb) 
gerçekleştiği düzleme göre farklı hakikat düz-
lemleri ortaya çıkmaktadır. İkinci tayin, bu işle-
mi gerçekleştiren belirleyiciye (nâkil) nispetle 
isimlendirilmektedir. Buna göre anlam, belli 
bir grup tarafından veya dinî ıstılahta şârî‘ tara-
fından belirlendiyse örf-i hâs kapsamında, top-
lumun geneli tarafından belirlendiyse örf-i âm 
kapsamında değerlendirilmektedir.  

Kemalpaşazâde, muhtelif eserlerinde mutlak 
olarak vaz‘ın nev‘î, lugavî, şahsî, şer‘î, örfî ve 
ıstılahî vaz‘ı kapsadığını ifade etmekte ve aslî 
vaz‘ üzerine gerçekleşen ikinci tayin işlemini 
ayrı bir vaz‘ olarak görmektedir. O, tefsirinde 
ayetleri tahlil ederken önce aslî anlamları araş-
tırmakta, ardından kelimenin kullanım sevi-
yesinde hangi düzlemde kullanıldığı üzerinde 
durmaktadır. Bu bildiride Kemalpaşazâde’nin, 
tefsirinde lafızların lugavî ve örfî anlamları arasın-
da nasıl bir ilişki kurduğu ortaya konulacaktır.
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