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ÖZ  

XV. yüzyıl müfessirlerinden Muînüddîn el-Îcî’nin hayatı eserleri ve 

tefsirindeki yöntemini konu edinen bu çalışma, bu sınırlar çerçevesinde müfessiri 

tanıtmayı amaçlamaktadır. 

 Siyasî bakımdan genel olarak Timurluların hâkim olduğu bir ortamda neşet 

eden el-Îcî, ilmî açıdan da Teftazânî ve Seyyid Şerif el-Cürcânî’nin etkisinin hâkim 

olduğu bir muhitte doğup büyümüştür. Babasının teşvikleriyle bir tefsir yazmaya 

başlamış olan Muînuddîn, onu iki sene üç ayda bitirmiş ve ismini “Câmiu’l-Beyân” 

koymuştur. Tefsiri yazarken zamanına kadar olan tefsir geleneğini özlü bir şekilde 

toplamayı düşünmüş ve her seviyedeki insanın kendi durumuna göre tefsirden 

istifade edebilmesini amaçlamıştır. Daha sonra ömrünün sonlarına doğru değişik 

açılımlarla tefsirini, bir sene dört ayda “Cevâmiu’t-Tıbyân” ismiyle tekrar kaleme 

almıştır. 

 Zamanına kadar olan rivayet ve dirayet tefsirlerinden istifade edilerek 

hazırlanan tefsirin azamî muhtasar olması hedeflenmiş ve insanlığın hizmetine 

sunulmuştur 

ABSTRACT 

 

This study aims to explain the life and works of 15th century Qur'an 

interpreter Muinüddin el-Icı.  

 El-Icı was born and grown in a political environment where Timurs dynasty 

was dominated. On the other hand, El-Icı was mostly influenced by Teftazanı and 

Seyyıd Serıf el-Curcanı. With his fathers encouragements, Muinuddin commenced to 

write Qur'an interpretation 'Camıu'l-Beyan' and finished it in twelve years and three 

months time. Considering to collect the interpretation tradition during his writing, 

interpreter el-Icı aimed that any person who reads this tefsir must understand 

according to his own level. In his late periods, he re-wrote the interpretation, 

'Cevamiu't-Tıbyan', in one year and four months time. Using the old interpretations 

in his study, he aimed to provide a useful summary for next generations.  
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ÖNSÖZ 

 Geçmişe ait eserleri değerlendirirken, günümüz kriterleriyle meseleye 

yaklaşma ve o dönemin ortamını göz önünde bulundurmadan bir yargıya varma 

doğru olmasa gerekir. Tarihî birikimi, günümüz ve gelecek adına bir merdiven olarak 

kullanma ve şayet istifade edilecekse tanıyarak istifade etme, tekrar değerlendirilip 

yeniden günün şartlarına göre ele alınacak hususlar varsa da bunları bizzat birinci 

elden tanıdıktan sonra değerlendirme objektiflik açısından önemlidir. 

 Bu açıdan çalışmamıza konu edindiğimiz klasik bir eser niteliği taşıyan 

‘Câmiu’l-Beyân’ tefsiri, böyle bir tefsirin özelliklerini bize tanıtma bakımından 

önemli bir yere sahiptir. Biz de müfessirimizin yaşadığı dönemin ilmî birikimini 

tanıma adına böyle bir eseri seçmiş bulunmaktayız. 

 Giriş kısmında çalışmanın yöntemi ve kaynakları hakkında malumât 

verildikten sonra ilk bölüme söz konusu tefsirin yazıldığı dönemle ilgili kısa bilgiler 

verilerek giriş yapılmış ve sonra da müfessirin hayatı, kişiliği, eserleri bu bölümde 

ortaya konmaya çalışılmıştır. 

 İkinci bölümde ise eserin mukaddimesinde zikredilen veya zikredilmeyen 

kaynakların tespiti, bütün bu kaynaklardan istifadenin ölçüsü ve hangi konuda 

olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. 

 Üçüncü ve son bölümde ise, tefsir usûlü ve tarihi konularından hareketle, 

rivayet tefsiri, dirayet tefsiri ve ulûmu’l-Kur’ân ana başlıkları altında tefsirin yöntemi 

ortaya konmaya gayret edilmiştir. 

 Konumuz olan tefsir matbû olmakla birlikte, isminin tam olarak tespiti ve 

aynı yazarın iki farklı tefsirinin tayini adına kütüphanelerdeki yazma nüshalara da 

başvurma bizim için kaçınılmazdı. Kitapların elektronik ortama aktarılmış veya 

aktarılıyor olması çalışmacı açısından bir kolaylık olsa da, eseri bizzat tedarik etmek 

bahis mevzu olduğunda eserlerin her bir varak sayısı için takdir edilen kıymet bir 

öğrenci için fazla bulunabilmekte ve dolaysıyla da bütün gününü kütüphanede 

geçirme imkanı olmayan bir talebe için bu, bir zorluk teşkil etmektedir. Ayrıca 

eserlerin bizzat tedarik edilmesi eserlerle ilgili bazı tespitlerin daha doğru olmasında 

oldukça etkilidir. Bu mesele sorumlu merciler tarafından göz önünde bulundurulması 

gereken bir husus olsa gerekir. 
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GİRİŞ 

 Bir çalışmada verilen bilgilerin güvenirliliği, dayanılan kaynağın söz konusu 

şahıs veya konuya yakınlığı ile doğru orantılıdır. Başlangıçta hatalı bir bilgi kendini 

gösterirse ve sonradan gelenler de birinci elden kaynaklardan değil de tâlî 

kaynaklardan alınan bilgiyle yetinirlerse, doğal olarak hata büyüyerek düzeltilmeden 

devam edecektir. 

 Bu bakımdan tarihin bir dönemine ait bir şahısla ilgili çalışmada ilk kaynağı 

tespit edebilme çok önemli olsa gerekir. İşte böyle bir eksiklikten dolayı bizim 

konumuz olan XV. yüzyıl müfessirlerinden el-Îcî’nin hayatı ve eserine dair hatalı 

bilgiler kendini göstermiştir. 

 Müfessirimize isnad edilen tefsirin bir tefsir mi yoksa iki ayrı tefsir mi olduğu 

ve bu iki tefsir isminin bir tefsire mi yoksa iki farklı tefsire mi ait olduğu şimdiye 

kadar tam olarak saptanamadığından, bu konudaki tarihler ve isimler birbirine 

karıştırılmıştır. 

 Müfessirin hayatıyla alakalı bilgi veren temel kaynak Sehâvî’nin ed-Dav’ü’l-

Lâmi’ isimli eseridir. Sehâvî, müfessirimizle birkaç defa görüşmüş olduğundan onun 

el-Îcî’nin hayatına dair verdiği bilgileri bizzat kendisinden alarak vermiş olması 

kuvvetle muhtemeldir. Bu sebeple biz müfessirimizin doğumuyla alakalı olarak onun 

verdiği tarihe itimat etmek zorundayız. Ayrıca Sehâvî’nin söz konusu eserinde bizzat 

kendilerinden bilgi alarak hayatlarına dair malumat verdiği kişi sayısı bir hayli 

fazladır. Bu da ortaya attığımız tezi destekler mahiyettedir. 

  Bunun yanı sıra yine tefsirin yazılma tarihiyle alakalı bizim için temel 

kaynak, tefsirin yazma nüshalarıdır. Oradaki ifadelere göre ilk tefsirin bitiriliş tarihi 

870, bitirme süresi iki sene üç ay ve tefsirin ismi ise Câmiu’l-Beyân’dır. Bunlar 

müellifin bizzat kendi ifadelerinde yer almaktadır. 

 Yine ikinci bir tefsir de 904 ve 905 tarihleri arasında bir sene dört ayda 

bitirilmiş olup, ismi Cevâmiu’t-Tıbyân olan tefsirdir. Bu ifadeler de yazma 

nüshanın sonunda müellifin bizzat kendi ifadelerinde yerini almaktadır. İşte bu 

sebeple bu iki tarih ve isim birbirine karıştırılmış ve bu konuda farklı yorumlara 

sebep olmuştur. 
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 İşte biz, bizzat aslî kaynaklardan hareketle bu iki tarih ve tefsiri tespit etmeye 

çalıştık. Zira problem anlaşılabildiği kadarıyla bundan neş'et etmektedir.  

 Tefsirin yazıldığı dönemle alakalı verilen bilgilerden hareketle tefsirin 

kaynaklarını ve metodunu ortaya koymaya gayret gösterdik. Çalışma bu doğrultuda 

yapılanlarla paralellik arzetmekle birlikte, başlıklandırmalarda ve tasnifte biraz daha 

hassas olmaya gayret ettik. 

 Mümkün olduğu kadar bir yandan müellifin ve tefsirinin tanıtımını sağlamaya 

gayret gösterirken, diğer yandan da hayatının sonunda yazdığı diğer tefsiriyle 

kıyaslamayı mümkün kılacak argümanlar sunmaya çalıştık.  

 İki farklı tefsir ve yazım tarihininin söz konusu olduğunu ifade eden kaynak 

olarak, Süleyman Mollaibrahimoğlu’nun, Süleymaniye Kütüphanesinde Bulunan 

Yazma Tefsirler: Metod ve Kaynaklar isimli eserini tespit edebildik1. Ayrıca 

bizim çalışmamızda istifade ettiğimiz; Beyrut, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1424/2004 

hâşiyeli baskısındaki hâşiye sahibinin ifadelerinden, bu tefsire hâşiye yazan kişinin 

de müellifimizin iki farklı tefsiri olduğunu bildiği anlaşılmaktadır. 

 Çalışmamız süresince, ifade edilen matbû eserden başka, bizzat istifade 

ettiğimiz nüshalar; Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 126, Beyazıt Devlet Ktp., nr. 

297, özellikle hâşiye konusunda istifade ettiğimiz, Çorum Hasan Paşa İl Halk 

Kütüphanesi, nr. 3453 gibi değişik kütüphanelerde bulunan nüshalardır. İkinci 

tefsirle alakalı faydalandığımız nüsha ise, Süleymaniye Ktp., Amcazade Hüseyin, nr, 

24’te bulunan nüshadır. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
1 Süleyman Mollaibrahimoğlu, Süleymaniye Kütüphanesinde Bulunan Yazma Tefsirler: Metod 

ve Kaynaklar İstanbul, Süleymaniye Vakfı, 2002. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

MUÎNÜDDÎN EL-ÎCÎ’NİN YAŞADIĞI DÖNEM, HAYATI, 

KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ 

I. YAŞADIĞI DÖNEM 

 Müfessirimiz el-Îcî miladî 1429-1500 yılları arasında bugünkü İran sınırları 

içerisinde yer alan Fars bölgesinde yaşadığı için, biz o dönemde bu bölgede vuku 

bulan siyasî olaylara ve genel ilmî duruma kısaca bir göz atacağız.  

 Müfessirimizin yaşadığı bugünkü İran’ın yedinci eyaletini oluşturan Fars; 

Şîraz, Bûşehr, Lâr, Fesâ, Kâzerûn, Cehrem, Abâde ve Fîrûzâbâd olmak üzere sekiz 

ilden oluşmaktadır1. İran deyince bugünkü sınırları ile İran anlaşılmamalıdır. Bütün 

ortaçağ boyunca İran, ne coğrafî ne de siyasî bir bütün teşkil edebilmiştir. Bundan 

dolayı İran’ın İslamiyet devri tetkik edilirken, bu sınırlara bugünkü İran’dan başka 

Afganistan, Belûcistan ve fazla olarak da Merv bölgesini dâhil etmek lazımdır2. 

A. SİYASÎ DURUM 

Müfessirimizin yaşadığı XV. asır dolaylarında İran bölgesindeki siyasi durum 

özetle şu şekildedir: 

XI. Asırla beraber kuzey-doğuda Karahanlı, güney-doğuda Gazneli Türk 

imparatorlukları bugün İran olarak bilinen bölgeye müdahaleye başladılar. Gazneli 

Mahmud İran’ın büyük kısmını ele geçirdi. Böylece o, 1020 yıllarında İran’da, 

1925’e kadar sürecek 900 yıllık Türk hâkimiyeti devresini başlatmış oldu. Ama asıl 

1040’tan itibaren İran’a giren ve 1060’tan önce hemen hemen ülkenin bütününün 

fethini tamamlayan Selçuklular’la Türk devresi açıldı. Selçukluların yıkılışından 

sonra İran’da siyasî hâkimiyet küçük hanedanların eline geçti. Dolaysıyla siyasî 

birlik bozuldu. 

                                                 
 
1 Cevat Hey’et, “Fars”, DİA, İstanbul TDV. Yay., 2000, C: XII, s. 175.  
2 Mirza Bala, “İran”, İA, 12 c.,  İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1964, C: V/II, s. 1013. 
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Sonra Hârizmşahlar’dan (1097-1231) Hârizmşah Muhammed yarım asır 

devam eden siyasî kargaşaya son verip İran coğrafyasında siyasî birlikteliği yeniden 

sağladı. Ne var ki bu durum fazla uzun sürmedi. Zira Moğol istilası baş gösterdi.  

1220’den başlayarak Moğollar, İran’ı istilaya başladılar ve 40 yıl geçmeden merkez 

ve ağırlıklı bölge İran olmak üzere İlhanlı İmparatorluğu kuruldu. Bu gerçek bir İran 

imparatorluğu idi. Oysa Gazneliler, Selçuklular ve Hârizmşahlar İran’a hâkim 

olmakla birlikte onlar bir İran imparatorluğu değillerdi. İlhanlılar zamanla Türkleşti 

ve müslümanlaştılar. 

İlhanlı Hülâgû İran’da siyasî birliği sağladı. Bugünkü İran, Azerbaycan, 

Anadolu ve Irak’ın idaresi yaklaşık bir asır boyunca İlhanlılar hâkimiyetinde kaldı. 

İlhanlı Devleti’nin siyasî birliğinin sona ermesinin ardından İran’da hâkimiyet bir 

takım küçük hanedanlar arasında paylaşıldı. 

Celâyirliler, İlhanlılar’ın bütün mirasını toplayamadılar ve İran’ın tamamını 

ele geçiremediler. Celâyirliler’den sonra, Doğu Anadolu ve Kuzey Irak’taki 

topraklarına dayanarak Karakoyunlular, Batı İran’ı olsun almak istediler. Fakat tam 

bu sırada ortaya çıkan Timur, Karakoyunlular’ın projesini bozdu ve onu geciktirdi. 

Zira Timur bütün İran’ı aldı. Celâyirliler’i ve Karakoyunlular’ı İran’dan attı. Timur 

Osmanlı ve Memlûk kuvvetlerini yenerek Mâverâünnehir’i Akdeniz’e bağlayan 

büyük bir imparatorluk kurdu. Timur’un Çin seferi sırasındaki ölümünden sonra 

807/1405 taht mücadeleleri baş gösterdi ve İran’ın siyasî birliği tekrar bozuldu. 

Daha sonraki dönemlerde Celâyirliler’i ortadan kaldıran Karakoyunlular, 

Timurlular’ı mümkün olabildiği kadar İran’ın doğusuna sürmeyi başardılar. 

Timurlular’dan sonra Karakoyunlular, İran’da Türk imparatorluğu kurdular. Zira 

“Şâhruh’un ölümünden sonra(1447) kendilerine Timurlular adı verilen Timur’un 

soyundan gelenler, İran’ı paylaşmak için, mücadeleye giriştiler; aynı zamanda, 

1450’den sonra Karakoyunlu ve Akkoyunlu hanedanı İran’ın büyük kısımlarına 

hükmetmek üzere, garptan akın etti”3.Orta İran şehirleri birbiri ardına Karakoyunlu 

hâkimiyetine girdi. 

Gazneliler, Selçuklular, Hârizmşahlar, İlhanlılar, Timurlular, Celâyirliler’den 

sonra İran’a hâkim olan ve onu Şah İsmail’den önce bir devlet şeklinde derleyip 

                                                 
 
3 Mirza Bala, “İran”, İA, C: V/II, s. 1022. 
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toparlayan yedinci Türk hanedanı olan Karakoyunlular 1437’de bir imparatorluk 

oldu. 1410’da Celâyirliler’den Irak-ı Arap ve Bağdat, 1408’de Mardin, Kazvîn ve 

Sultaniye, 1440’ta Tiflis ve Gürcistan, 1445’te İsfahân, 1447’de Fars ve Kirmân, 

1450’lerde Cürcân ve Mâzenderân, 1458’de beş ay için Herat, 1458’de Nîşâbur ve 

Batı Horasan Karakoyunlu yönetimine geçti. 

Karakoyunlu Cihan Şah, Akkoyunlular’dan Uzun Hasan’a mağlup olup 

öldürülünce (872/1467) Karakoyunlu toprakları Akkoyunlular’ın eline geçti. Bu 

durum Ebû Said Mirza Han’a Timurlular’ın Şâhruh’tan beri sarsılan Batı ve Orta 

İran hâkimiyetini yeniden kurmak için fırsat verdi. Fakat Uzun Hasan karşısında 

uğradığı yenilgiden sonra Timurlular, Batı ve Orta İran hâkimiyetini tamamen 

Akkoyunlular’a terk etmek zorunda kaldılar.   

Ebû Said’in öldürülmesinden (873/1469) sonra Uzun Hasan Irak-ı Acem, 

Fars ve Kirman’a hâkim oldu ve başşehri, Amid’den Tebrîz’e nakletti. Böylece 

İran’ın büyük bir kısmı Uzun Hasan’ın hâkimiyetine girmiş oldu. Ardından Şah 

İsmail, Irak-ı Acem ve Fars’ı da ele geçirerek Akkoyunlu Devleti’ne son verdi. İran, 

Akkoyunlular’ın yıkılmasıyla Sünnîliğini kaybedip Şiî bir Türk devleti haline geldi4.  

1355’te İlhanlılar fiilen sona erince, 1356’da Muzafferîler, Fars bölgesiyle 

Irak’a kesin bir şekilde hâkim oldu5. Bu eyalet 795/1393 yılında Timur istilasına 

uğramış 909/1503-04’te Safevîler tarafından ele geçirilinceye kadar Timur’un elinde 

kalmıştır6. Müfessirimizin yaşadığı bu dönemde siyasî bir kimlikle devlet yöneticileri 

veya devletin ileri gelenleri ile bir ilişkisinin olup olmadığı konusunda hayatıyla 

alakalı bilgi veren kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlayamamaktayız. Yani onun 

öne çıktığı yönü, ilmî yönüdür.  

B. İLMİ DURUM 

İran’da İslamî eğitim ve öğretim fetihlerle birlikte başladı. Ve daha sonraki 

dönemlerde gelişerek devam etti. Zamanla medreseler, kütüphaneler kurulmaya 

başlandı. Büveyhî Hükümdarı Adudüddevle’nin Şîraz’da yaptırdığı bir kütüphanenin 

                                                 
 
4 Osman Gazi Özgüdenli, “İran”, DİA, C: XXII, s. 396-399; Yılmaz Öztuna, Devletler ve 

Hânedanlar: İslam Devletleri, 5 c., Ankara, Kültür Bakanlığı, 1989, C: I, s. 759-761, 764-765. 
5 Bertold Spuler, “İlhanlılar”, İA, C: V/II, s. 967. 
6 Cevat Hey’et, “Fars”, DİA, C: XII, s. 174-175. 
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benzerine dünyada rastlanmadığı ve her odanın bir ilim dalına tahsis edildiği ifade 

edilmektedir. 

İran’a Selçuklular’ın hâkim olduğu dönemde Nîzâmülmülk ülkenin 

doğusunda Nizâmiye diye tanınan medreseleri tesis etti. Bu medreselerin ünlüleri 

Merv, Belh, Nîşâbur, Herat, Rey, İsfahan, Taberistan, Âmül, Basra, Bağdat ve 

Musul’da bulunmaktaydı. Nîzâmülmülk’ün bir yılda yetmiş medrese yaptırdığı 

rivayet edilmektedir. 

Selçuklular’ın ardından Hârizmşahlar devrinde de İran, bölgedeki ve bölge 

dışındaki savaşlardan etkilendi. Hârizmşahlar’la Abbâsîler arasındaki mücadeleler, 

Moğol ordusunun Mâverâünnehir ve Horasan’ı istila ederek buralardaki şehirleri 

yakıp yıkması, medrese ve kütüphaneleri tahrip etmesi ilim hayatına ağır bir darbe 

indirdi.  

Moğolların hâkim olduğu bu dönemde medreselerin, ilim ve edebiyat 

mahfillerinin, Bağdat, Hârizm, Nîşâbur, Merv ve Buhâra gibi önemli edebiyat, ilim 

ve irfan merkezlerinin ortadan kalkması, âlim ve sanatçıların ülkeyi terk etmeleri 

veya gizlenmelerine yol açtı. Bu arada Moğol istilasından fazla etkilenmeyen Fars 

bölgesi bir kısım şair ve edipleri himaye etmiştir. 

Bu olumsuz gelişmelere rağmen Moğollar zaman içinde İranlılar’la karışıp 

kaynaştılar. İlhanlılar şair, edip ve tarihçileri himayeleri altına almaya başlayınca 

ilim dünyası yeniden canlanmaya başladı. Tabiî eski canlılığını kazandığı da 

söylenemez. Zira her ne kadar sonra gelen Moğol hükümdarları, memleketin yeniden 

imarı ile meşgul oldularsa da, ilk istilalar zamanındaki tahribat o kadar vahim ve 

derin idi ki, bölgenin eski canlılığını tekrar kazanması için uzun bir zaman lazım 

geldi7. 

Moğollar devrinde yer yer duraklayan edebî hareketler Timur ve sülalesi 

zamanında tekrar eski canlılığını kazanmaya başladı. Timur istila ettiği yerleri 

yağmalamasına rağmen, orada bulunan bir kısım âlimlere ikramda bulunmuş onlara 

dokunmamıştır8. 

                                                 
 
7 E. Berthels, “Yeni İran Edebiyatı”, İA, C: V/II, s. 1048. 
8 Meselâ bunlardan birisi Kâmus sahibi Fîrûzâbâdî(817/1415)’dir. Timur ona maddî destekte bile 

bulunmuştur. Bkz. Ebü’l-Hayr Şemsüddîn Muhammed b. Abdurrahman Sehâvî(902/1497), ed-
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 Timur’un oğlu Şâhruh ilim ve edebiyata babasından daha çok önem 

vermiştir. Şâhruh ve Hüseyin Baykara döneminde özellikle Herat, Semerkand ve 

Buhâra’da medreseler, kütüphaneler yapılmıştır9.  

Timur zaptettiği yerlerin büyük âlimlerini Semerkand’a toplamıştır10. 

Bunlardan birisi de müfessirimizin de öğrencilerinden ders aldığı Seyyid Şerif 

Cürcânî(816/1413)’dir. Hatta şüpheli de olsa müfessirimiz el-Îcî’nin babasının bizzat 

Cürcânî’den ders aldığı ifade edilmektedir11. Zaten o dönemde Îc ve Şîraz başta 

olmak üzere o bölgede Seyyid Şerif Cürcânî’nin etkisi açık bir şekilde kendisini 

göstermektedir. Kendisi bu bölgede “doğunun âlimi” ifadesiyle şöhret bulmuştur12.  

Yine o dönemin doğusunda etkili olan isimlerinden birisi de müfessirimizin 

tefsirinde kendisinden istifade ettiği Teftâzânî (792/1390)’dir. Timur âlimleri toplar, 

onlara münazara emreder, sorular sorar ve çeşitli meselelerde onları zor durumda 

bırakırdı13. Mesela bunlardan Cürcânî ve Teftâzânî’nin ilmî münazaraları 

meşhurdur14. Öyle ki o dönemde bu münazaralarda hazır bulunup, bunları 

ezberleyenler bile vardır15. 

Müfessirimizin yaşadığı asırda ilk eğitim doğulan yerde ve yakın 

akrabalardan alınmakla birlikte ilim seyahatlerinin düzenlendiğine de şahit 

olmaktayız. Bir ilim talebesi çok çeşitli ilim merkezlerini gezip oradaki hocalardan 

icazetler alabilmektedir16. Yine o dönemin ilim hayatında çeşitli ilim dallarında temel 

kabul edilen bir kısım metinlerin ezberlendiğini de görmekteyiz17. 

Müfessirimiz el-Îcî de ailesi ve yakınlarından ilk eğitimini aldıktan sonra bu 

ilim yolculuğu yapanlardandır.  

                                                                                                                                          
 

Dav’ü’l-Lâmi li-Ehli’l-Karni’t-Tâsi’, 12 c., Beyrut, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2003/1424, C: X, 
s. 76.  

9 A. Naci Tokmak, “İran”, DİA, C: XXII, s. 420-21; Nurullah Kisâî  “İran”, DİA, C: XXII, s. 427-
29. 

10    Sadreddin Gümüş, Seyyid Şerif Cürcânî ve Arap Dilindeki Yeri, İstanbul, İslamî İlimler 
Araştırma Vakfı, 1984, s. 91-92, 99; a.mlf. “Cürcâni” Seyyid Şerif, DİA, C: VIII, s. 135; Sehâvî, 
ed-Dav'ü'l-Lâmi, C: II, s. 113. 

11 Sehâvî, a.g.e., C: IV, s. 121. 
12 Sehâvî, a.g.e., C: V, s. 292. 
13 Sehâvî, a.g.e., C: III, s. 45. 
14 Sehâvî, a.g.e., C: V, s. 292. 
15 Sehâvî, a.g.e., C: VII, s. 39. 
16 Mesela bkz. Sehâvî, a.g.e., C: I, s. 73. 
17 Örnek olarak bkz. Sehâvî, a.g.e., C: I, s. 258. 
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 İşte bu merkezlerden birisi olan Mekke de, hac için gelen âlimlerin ve ilim 

talebelerinin buluşma yeridir. Gerektiğinde burayı ziyaret edenler birkaç sene 

kalıyor, daha sonra memleketine dönüyor veya hiç dönmüyor, buraya yerleşiyordu. 

Mesela bunlardan birisi olan İbn Fehd ailesi Mekke’ye gelip de buraya yerleşen 

ailelerdendir. Ki bu aileden pek çok âlim yetişmiş ve bu aile pek çok âlim 

yetiştirmiştir18. Müfessirimiz de buralarda on yılı aşkın bulunmuş ve İbn Fehd 

ailesinden Takıyyüddîn İbn Fehd de içlerinde bulunmak üzere değişik âlimlerden 

ders almıştır. Bu ilim merkezleri arasında Medine, Mısır, Yemen, Halep, Şam yöresi, 

Kirman, Semerkand gibi isimleri de sayabiliriz. Anadolu’da ise on beşinci yüzyılın 

ilk yarısında ilim istenen düzeyde değildir. Bundan dolayı Anadolu’da bulunan ilim 

adamları da çeşitli ilim merkezlerine gidiyor ve oralarda ihtisas yapıyorlardı19. 

 Müfessirimiz yaptığı bu doğu ve batı seyahatleriyle; felsefe, mantık, fıkıh, 

usûl-u fıkhın kuvvetli olduğu Orta Asya’da felsefe, mantık, fıkıh, usûl-u fıkıh 

derslerini; tefsir, hadis gibi derslerin kuvvetli olduğu Hicaz ve Suriye yörelerinden de 

tefsir, hadis derslerini almış görünmektedir20. 

II. HAYATI 

A. İSMİ, NESEBİ, DOĞUM YERİ VE TARİHİ 

 Müfessirin tam ismi ve hayatı konusunda baş kaynak sayılan ve çağdaşı21 

olan Sehâvî (902/1497)’nin “ed-Dav’ü’l-Lâmi” isimli eserinde müfessirimizin ismi 

şöyle geçmektedir: Muhammed b. Abdurrahman b. Muhammed b. Abdullah b. 

Muhammed b. Abdullah es-Seyyid Muînüddîn b. Seyyid Safiyyüddîn el-Hasenî el-

Hüseynî el-Îcî eş-Şafiî22. Câmiü’l-Beyân tefsirinin mukaddimesinde O’nun ismi 

                                                 
 
18 Sâmî es-Sakkâr, “İbn Fehd” Takıyyüddîn, DİA,  C: IXX, s. 489. 
19 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 5. bs., Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1988,  C: I, s. 

520. 
20 Uzunçarşılı, a.g.e., s. 520. 
21    Baş kaynak olarak değerlendirmemizin nedenleri arasında şunları sayabiliriz: Sehâvî’nin 

müfessirimiz ile birkaç defa görüşmesi, O’nun el-Îcî ailesini iyi tanıması, eserinde hayatlarına yer 
verdiği şahıslardan bir kısmına dair bilgileri bizzat onların kendilerinden alması…(Hayatlarına 
dair bilgilerin bizzat şahısların kendilerinden alındağına dair örnekler için bkz. Sehâvî, ed-
Dav’ü’l-Lâmi, C: I, s. 59, 227; a.e., C: II, s. 127.) 

22   Sehâvî, a.g.e., C: VIII, s. 29; İsmiyle alakalı diğer kaynaklar için bkz. Ömer Rıza Kehhâle, 
Mu’cemü’l-Müellifîn: Terâcim-i Musannifi’l-Kütübi’l-Arabiyye, 15 c., Beyrut, Mektebetü’l-
Müsennâ, 1957, C: X, s. 153; Adil Nüveyhiz, Mu’cemü’l-Müfessirîn min Sadri’l-İslâm 
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Muîn b. Safiy şeklinde de ifade edilmektedir23. Cevâmiü’t-Tibyân tefsirinde ise 

Muînüddîn Muhammed b. Abdurrahman el-Îcî es-Safevî şeklinde ifade 

edilmektedir24. Hayatına dair bilgi veren müelliflerden Şîraz’a nispetle Şîrazî kaydını 

ilave edenler de bulunmaktadır25. Doğduğu yer olan Îc’e nispetle Îcî, Şiraz’a nispetle 

de Şirazî denmiştir. Şafiî mezhebine müntesip bulunması ve Şafiî fukahâsından 

olması dolaysıyla da Şafiî kaydı konmuştur26. Babasına nispetle de Safevî 

denmiştir27.  

Babası, Abudurrahman b. Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. 

Abdullah b. Hâdî b. Muhammed es-Seyyid Safiyyüddîn Ebü’l-Fadl b. en-Nûr el-

Hüseynî el- İcî el-Mekkî eş-Şafiî’dir. 864/1460 senesinde Mekke’de vefat etmiştir28.  

Annesi Meryem bint es-Seyyidü’ş-Şems Muhammed b. Sa’duddîn 

Muhammed el-Hasenî’dir29. Dolaysıyla müfessirimize el-Hasenî ve el-Hüseynî 

denmesi; babasının Hüseynî annesininse Hasenî olmasından kaynaklanmaktadır. 

                                                                                                                                          
 

Hatta’l-Asri’l-Hâdır, 2. bs., 2 c., Beyrut, Müesseset-u Nuveyhizi’s-Sekafî, 1986/1406, C: II, s. 
549; Babanzâde Bağdatlı İsmail Paşa(1338/1920), Hediyyetü'l-Ârifîn Esmâi'l-Müellifîn ve 
Âsârü'l-Musannafîn, trc; Kilisli Rifat Bilge, tashih; İbnü’l-Emîn Mahmûd Kemal İnal, Avni 
Aktuç, Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı, 1951, C: II, s. 223; Hacı Halife Mustafa b. Abdullah 
Kâtib Çelebi(1067/1657), Keşfü’z-zünûn an Esâmi’l-Kütüb ve’l-Fünûn, Dersaadet, Âlem 
Matbaası, 1310/1892, C: I, 311;a.e., C: I, s. 406; Yusuf b. İlyan b. Mûsâ ed-Dımaşkî 
Serkis(1351/1932), Mu’cemü’l-Matbûati’l-Arabiyye ve’l-Muarrabe, 2 c., Kâhire, Matbaat-u 
Serkis, 1928, C: I, s. 500-501; Babanzâde Bağdatlı İsmail Paşa(1338/1920), İzâhü’l-Meknûn 
fi’z-Zeyli alâ Keşfi’z-zünûn an Esâmi’l-Kütüb, tsh; M. Şerefettin Yaltkaya, Kilisli Rifat Bilge, 
Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı, 1947, C: I, s. 303; Fihrisü’l-Hizâneti’t-Teymûriyye: Esmâü’l-
Müellifîn, 4 c., Kâhire, Dârü’l-Kütübi’l-Mısrî, 1948/1367-1950/1369, C: I, s. 90; Fihristü’l-
Kütübi’l-Arabiyye el-Mahfûza bi’l-Kütübhaneti’l-Hidiviyye, Kâhire, Matbûat-u Şeyh Osman 
Abdürrezzak, 1310/1892, C: I, s. 159; Hayreddin Ziriklî(1396/1976), el-A’lâm: Kâmus-u 
Terâcim, Beyrut, 1970, C: VI, s. 195; Ahmed b. Muhammed Ednevî, Tabakâtü'l-Müfessirîn, 
thk. Süleyman b. Salah Kazzî, Medine, Mektebetü’l-Ulûm ve’l-Hikem, 1997, s. 372-373; Ömer 
Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi ve Tabakâtü’l-Müfessirîn, 2 c., İstanbul, Bilmen 
Yayınevi, 1973, C: II, s. 670-671; Muhammed Eroğlu,“Muînüddîn el-Îcî”, DİA, C: XXI, s. 414-
416. 

23     Muhammed b. Abdurrahman b. Muhammed b. Abdullah Îcî(905/1500) Câmiü’l-Beyân fî 
Tefsîri’l-Kur'ân, thk. Abdülhamid Handâvî, 4 c., Beyrut, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1424/2004, 
C: I, s. 21. Biz bundan sonra matbû tefsire sadece “Tefsir” kaydıyla işaret edeceğiz. 

24     Îcî, Cevâmiü’t-Tibyan, Süleymaniye Ktp., Amcazade Hüseyin Paşa, nr, 24, 2a.(CD numarası 
esas alınmıştır.) 

25 Mesela bkz. Bağdâdî, Hediyyetü’l-Ârifîn, C: II, s. 223. 
26 Âdil Nüveyhiz, Mu’cemü’l-Müfessirîn, C: II, s. 549. 
27 Sehâvî, ed-Dav’ü’l-Lâmi’, C: II, s. 86. 
28 Kehhâle, Mu’cemü’l-Müellifîn, C: V, s. 181; Sehâvî, a.g.e., C: IV, s. 121-122. 
29 Sehâvî, a.g.e., C: XI, s. 185. 
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Şimdi müfessirimizin nesebiyle alakalı daha fazla bilgi edinmek ve yakın 

akrabalarıyla alakalı öğrenci ve talebelik ilişkilerini daha net ortaya koyabilmek için 

dedesinden itibaren soy ağacını veriyoruz: 

Dedesi, Seyyid Nûruddin Muhammed b. es-Seyyid Celâlüddin Abdullah b. 

el-Muîn Muhammed b. el-Kutb Abdullah b. Hâdî’dir. Onun evlatları: Ebû Said 

Muhammed, el-Muhîb Ubeydullah, el-Muîn Ebû Zer, es-Safiy Abdurrahman 

[Müfessirimizin babası] ve el-Afîf Muhammed’dir. Bunların hepsi anneleri bir öz 

kardeş değillerdir.  

Bunlardan Ebû Saîd’in soyu devam etmemiştir.  

el-Muhîb’in Kutbuddîn Muhammed isminde, el-Celal Abdullah Ebî 

Âbide’nin babası olan bir oğlu vardır. Diğer bir oğul olan Ebû Zer’in, İkinci 

Sîbeveyh denilen Gıyâsüddîn’in kardeşi İmaduddîn’in evlendiği bir kızı vardır.  

Safiyyüdîn’in ise, Habîbe, Nûruddîn Ahmed, el-Muîn Muhammed 

[Müfessirimiz], Halîme isimlerinde öz kardeş olan evlatları bulunmaktadır. 

Bunlardan Habîbe’nin Ubeydullah b. el-Alâ’ Muhammed b. Afîfüddîn ve 

Muhibbüddîn Muhammed isimlerinde oğulları vardır. Nûruddîn Ahmed’in, 

Ubeydullah’ın eşi olan Bedîa isminde bir kızı ve Kutbuddîn Ni’metullah isminde bir 

oğlu vardır. Muînüddîn’in Zeynüddîn Ali isminde bir oğlu ve Halîme’ninse Âbide 

bint el-Celâl Abdullah b. el-Kutb Muhammed b. el-Muhîb Ubeydullah isminde bir 

kızı bulunmaktadır. 

Afîfüddîn’e gelince, onun Nûruddîn Muhammed, el-Alâ’ Muhammed ve 

Kutbuddîn Îsâ isimlerinde evlatları var. Birincisinin Nûruddîn Muhammed (annesi 

ona hamile iken babası öldüğünden annesinin babasının ismini ona vermesi 

nedeniyle) isminde bir çocuğu vardır. Sonra Ubeydullah b. Alâ’nın(el-Alâ’ 

Muhammed’in oğlu) birkaç tane çocuğu mevcuttur. Onların üç tanesi Bedîa es-

Safiy’den olan; Abdurrahman, el-Afîf Muhammed ve Habîbullah isimlerinde öz 

kardeşlerdir. Kutbuddîn Îsâ’nın ise, Murşidüddîn Muhammed isminde bir oğlu 

bulunmaktadır30.  

                                                 
 
30 Sehâvî, ed-Dav'ü'l-Lâmi’, C: XI, s. 185-186. 
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Îcî(����); hemzenin kesrası ile okunur31 ve Müfessirimizin doğduğu yer olan 

Îc, bugünkü Fars eyaletinin merkezi Şîraz32 yakınlarında bulunan, bağ ve bahçeleri 

bol, meyveleri çok güzel bir belde idi. Îc’de yetiştirilen meyve ve sebzeler Kays33 

beldesine götürülür ve orada satılırdı. İranlılar Îc’e İg derlerdi34. 

 Îc beldesinin içinde bulunduğu Fars eyaleti, şimdiki İran’ın güney doğusunda, 

kuzeyden Irak-ı Acem, güneyden Basra Körfezi, doğudan Kirman ve batıdan İran 

Kürdistan’ı ile çevrili bir eyalet olup merkezi Şîraz’dır35.  

 Müfessirimizin nispet edildiği diğer şehir olan Şîraz’a gelince; Ebû Mûsâ el-

Eş’arî ve Osman b. Ebi’l-Âs tarafından, Hz. Ömer’in halifeliğinden sonra 

fethedilmiştir. Şehir, İsfahan’ın güneyinde, 1600 m yükseklikte geniş bir ova içinde 

bulunmaktadır36. 

 Muînüddîn el-Îcî’nin doğum yılı konusunda kaynaklar neredeyse hemfikirdir. 

Doğumu 832/1429’dur. Fakat DİA’nın ilgili maddesinde tefsirin kırk yaşında 

tamamlanması ve bu sırada yılın 870/1465’i gösteriyor olmasından hareketle doğum 

yılının 830/1427 olması gerektiği ifade edilmiş37, yine Ömer Nasuhi Bilmen de 

tefsirin 906/1501’te sona ermesinden ve bu sıralarda müellifin kırk yaşına baliğ 

olduğunu ifade etmesinden hareketle doğum tarihini 866/1462 olarak kaydetmiştir38. 

 Görünen o ki doğum tarihi ile ilgili farklı görüşler, tefsirin nüshalarında 

kaydedilen bitirilme tarihi hakkındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Zira 

Süleymaniye Kütüphanesinin Amcazade Hüseyin Paşa koleksiyonunda bulunan 

“Cevâmiü’t-Tıbyân” tefsirinin son kısmında Müfessir tefsirine 904’te başlayıp 905’te 

bitirdiğini ve başlangıç ve bitimin tam bir sene dört ay sürdüğünü kaydetmektedir39. 

                                                 
 
31 Sehâvî, a.g.e., C: XI, s. 185. 
32 Cevat Hey’et, “Fars”, DİA, C: XII, s. 174-175. 
33 Şemseddin Sâmi(1323/1904), Kâmûsu’l-A’lâm, 6 c., İstanbul, Mihrân Matbaası, 1306, C: V, s. 

3928; Ebû Abdullah Şihabüddîn Yakut b. Abdullah Yakut el-Hamevî(626/1229), Mu’cemü’l-
Buldân, 5 c., Beyrut, Dâr-u Kitâbi’l-Arabî, t.y., C: I, s. 287; Ebü’l-Hasan İzzeddîn Ali b. 
Muhammed b. Abdülkerim İbnü’l-Esîr(630/1233), el-Lübâb fî Tehzîbi'l-Ensâb, 3 c., Beyrut, 
Dâr-u Sadr, t.y., C: I, s. 96-97. 

34 Yâkût, a.g.e., C: I, s. 287, 291. 
35 CL, Huart, “Fars”, İA, C: IV, s. 470  
36 CL, Huart, “Şîraz”, İA, C: XI, s. 562 
37 Eroğlu, “Muînüddîn el-Îcî”, DİA, C: XXI, s. 415 
38 Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi,C: II, s. 670 
39   Îcî, Cevâmiü’t-Tıbyân, Süleymaniye Ktp., Amcazade Hüseyin Paşa, nr. 24, vr. 565b. (CD 

numaralandırması esas alınmıştır.)   
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Hamidiye koleksiyonunda bulunan “Câmiü’l-Beyân” sonunda ise tefsirini 870 

senesinde tamamladığını ve bu sırada Kabe’de bulunduğunu ifade etmektedir40. Oysa 

diğerinde Ravza-i Mutahhara’da bulunduğunu ifade etmekteydi. 

 Bilmen nüshalarda verilen bilgileri birbirine karıştırmış görünmektedir. Zira 

tefsirin yazılma ve bitirme tarihini 904-906 olarak göstermektedir41. Bu da nüshada 

verilen bilgiyle uyuşmamaktadır. Bilmen Hoca “Câmiü’l-Beyân” tefsirinin yazılma 

süresiyle “Cevâmiü’t-Tıbyân” tefsirinin yazılma süresini karıştırmıştır. Dolaysıyla 

doğumuyla ilgili verilen bilgi de hatalı olmuştur. 

 Yukarıda verilen iki yazım tarihi farklılığı ile ilgili ifadeler, iki tefsirin 

yazımının söz konusu olduğunu göstermektedir. Biyografi yazarlarını hataya düşüren 

de bu olmalıdır. 

DİA’de verilen doğumunun 830 olma ihtimaline gelince; şayet muasır olan 

Sehâvî müfessirin doğumuyla alakalı verdiği tarihte hata etmemişse bu, te’vil 

edilebilir. Zira tefsir yazıldığında kırk yaşında olduğunun ifade edilmesi yaklaşık 

olarak bir rakam ifade edebilir. İlle de tam olarak kırk yaşında olması gerekmez. 

Ayrıca biyografi yazarlarından hiçbirisi böyle bir rakam vermemişlerdir. Bunlardan 

bir kısmı Sehâvî’den, bir kısmı tefsirin mukaddimesinden ve bir kısmı da Keşfu’z-

zünûn’dan istifade ederek bu konuda bilgi vermiş görünmektedirler. 

 Keşfu’z-zünûn’da verilen tefsir mukaddimesi42 ile “Cevâmiü’t-Tıbyân” 

tefsirinin Amcazâde nüshasının başına sonradan eklenen mukaddime hemen hemen 

aynıdır. Bu mukaddimede verilen yazılış tarihleri ve süresi birbirini tutmamaktadır. 

Tefsirin yazılış tarihi olarak 904-905 verildiği halde, verilen süre iki sene üç aydır ki 

bu bir tutarsızlıktır. Bununla alakalı “Keşf” sahibi Kâtip Çelebi şöyle demektedir: 

“Belki ilk söylediği (2 Cumâda’l-âhire 904-25 Ramazan 905) müsveddesini yazdığı 

tarihtir. Sonra da bu süre (2 yıl üç ay) içinde temize çekmiştir.”43 

 Oysa ilk verilen tarih “Cevâmiü’t-Tıbyân” tefsirinin yazılma tarihi olmakla 

birlikte verilen süre “Câmiü’l-Beyân” tefsirinin yazılma süresidir. Bu mukaddime 

sonradan eklenmiş olmalıdır. Zira tefsirin mukaddimesinde verilen bilgilerle sonunda 

                                                 
 
40    Îcî, Câmiü’l-Beyân, Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 126, 491a. 
41    Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, C: II, s. 670.  
42    Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zünûn, C: I, s. 406-407. 
43    Kâtip Çelebi, a.g.e., C: I, s. 407. 
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verilenlerin birbirini tutmaması düşünülemez. Diğer taraftan “Cevâmiü’t-Tıbyân” 

tefsirinin ulaşabildiğimiz diğer iki nüshasında mukaddime zaten bulunmamaktadır44. 

B. TAHSİLİ, SEYAHATLERİ ve HOCALARI 

 Bu bölümde sırasıyla doğduğu yerde akraba ve yakınlarından ders aldığı 

kişiler ve daha sonra Orta Asya taraflarına yaptığı seyahat ve rahle-i tedrisine 

oturduğu ilim adamları ve peşinden Hicaz bölgesinde kendilerinden eğitim ve icazet 

aldığı hocaları ele alacağız. Zira Müfessirimiz ilk dersini babasından ve 

amcazâdesinden aldıktan sonra Orta Asya taraflarına yaptığı yolculukta Seyyid Şerif 

Cürcânî’nin talebelerinden istifade etmiş ve son olarak da Hicaz bölgesinin bir kısım 

önde gelen âlimlerinden çeşitli dersler almıştır. 

 1. Doğduğu Yerde Ders Aldığı Hocaları: 

 a. Babası: Onun tam ismini yukarıda vermiştik. Kısaca Abdurrahman b. 

Safiy şeklinde ifade edilmektedir.  

 782/1380’de Îc’de doğmuş, Şam’ı, Halep’i, Beytü’l-Makdis’i ziyaret etmiştir. 

Zamanında sofiyyenin kendisine başvurduğu bir kaynak mesabesinde idi. Öyle ki 

mutasavvıfların kritikçisi diye vasıflandırılmıştır. Kardeşi es-Seyyid el-Alâ’ b. Afîf 

de ondan ders almıştır. Horasan’da Seyyid Şerif Cürcânî’den ders aldığı söylense de 

bu şüphelidir. Yine kardeşinin oğlu el-Alâ Muhammed de ondan ders almıştır. Çünkü 

onu babasına tercih edecek derecede ona bağlı idi.  

 “Risale fi İ’tikâd-i Ehli’s-Sünne”, “Hâşiye Alâ Menâzili’s-Sâirîn” gibi 

telifleri bulunmaktadır. 864/1460 senesinde Mekke’de vefat etmiş ve Muallâ’ya 

defnedilmiştir45. 

 Îcî ilk bilgilerini babasından almış; fıkıh, Arapça, sarf, usûluddîn, usûl-u fıkıh 

ve diğer bir kısım ilimleri ondan tahsil etmiştir46. 

 b. Amcazâdesi: Kutbuddîn Îsâ es-Safevî  

 Müfessirimiz el-Îcî meânî ve beyân gibi belâgat ilimlerini ondan 

öğrenmiştir47. Yukarıda da ifade edildiği gibi Kutbuddîn Îsâ, Müfessirimizin amcası 

                                                 
 
44    Bu nüshalara ilerdeki sayfalarda işaret edilecektir. 
45 Sehâvî, ed-Dav'ü'l-Lâmi’, C: IV, s. 121-122. 
46 Kehhâle, Mu’cemü’l-Müellifîn, C: V, s. 182; Sehâvî, a.g.e., C: VIII, s. 29.  
47 Sehâvî, a.g.e., C: VIII, s. 29 
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Afîfüddîn’in oğludur. Tam ismi: Îsâ b. Muhammed b. Muhammed b. Abdullah el-

Kutb b. el-Afîf el-Hüseynî el-Îcî eş-Şâfiî’dir. Alâ Muhammed’in kardeşi ve 

Mürşidüddîn’in babasıdır. Kardeşinin oğlu Ubeydullah, ona Tîbî(743/1342)’nin “el-

Hulâse fî Ulûmi’l-Hadîs” eserini ve Seyyid Şerif’in İbn Hâcib’in “Kâfiye”si üzerine 

yaptığı şerhinin bir kısmını okumuştur. Âlim bir zattı. İlim tahsilinin çoğu es-Seyyid 

Safiyyüddîn’den (Müfessirimizin babası) olmuştur. Îc’de 859/1455 senesinde vefat 

etmiştir48. 

 2. Seyyid Şerif Cürcânî’nin Talebeleri Olan Hocaları:  

 Îcî, tahsilini ilerletmek için doğduğu yerden, önce Kirman’a gitmiştir. Burada 

Seyyid Şerif el-Cürcânî’nin(816/1413) talebelerinden birisi olan Mevlâ Ali’ye 

“Hâşiyet-ü Şerhi’l-Metâli’”i okumuştur ve ardından geçtiği Horasan’da Cürcanî’nin 

öğrencilerinden olup da büyük zatlardan birisi olan Mevlâ Hâce Ali’den de “Hâşiyet-

ü Şerhi’l-Metâli’” dersi almıştır. Seyyid Şerif Cürcânî onun bu hocası hakkında: 

“Şayet bir kişide onun zihni, benim ilimdeki gayretim ve oğlum Muhammed’in 

takriri (anlatımı) bir arada bulunsaydı dünyaya galip gelirdi.”49diyerek onu övmüştür. 

Hâce Ali, Müfessirimiz el-Îcî’ye huzurunda ders okutma izni vermiştir. Aynı şekilde 

ona başkaları da bu konuda izin vermiştir. Böylece o, kendi beldesinde fetva işleriyle 

ve ders vermeyle meşgul olmaya başlamıştır50. 

 Cürcânî’nin bu iki talebesinin kimler olduklarını tam olarak belirlemek biraz 

güç görünmektedir. Zira bunların isimleri el-Îcî’nin bunlarından istifade ettiğini 

kaydeden eserde tam olarak verilmemektedir51. Ancak bir kısım ipuçlarıyla 

Cürcânî’nin ikinci talebesinin Mevlâ Ali b. Muhammed es-Semerkandî olduğunu 

söyleyebiliriz. Zira Sehâvî’nin eserinin başka bir yerinde Horosan’ın beldelerinden 

biri olan Herat’ta52 Mevlâ Ali b. Muhammed es-Semerkandî’den ders aldığını 

söyleyen başka birisine rastlamaktayız. Yine bu aynı şahıs Herat’ta el-Câcermî’den 

de ders aldığından söz etmektedir53. Nitekim müfessirimiz de bunların her ikisinden 

                                                 
 
48 Sehâvî, Dav’ü’l-lami’, C: VI, s. 142. 
49 Sehâvî, a.g.e., C: VIII, s. 29-30. 
50 Sehâvî, a.g.e., C: VIII, s. 30. 
51 Sehâvî, a.g.e., C: VIII, s. 29-30. 
52 Yâkut, Buldan, C: II, s. 350. 
53 Sehâvî, a.g.e., C: IV, s. 207. 
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ders aldığını ifade etmektedir54. Ders alınan bölge ve isimler aynı olduğuna göre el-

Îcî’nin istifade ettiği isimlerle burada verilen isimler aynı olmalıdır. 

 Şayet tespitlerimiz doğru ise, bu isim; Cürcânî’nin tedrîsatta halefi kabul 

edilen, Türkistan’ın çeşitli yerlerinde, özellikle Herat’ta Nizâmiye Medreselerinde 

müderrislik eden Hâce Alâeddîn Ali es-Semerkandî(860/1456)’dir55. 

 İfade edildiği gibi Müfessirimizin burada ders aldığı diğer bir isim Mevlâ 

Muhammed el-Câcermî’dir. Ondan “Şerhü’l-Mevâkıf” dersi almıştır.  

 Câcermî’nin tam ismi: Muhammed b. Mûsâ es-Seyyidü’ş-Şems b. Şucâ’u’d-

Dîn el-Cerbezî el-Heravî’dir. Câcermî diye meşhurdur. Herat’ın âlimidir ve Seyyid 

Şerif Cürcânî’nin talebesi Yûsuf el-Hallâc’dan ders almıştır. Yaklaşık olarak 

850/1446’lerde vefat etmiştir56. Sehâvî, Câcermî ile alakalı bir başka yerde şöyle 

demektedir: “Başka bir yerde onun isminin, Ahmed olduğu ve Cürcânî’ye talebelik 

yaptığına dair ifadem bir hatadır.”57 

 3. Hicaz’daki Hocaları: 

 el-Îcî’nin Mekke’ye 867/1463 senesinde gittiği, orada fasılasız on seneden 

fazla kaldığı ve bu süre zarfında zamanını, ders okutarak, kitap telif ederek ve 

faydasız şeylerden uzak durarak güzel bir şekilde geçirdiği hayatıyla alakalı 

kaynaklarda ifade edilmektedir58. Bu tarihten önce Mekke’ye gidip gitmediğine dair 

bilgiye yer verilmemekle birlikte, aşağıda gelecek olan ders aldığı hocalarından bir 

kısmının ölüm tarihleri verilen tarihten önce olduğu için el-Îcî, Hicaz bölgesine daha 

önce gelmiş olmalıdır. Burada icâzet ve ders aldığı kişiler şunlardır: 

 a. Zeyneb bint el-Yâfiî (846/1442) 

 Tam ismi: Zeyneb bint Abdullah b. Es’ad b. Ali b. Süleyman b. Felâh 

Ümmü’l-Mesâkîn bint el-Veliy el-Afîf Ebî Muhammed el-Yâfiî el-Yemenî el-Mekkî 

eş-Şâfiî’dir. 768/1366’de Medine’de doğmuştur. Pek çok ilim ehlinden icâzet alan 

Yâfiî, kendisinden de pek çok fâzıl kişilerin ders aldığı önemli biridir. 846/1442’da 

                                                 
 
54 Cürcânî’nin öğrencisi olup da Müfessirimizin ders aldığı diğer Mevlâ Ali’nin bir çalışmada işaret 

edilen es-Seyyid Ali el-Acemî olma ihtimali vardır, ancak bu sadece bir ihtimaldir. Bkz. Gümüş, 
Seyyid Şerif Cürcânî ve Arap Dilindeki Yeri, s. 122. 

55 Z.Velidi Togan, “Câmî”, İA, C: III, s. 16; Gümüş, Seyyid Şerif Cürcânî ve Arap Dilindeki 
Yeri, s. 124. 

56 Sehâvî, Dav’ü’l-Lâmi’, C: X, s. 59-60. 
57 Sehâvî, a.g.e., C: XI, s. 194. 
58 Sehâvî, a.g.e., C: VIII, s. 30. 
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Mekke’de vefat etmiştir59. el-Îcî’nin ondan hangi konuda ders aldığına yer 

verilmemektedir. 

 b. Ebü’l-Feth İbnü’l-Merâğî  

 Merâğî 775/1373’de doğmuştur. Tasavvuf meşrepli birisidir. Takıyyüddîn İbn 

Fehd ve Sehâvî ona ders okumuştur. Hadis dersleri vermiştir60.  

 c. el-Muhîb el-Matarî (856/1452) 

 Tam ismi: Muhammed b. Muhammed b. Abdurrahman b. Muhammed b. 

Ahmed b. Halîf b. Îsâ b. Abbas b. Bedr b. Ali b. Yûsuf b. Osman el-Muhîb Ebü’l-

Meâlî el-Ensârî el-Hazrecî el-Matarî eş-Şâfiî’dir. 

 786/1384’da doğmuştur. Bir kısım temel metinleri ezberledikten sonra başta 

yakınlarından olmak üzere çeşitli âlimlerden dersler almıştır. et-Takiy b. Fehd, Bint 

en-Necm ve başkaları da ondan ders almıştır. Ve 856/1452’da vefat etmiştir61. 

 d. et-Takıyyüddîn İbn Fehd (871/1466) 

 Tam ismi: Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. 

Abdullah b. Muhammed b. Abdullah b. Fehd et-Takiy Ebü’l-Fadl b. en-Necm Ebi’n-

Nasr b. el-Cemâl Ebi’l-Hayr b. el-Allâme Akda’l-Kudât el-Cemâl Ebî Abdullah’dır. 

787/1385’de Mısır’da Esfûn denilen yerde doğmuştur. 

 İlk eğitimini babasından ve Mekke’deki âlimlerden almıştır. Yemen’e seyâhat 

etmiş ve orada meşhur dil âlimi Fîrûzâbâdî ile görüşmüştür. İbn Hacer el-Askalânî 

hocaları arasındadır. Sehâvî, Süyûtî, torunu İzettin b. Fehd gibi isimler de 

öğrencilerinden bazılarıdır. 871/1466’de Mekke’de vefat etmiştir62. 

 e. Muhammed b. Ali es-Sâlihî el-Mekkî (846/1442) 

 Tam ismi: Muhammed b. Ali b. Muhammed b. Osman b. İsmail eş-Şems 

Ebü’l-Meâlî es-Sâlihî el-Mekkî’dir. 769/1367 senesinde Mekke’de doğmuştur. 

Oradaki bir kısım âlimlerden ders almıştır. Kâhire ve Şam’ı ziyaret edip oradaki belli 

başlı âlimlerden de dersler almıştır. en-Necm b. Fehd, el-Burhân b. Zahîre ve 

başkaları ondan işittiler. Ve Mekke’de 846/1442’da vefat etmiştir63. 

                                                 
 
59 Sehâvî, Dav’ü’l-Lâmi’, C: XII, s. 40-41. 
60 Sehâvî, a.g.e., C: VII, s. 145. 
61 Sehâvî, a.g.e., C: IX, s. 90-91. 
62 Sehâvî, a.g.e., C: IX, 247-249; Sâmî es-Sakkâr, “İbn Fehd” Takıyyüddîn, DİA,  C: IXX, s. 489. 
63 Sehâvî, a.g.e., C: IX, s. 17. 
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 f. eş-Şems Muhammed b. Muhammed b. Ömer b. A’ser (846/1442) 

 Tam ismi: Muhammed b. Muhammed b. Ömer b. Muhammed eş-Şems el-

Kuraşî el-Hâşimî el-Câferî el-Gazzî eş-Şâfiî’dir. İbnü’l-A’ser diye bilinir. 

763/1362’te veya 762/1361’de doğmuştur. el-Celâl Bulkûnî gibi bir kısım âlimlere 

dersler okumuş ve icâzetler almıştır. Ders okutup fetvalar vermiştir. Fakîh bir zattır. 

eş-Şems el-Hımsî ondan ders alanlardandır. 846/1442 senesinde Gazze’de vefat 

etmiştir64. 

 Sehâvî ikinci Mekke’yi ziyaretlerinde pek çok defa Îcî’yle görüştüğünü ifade 

eder. Bilahare seksenli yıllarda O’nun yoldan geçerken üçüncü defa Harem bölgesine 

uğradığını ve sonra da dönüp Bâr’da65 ikamet ettiğini buradan da okutma ve öğretim 

için Cehrâm’a66 intikal ettiğini kaydeder67.  

C. ÖĞRENCİLERİ 

 Yukarıda da ifade edildiği gibi belli bir ders okuma sürecinden sonra hocaları 

tarafından Müfessirimiz Îcî’ye ders okutma izni verilmiştir. Sehâvî Mekke’de bir 

grubun kendisinden istifade ettiğini, orada kaldığı on seneden fazla olan süreçte ders 

de okuttuğunu ve daha sonra ziyaret edip kaldığı şehirlerde yine ders vermeyle 

meşgul olduğunu ifade etmekle birlikte, Îcî’den ders alan öğrencilerin ismine 

sarahaten yer vermemektedir68. Bununla birlikte satır aralarından öğrencilerinden 

birkaç tanesinin ismine rastlayabiliyoruz. Îcî âilesi, âile olarak âlim olduklarından 

bunlar genellikle ilk derslerini akrabalarından almışlardır. Îcî’nin ulaşabildiğimiz 

öğrencileri şunlardır: 

  1. Ubeydullah b. Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Abdullah b. 

Muhammed b. Abdullah es-Seyyid Nûruddîn Ebû Hâmid b. el-Alâ’ b. el-Afîf Ebî 

Bekir el-Hüseynî el-Îcî eş-Şafiî. Babası gibi İbn es-Seyyid Afîfuddîn diye bilinir. 

842/1438’de Şîraz’da doğmuştur. Annesinden dedesi olan Safiy’den çeşitli dersler 

almıştır. Daha önce kaydedildiği gibi Ubeydullah, Amcası Kutbuddîn Îsâ’ya 

                                                 
 
64 Sehâvî, Dav’ü’l-Lâmi’, C: IX, s. 156. 
65    Bâr; Nîsâbûr köylerinden birisidir(Yâkut, Buldan, C: I, s. 319.) 
66    Cehrâm da; kendisinde lüks halıların yapıldığı Fâris şehirlerinden birisidir.(Yâkut, a.g.e., C: II, s. 

194.) 
67    Sehâvî, a.g.e., C: VIII, s. 30. 
68    Bkz. Sehavî, a.g.e., C: VIII, s. 30. 
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Tîbî(743/1342)’nin “el-Hulâsa fî Ulûmi’l-Hadîs” adlı eserini ve Seyyid Şerif’in İbn 

Hâcib’in “Kâfiye”si üzerine yaptığı şerhinin bir kısmını okumuştur.  Yukarıda da 

ifade edildiği gibi Îcî’nin ablası Habîbe’nin Ubeydullah b. el-Alâ’ Muhammed b. 

Afîfüddîn isminde bir oğlu vardır. Dolaysıyla Îcî Ubeydullah’ın dayısıdır. İşte bu 

Ubeydullah, dayısından mantık ve bir kısım diğer derslerden okumuş, ondan ders 

almıştır69. 

 2. Ali b. Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. İmâmüddîn 

Muhammed b. Sirâcüddîn Osman el-Fâdıl İyân b. Beyân b. İyân b. Beyân el-Kirmânî 

el-Aslü’l-Fârisî el-Kâzerûnî. Bu şahıs 897/1492’de Sehâvî ile Mekke’de karşılaşmış 

ve Müfessirimiz el-Îcî’den ders aldığını ifade etmiştir70.  

 3. Abdullah b. Ahmed b. Muhammed b. Muhammed b. Muhammed es-

Seyyid Asîlüddîn b. İmâmüddîn b. Şemsüddîn b. Kutbuddîn b. Celâluddîn el-

Hüseynî el-Îcî eş-Şafiî. es-Seyyid Asîlüddîn diye tanınır. Safiy ve Afîf ailesindendir. 

Yaklaşık olarak 845-46/1441-1442’da doğmuştur. Yakını Muînüddîn el-Îcî’den 

nahiv, usûl-i fıkıh ve usûlüddîn ve tefsir dersleri almıştır. Dahası tefsirinin hepsini 

ona okumuştur. Bu konuda istifadesinin çoğu ondandır71. 

 4. Ali b. İbrahim b. Muhammed b. Ebî Yezid b. Ahmed b. el-Müeyyed 

Ruknüddîn b. İmâdüddîn el-Îcî eş-Şafiî. 864/1460’te Îc’de doğmuştur. Müfessirimiz 

Îcî’den hadis dersleri almıştır72.  

 5. Hüseyin b. Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Bedr b. el-Hâce eş-Şihâb 

el-Kîlânî el-Mekkî eş-Şâfiî. 842/1438’de doğmuştur. Bu şahıs Müfessirimiz olan el-

Muîn b. es-Safiyyüddîn el-Îcî’ye kelam okumuştur73. 

D. VEFATI 

 el-Îcî Mekke’de vefat etmiştir74. Hayatı ile ilgili bilgi veren biyografi 

kitaplarında vefat tarihi hakkında iki farklı görüş bulunmaktadır. Çoğunluk 905/1500 

görüşüne sahip olmakla birlikte 906/1501 diyenler de vardır75. 

                                                 
 
69    Sehâvî, Dav’ü’l-lami’, C: V, s. 106-107. 
70 Sehâvî, a.g.e., C: VI, s. 18. 
71 Sehâvî, a.g.e., C: V, s. 12. 
72 Sehâvî, a.g.e., C: V, s. 141. 
73 Sehâvî, a.g.e., C: III, s. 122. 
74 Babanzâde Bağdatlı İsmail Paşa, İzâhü’l-Meknûn, C: I, s. 303. 
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 Sehâvî müfessirimizden önce vefat ettiği için bu konuda doğal olarak bilgi 

vermesi söz konusu olmamıştır. el-Îcî’nin vefatı ile ilgili farklı görüşler ortaya 

konmasında yine tefsirini yazmaya başlama tarihi olarak geçen 904 tarihinin büyük 

etkisi olsa gerekir. Zira tefsirini iki sene üç ayda bitirdiği kaydını dikkate alırsak 

906’dan önce vefat etmiş olma ihtimali ortadan kalkar. Ne var ki, ikinci defa yazılan 

tefsirin bir sene dört ayda yazıldığını kabul edersek[ki doğru olan da budur] hiçbir 

problemle karşılaşmayız. Yukarıda da ifade edildiği gibi zaten “Cevâmiü’t-Tıbyân” 

nüshalarının sonunda tefsirin bir sene dört ayda yazıldığı ifade edilmektedir76. 

Problem bu iki tefsiri de her yönüyle aynı tefsir olarak kabul etmekten 

kaynaklanmaktadır. Dolaysıyla vefat tarihiyle alakalı yukarıda verilen 905/1500 

tarihi isabetli olan görüş olsa gerekir. 

III. KİŞİLİĞİ 

A. İLMÎ ŞAYSİYETİ 

 Diğer bir kısım alanlardan dersler almış ve bu konularda dersler vermiş olsa 

da, müfessirimiz el-Îcî’nin kelamla ilgili âyetlerde yaptığı yorumlardan ve tefsir 

dışında verdiği eserlerinin çoğunluğunu kelamla ilgili risâlelerin oluşturmasından, 

onun asıl ihtisas alanının kelam olduğunu anlamaktayız. 

 Tefsirde ihtisarı kendisine düstur edindiği halde, kelamla alakalı bir kısım 

âyetlerde ve dil tahlilleri ile ilgili bazı hususlarda fazlaca bilgi vermesi bu konularda 

söz sahibi olduğunu göstermektedir. 

 Felsefeyle biraz meşgul olması da bunu destekler mahiyettedir. Allah 

Teâlâ’nın câmit şeylerde tesbih ve haşyet yaratması konusunda felsefeye reddiye 

mahiyetinde şöyle demektedir: �� �	
� �� ���� ��� ��� ����� � ����� ���  !� "#$	#�� %&�  '( )�*

                                                                                                                                          
 
75 Bkz. Kehhâle, Mu’cem, C: X, s. 153; Bağdâdî, Hediyyetü’l-Ârifîn, C: II, s. 223; Babanzade 

Bağdatlı İsmail Paşa, Îzâhü’l-Meknûn, C: I, s. 303; Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, 
C: II, s. 670 

76 Süleymaniye Ktp., Amcazade Hüseyin, nr, 24; Atıf Efendi Ktp., nr. 243; Süleymaniye Ktp., 
Ragıp Paşa, nr. 101 gibi yerlerde bulunan tefsirin son sayfalarına bakılabilir. Oysa konumuz olan 
“Câmiü’l-Beyân” tefsirinin sonunda, tefsirin 870 senesinde bittiği ifade edilmektedir.  
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�+� �+�,- “Evet, felsefe yoluna tâbi olanlar için böyle durumlarda bir takım kaçış 

arayışları söz konusu olabilir. Allah Teâlâ sırf lütfüyle bizi felsefeden korudu…”77 

B. MEZHEBİ 

Kendisi hakkında biyografi yazan yazarlarının ismine koydukları Şâfiî kaydı, 

onun amelde Şafiî mezhebine müntesip olduğunu göstermektedir78. Ayrıca 

tefsirinden Şâfiî mezhebinin görüşlerine yer yer atıflarda bulunması ve Şâfiî 

mezhebinin görüşlerini benimsemesi de bunu ispatlar mahiyettedir79. 

İtikatta da Eş’arî olduğu anlaşılmaktadır. Diğer risâlelerinde de genel olarak 

Kelam’la ilgili konularda İmam Eş’arî (324/936)’ye atıflarda bulunmaktadır80. Esma 

ve sıfatlarla alakalı yorumları da buna işaret etmektedir81. O Allah Teâlâ’nın haberî 

sıfatlarıyla alakalı âyetlerde mahlûkata benzemeksizin, sıfatları olduğu gibi kabul 

ederken bu konuda halefe ait yorumlara da yer vermektedir. Ancak onun her yönüyle 

Eş’arî olduğu da söylenemez. Örneğin vaîdde hulf onlar tarafından kabul edilirken82, 

Müfessirimiz bunu kabul etmemektedir. 

C. TASAVVUFÎ YÖNÜ 

Her ne kadar konumuz olan tefsirinde bu konuda bir işaret bulunmasa da83 

daha sonra kaleme aldığı tefsirinde yer yer tasavvuf büyüklerine atıflarda bulunup 

onların görüşlerine de yer vermektedir84. Zaten babası tasavvufta asrının söz 

sahiplerindendir. Bunun yanında ders aldığı hocalarından bir kısmı da ehl-i 

tasavvuftur. Bütün bunlar Müfessirimiz el-Îcî’nin tasavvufî bir yönünün ve 

tasavvufla ilgisinin olduğunu göstermektedir. 

                                                 
 
77 Îcî, Tefsir, C:  I, s. 61. 
78 Hayatıyla ilgili bilgi veren kaynakların hemen hemen tamamı bu kaydı koymaktadır. 
79 İlerde “Ahkâm Ayetlerini Yorumlama Metodu” başlığı altında bu konuya yer verilecektir. 
80 Meselâ bkz. Îcî, Risâle fî Beyâni’l-Kader, Süleymaniye Ktp., nr. 708, vr. 212a/CD, 218a. 
81 Tefsirinde sadece bir yerde Eş’arî’ye atıfta bulunmaktadır.(bkz. Îcî, Tefsir, C: II, s. 381)  
82 Sa’deddin Mesud b. Ömer b. Abdullah Teftazânî(792/1390), Kelam İlmi ve İslam Akâidi: 

Şerhü'l-Akâid, (haz. Süleyman Uludağ), 2. bs., İstanbul, Dergah Yayınları, 1982, s. 41. Vaîdde 
hulf, Allah Teâlâ’nın tehdit, azap nevinden kuluna vaat ettiği şeyi vermeyip, ona daha güzeliyle 
muamele etmesidir. Böyle bir durumda kul için fayda söz konusu olduğundan bunu caiz görenler 
vardır. 

83 Belki bir yerde İmam Gazalî’den yapılan iktibas buna bir örnek olabilir. Bkz. Îcî, Tefsir, C:  III, 
s. 123. 

84 Îcî, Cevâmiü’t-Tıbyân, Süleymaniye Ktp., Amcazade Hüzeyin Paşa, nr. 24. vr. 150b, 493a. (CD 
numarası) 
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D. HAKKINDA SÖYLENENLER 

 el-Îcî’nin fazilet ehli birisi olduğu ifade edilmektedir85. Ayrıca kitaplarında 

selefe saygı gösterdiğinden dolayı ona ilgi gösterenler de vardır86. Bu yönleri dışında 

hakkında söylenilen başka bir ifadeye rastlayamadık. 

IV. ESERLERİ 

Eserlerinden bir kısmı hayatıyla ilgili bilgi veren kaynaklarda ifade edilmekle 

birlikte, tesbit edebildiğimiz kadarıyla bu eserler dışında eserleri de bulunmaktadır. 

Kaynaklarda kaydedilen eserlerinden bir kısmına ulaşırken bir kısmına da 

ulaşamadık. Yaptığımız kütüphane taramalarında bunlara ulaşamasak da bunlar 

değişik kütüphanelerde müellifi meçhul kaydıyla yer alabilirler veya kaybolmuş da 

olabilirler. 

 Bunların dışında bir de kaynaklarda kaydedilmeyen eserlerinin olduğunu 

belirtmiştik. Bu eserler, Sehâvî’nin eserinde kaydedilmese de, el-Îcî söz konusu 

kayda geçmeyen eserlerini o, eserini kaleme aldıktan veya onun vefatından sonra da 

kaleme almış olabilir. Nitekim aşağıda gelecek olan eserinden bir tanesi için verilen 

902 yazım tarihi bunu ıspatlar mahiyettedir. Biz burada kaydettiğimiz eserlere 

elektronik ortamda kütüphaneleri tarayarak ulaştık. Ulaştığımız eserlerin CD’lerini 

bulundukları kütüphanelerden isteyerek tetkik ettiğimizde, elde edilen diğer bazı 

ipuçları ile birlikte, bu eserlerin gerçekten el-Îcî’ye ait olduğu görüşüne vardık. 

A. KAYNAKLARDA MEVCUT OLAN ESERLERİ 

1. Yazma Olanlar 

a. Kütüphanelerde Ulaşabildiğimiz Eserleri  

(1) Risâle fî İsbâtı’l-Meâdi’l-Cismânî  

Risâle fî Beyâni’l-Meâdi’l-Cismânî ve’r-Rûh şeklinde de kaydedilmektedir87.  

                                                 
 
85 Sehâvî, Dav’ü’l-lami’, C: I, s. 140. 
86 Sehâvî, a.g.e., C: VI, s. 275. 
87 Ziriklî, A’lam, C: VI, s. 195; Kehhâle, Mu’cem, C: X, s. 153. 
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 Risalede tekrar dirilmede cesedin nasıl olacağı konusu ele alınmıştır. Zira bu 

konuda bir takım şüpheler varit olmuştur. Halef ve selefin itikadı olan tekrar 

diriltilmenin bu cesedin bizzat aynısı ile olacağı görüşüne yer verilmiştir.  

 İnsan maddesi, manası ve ruhuyla bir bütündür. Çocukluktan yaşlılığa kadar 

geçirdiği bütün değişikliklere rağmen o aynı insandır. Asıl olanın insanın zerresi 

olduğu ifade edilmektedir. İnsanın şekli ilm-i İlahî’de mukadderdir. Allah’ın 

ilmindeki insanın şeklinin kendisinde mukadder olduğu zerreler değişmez. Dünyada 

olan cüzlerin aynıyla iadesine dair delil “O gün dilleri ve elleri onların aleyhine 

şahitlik eder”(Nûr, 24/24) ayetidir. Şayet tekrar diriliş bunların dışında başkasıyla 

olsaydı bunların şahadeti yalancı şahitlik olurdu. 

 İnsan maddesiyle değil suretiyle insandır anlayışından hareketle insanın 

maddesinin öldükten sonra yok olduğu, butlâna maruz kaldığı, tekrar var edilen 

insanın ise farklı bir insan olduğu, dolaysıyla sorgu ve suale muhatap olamayacağı 

gibi şüphelere cevap verilmeye çalışılmıştır. Zira yeni var edilen insan ilk insan 

olmamaktadır. Çünkü ikincide var olan birincinin maddesindendir, yoksa suretinden 

değildir. Bir şeyin misli onun aynı olmaz. 

 Eli kesilmiş birinin durumu, elsiz olarak doğan insanın konumu, eli 

kesildikten sonra Müslüman olan kişinin hali vs. gibi sorulara cevap verilmeye 

çalışılmaktadır.  

 Meâdın hayatta iken cüzlerin durumun en kâmil olduğu konumda olacağı 

ifade ediliyor, kâfir olarak eli kesildiği halde sonradan Müslüman olma durumunda 

cüzlerin külle, diğer uzuvlara tâbî olduğu vurgulanarak meseleler açıklanıyor. 

 Ruh beden ilişkisi, insanların makamına göre ruhların mahallinin farklılık 

arzetmesi, ruhun bedene taalluk çeşitleri, ruhun mahiyeti, nefis ruh arasındaki fark, 

ruhun ölüp ölmeyeceği, Allah’ın bu dünyada hükümleri bedenler üzerine bina etmesi 

ve ruhun bedene tâbî olması, âlem-i berzahta ise durumun bunun aksine olması gibi 

meseleler ele alınmaktadır. Risalenin Süleymaniye88 ve Beyazıt Devlet 

Kütüphaneleri’nde89 nüshaları bulunmaktadır. 

(2) Şuabü’l-Îman 

                                                 
 
88 Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 3710; Süleymaniye Ktp., Hüsrev Paşa, nr. 752/4. 
89 Beyazıt Devlet Ktp., nr. 3684. 
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“İman yetmiş küsur şubedir. En faziletlisi ‘Allah’tan başka İlah yoktur’ 

demek, en düşüğü de yoldan insanlara eziyet veren şeyi yoldan kaldırmaktır. Hayâ da 

imandandır.” Hadisinden hareketle; iman şubelerinin yetmiş yedi şubede ele alındığı 

bir eserdir. Eserin iki nüshası Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya90 ve Esad Paşa91 

koleksiyonlarında bulunmaktadır. 

(3) Cevâmiü’t-Tıbyân fî Tefsîri’l-Kur’ân 

  Daha önce de belirttiğimiz gibi kaynaklarda verilen bilgilere göre 

Müfessirimiz el-Îcî’nin yazdığı tefsirle alakalı iki farklı isimle karşılaşmaktayız. 

Bunlardan bir tanesi “Câmiü’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân”, diğeri ise “Cevâmiü’t-

Tıbyân fî Tefsîri’l-Kur’ân”dır. Ne var ki bu iki farklı isim, bir tefsirin iki ismi olarak 

düşünülmüş veya bu iki farklı isimden birisi zikredilerek el-Îcî’ye ait olduğu 

düşünülen tefsir kastedilmiş, ancak farklı tarihlerde iki tefsir yazıldığı 

kaydedilmemiştir.92. Görebildiğimiz kadarıyla sadece bir çalışmada bu iki tefsirin 

farklı tefsirler olduğunu işaret edilmiştir93. TDV ansiklopedisinin ilgili maddesinde 

de iki farklı isim aynı tefsirin iki ismi olarak değerlendirilerek, “Cevâmiü’t-Tıbyân” 

maddesi “el-Îcî” maddesine havale edilmiştir. “Cevâmiü’t-Tıbyân” adıyla verilen 

örnek sayfa esasında “Câmiü’l-Beyân”ın sayfasıdır94.  

  Bu yanlışlık kütüphanelerde bulunan nüshalara da yansımıştır. Örneğin 

tefsirin mukaddimesinde tefsirin ismi “Câmiü’l-Beyân” olarak isimlendirildiği halde 

kütüphane katalog fişine “Cevâmiü’t-Tıbyân” olarak kaydedilmiştir. Bu da pek çok 

yanlışlığı beraberinde getirmiştir.95 

  Oysa bu iki tefsirin mukaddimelerinde ve sonlarında verilen bilgilere 

bakıldığında iki farklı tarihin söz konusu olduğunu görürüz. Bunlardan bir tanesinin 

bitiş tarihi 870 ve bitirme süresi iki sene üç ay olup yazıldığı yer Mekke’dir. 
                                                 
 
90 Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 1738. 
91 Süleymaniye Ktp., Esad Paşa, nr. 1829. 
92 Mesela, Brockelmann, iki farklı isim olduğunu belirtmekle birlikte aynı tefsir olduklarını 

düşünmüştür.(Carl Brockelmann(1375/1956), Târihü’l-Edebi’l-Arabî(çev. Ğarîb Muhammed 
Ğarîb vd.), Kahire, el-Hey’etü’l-Mısriyyeti’l-Amme li’l-Kitâb, 1995, C: VII, s. 234.) Yine Kâtip 
Çelebi’de verilen isim “Cevâmiü't-Tibyân” olmakla birlikte tarihler birbirine karıştırılmıştır. Zira 
verilen bilgilerden bir kısmı önceki tefsire ait olurken diğer bir kısmı da sonraki tefsire aittir.(bkz. 
Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zünûn, C: I, s. 406-407) 

93 Süleyman Mollaibrahimoğlu, Süleymaniye Kütüphanesinde Bulunan Yazma Tefsirler: Metod 
ve Kaynaklar İstanbul, Süleymaniye Vakfı, 2002, s. 315, 319, 320. 

94    Eroğlu,“Muînüddîn el-Îcî”, DİA, C: XXI, s. 415. 
95    Örneğin; Süleymaniye Ktp, Hamidiye, nr. 70.  
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Diğerinin ise bitiriliş tarihi 905, yazılma süresi bir sene dört ay ve yazıldığı yer de 

Medine’dir. Dolaysıyla tefsir 35 sene arayla bir ihtiyaca binaen tekrar yazılmış 

görünmektedir. Farklılıklara bakarak bunların iki farklı tefsir olduğunu, benzerliklere 

bakarak da iki tefsirin de aynı müfessir tarafından yazıldığını çıkarabiliyoruz96. 

  Tefsirin mukaddimesinde de belirtildiği gibi ilk tefsirin haşiyesinde bir kısım 

açıklamalara yer verilmiştir97. Haşiyede nahvî tahliller, yer yer belağî bilgiler, 

seleften görüşleri verilenlerin isimleri ve hadislerin tahriçleri ile ilgili malumatlar yer 

almaktadır. 

  Daha sonra yazılan tefsirde, haşiyede yer alan bu bilgilerin çoğunluğu tefsir 

içerisine alınmış, görüşler biraz daha geliştirilmiş, bazı görüşlerden geri dönülmüş98, 

görüşler sahiplerine isnad edilmiş, ayetler arası münasebetlere biraz daha fazla yer 

verilmiştir. Dolaysıyla sonra yazılan tefsir daha fazla yekûn tutmaktadır. Ayrıca 

babasından gelen tasavvufî geleneği burada daha iyi görebilmekteyiz. Zira yer yer 

tasavvuf kaynaklarına da atıflarda bulunmaktadır99. 

  Müfessirimiz ilk tefsirin muhtasar olmasını hedeflemiş ve bundan dolayı bazı 

bilgileri vermekten kaçınmıştır. Ancak bazı açılımlarla birlikte esas olarak ikinci 

tefsirinin de kısa olmasını gaye edinmiştir100.  

  “Cevâmiü’t-Tıbyân fî Tefsîri’l-Kur’ân” diye isimlendirdiği tefsirin 

nüshalarının birinin son sayfasında müstensihin verdiği bilgilerden bu tefsirin nüsha 

                                                 
 
96 Mesela; Allah Teâlâ’nın zulmü meselesiyle alakalı yazıldığı söylenilen risâleye her iki tefsirde de 

işaret edilmiştir.(karş. Îcî, Tefsir, C: I, s. 281; Süleymaniye Ktp., Amcazade Hüseyin, nr. 24, vr. 
68b.) Bunun yanında Kevser sûresinin tefsirinde bu sureyle alakalı yazılan risaleye Cevâmiü’t-
Tıbyân’da işaret edilirken Câmiü’l-Beyan’da işaret edilmemiştir.(karş. Îcî, Tefsir, C: IV, s. 538; 
Süleymaniye Ktp., Amcazade Hüseyin, nr. 24, vr. 562b.)  

97 Îcî, Tefsir, C: I, s. 20-21. 
98 Bu konuda Süleyman(a.s.)’ın kıssasına, Hz. Âdem ve Havvâ’nın şirki… vs. bakılabilir. Bunlara 

yeri geldikçe çalışma içerisinde işaret edilecektir. 
99 Süleymaniye Ktp., Amcazade Hüseyin Paşa, nr. 24, vr. 150b; Süleymaniye Ktp., Amcazade 

Hüseyin, nr. 24, vr. 493a.  
100 Örneğin İsrâ sûresinde ihtisar olmasından dolayı bazı hadisleri vermekten içtinap ederken ikinci 

tefsirde tefsirin muhtasar olamasından dolayı bu hadislere yer verilmediği ifadesine yer vermemiş 
ve o verilemeyen hadislere de yer vererek meseleyi daha teferruatlı ele almıştır. (Karş. Îcî, Tefsir, 
C: II, s. 381-382; Süleymaniye Ktp., Amcazade Hüseyin, nr. 24, vr. 251b) Bununla birlikte 
sonraki tefsirde Kevser sûresini tefsir ederken muhtasar tutma anlayışından dolayı bu konuda 
yazılan bir risaleye yer vermediğinden bahsetmektedir. Bu da, her ne kadar daha geniş olsa da, 
“Cevâmiü’t-Tibyân”  isimli tefsirin de aynı anlayışla kaleme alındığını göstermektedir.(Karş. Îcî, 
Tefsir, C: IV, s. 538; Süleymaniye Ktp., Amcazade Hüseyin, nr. 24, vr. 262b) 
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sayınının az olduğunu anlamaktayız101. Tefsirlerin karıştırılma nedenlerinden bir 

tanesi de bu olabilir.  

  Burada dikkat çeken hususlardan birisi de şudur: Tefsirin yapılan baskısında 

“Câmiü’l-Beyân” tefsirinin metni esas olmakla birlikte, bu baskı kenarına 

Muhammed b. Abdullah el-Gaznevî(1296/1879) tarafından derlenen bir haşiye ile 

birlikte basılmıştır. Ki burada ‘12/Veciz’ kaydıyla verilen bilgilerin hepsi 

“Cevâmiü’t-Tibyân” tefsirinin nüshasında verilen bilgilerle aynıdır. 

  Fakat bu kayıtla verilen bilgiler muhakkik tarafından net bir sonuç ortaya 

konmadan sadece Veciz isminde bir tefsire Vahidî’nin sahip olduğu ifade 

edilmiştir102. Oysa şârih tefsirin pek çok yerinde ‘Veciz’in musannife ait olduğunu 

ifade etmiştir103.  

  Bu ‘Veciz’ isminin nereden geldiği, kim tarafından verildiğine 

ulaşabildiğimiz kaynaklarda rastlayamadık. Muhakkik bu ifadenin şârih tarafından 

verildiğini söylemesine rağmen bu, şüphelidir104. Zira muhakkikin bizzat kendisi 

Şârih Gaznevî ile alakalı fazla bilgiye rastlanamadığını ve vefat tarihini baskıda 

müracaat ettiği tefsirin arasında bulduğunu ifade etmektedir. Ki bu bilgiye göre 

şârihin vefat tarihi 1296’dır105. 

  Bizim ulaşabildiğimiz nüshalardan hiçbirinde müfessirin kendisine ait 

olduğunu düşündüğümüz şerhler dışında, matbu tefsirde verilen şârihin koyduğu 

şerhlere rastlayamadık. Fakat nüshaların bir kısmında, ‘Veciz’ ismine bir yerde 

rastlayabildik. Ki söz konusu nüshalar matbû tefsirde işaret edilen şârihin vefat 

tarihinden önce istinsah edilmiştir106. 

  Bu tefsirin ulaşabildiğimiz nüshaları şunlardır: 

                                                 
 
101 Süleymâniye Ktp., Ragıp Paşa, nr. 101, sayfa numarası verilmeyen tefsirin en sonunda yer alan 

müstensihin ifadelerinde yer almaktadır. 
102 Îcî, Tefsir, C: III, s. 76: haşiye; a.mlf. a.g.e., C: I, s. 11; a.mlf. a.g.e. , C: II, s. 8: haşiye 
103 Îcî, Tefsir, C: II, s. 232: haşiye(=Amcazade Hüseyin, nr, 24, vr. 210b); a.mlf. a.g.e.., C: II, s. 77: 

haşiye; a.mlf. a.g.e., C: I, s. 597:haşiye; a.mlf. a.g.e., C: I, s. 615: haşiye; a.mlf. Tefsir, C: II, s. 
77: haşiye 

104 Îcî, Tefsir, C: I, s. 10. 
105 Îcî, Tefsir, C: I, s. 10. 
106 Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi, nr. 3453, 122a: haşiye(Bu nüshanın istinsah tarihi 

1096/1684’tür.) Bundan sonra bu nüshaya sadece ‘Çorum’ ifadesiyle işaret edilecektir; Beyazıt 
Devlet Ktp., nr. 297, vr. 176b: haşiye(Bu nüshanın istinsah tarihi de 1174’tür.) 
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  1. Cevâmiü’t-Tıbyân, Süleymaniye Ktp., Amcazade Hüseyin, nr, 24, müst. 

Hasan b. Ali, Mekke, 947/1540. 541 vr.  

           Bu nüsha, bizim istifade ettiğimiz nüshadır. Başlangıcına “Câmiü’l-Beyân” 

tefsirinin mukaddimesinden alınan bir bölüm yerleştirilmiştir. Bu ekin müfessir 

tarafından konulmadığı açıktır. Zira böyle olduğu takdirde müfessir aynı tefsirde 

tefsirin yazım tarihiyle alakalı tutarsız bilgiler vermiş olacaktır. Zaten bu küçük 

mukaddimede verilen bilgiler birbirini tutmamaktadır. Ayrıca bu ilave diğer iki 

nüshada yer almamaktadır. Tefsirin sonunda 904 yılında başlayıp 905’te bitirdiği ve 

eseri “Cevâmiü’t-Tibyân” olarak isimlendirdiği ifade edilmektedir. Varak sayısı da 

esasında 563 olmakla birlikte tefsir içerisinde numaralandırmada bir hata 

oluştuğundan dolayı CD numaralandırması esas alınmıştır.  

  2. Cevâmiü’t-Tıbyân, Âtıf Efendi Ktp., nr. 243, y.y., t.y. 432vr. 

  Mukaddimesi bulunmamaktadır. Sonunda isminin “Cevâmiü’t-Tıbyân” 

şeklinde isimlendirildiği ve 904 yılında başlanıp 905 yılında bitirilmek suretiyle 

toplam 1 sene 4 ayda bitirildiği ifade edilmektedir. 

  3. Cevâmiü’t-Tıbyân, Süleymaniye Ktp., Ragıp Paşa, nr. 101, müst. İbn 

Âmini Fetva Abdullah b. Osman, y.y., 1207, 593vr. 

  Tefsirin sonunda “Cevâmiü’t-Tıbyân” diye isimlendirildiği kaydına yer 

verilmekte ve başta mukaddime bulunmamaktadır. Nüshanın sonunda tefsire 904’te 

başlanıp 905’te bitirilmek suretiyle 1 sene 4 ay sürdüğü ifade edilmektedir. 

Müstensih de nadiren bulunan ve hasarlı olan müellif nüshasından yazdığını 

kaydetmektedir. 

 

b. Kütüphanelerde Ulaşamadığımız Eserleri 

(1)  Tefsîr-u Sûresiti’l-Fâtiha 

 (2)  Tehâfütü’l-Felâsife: Bu esere kaynakların dışında bir risâlesinde de atıfta 

bulunmaktadır107.  

(3) Şerhü’l-Erbaîn en-Nevevî 

(4) Hâşiye ala’t-Telvîh li’t-Teftâzânî 

                                                 
 
107 Îcî, Risâle fî İsbâtı’l-Meâdi’l-Cismânî, Süleymaniye Ktp., Hüsrev Paşa, nr. 752/4, vr. 52b/CD, 

53b.  
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(5) Risâle fî Tafdîli’l-Beşer ala’l-Melek 

(6) Risâle fî Tefsîri’l-Kevser: Sonraki tefsirde bu risaleye işaret 

edilmektedir108.  

(7) Risâle fî’l-Hayz 

(8) Risâle fî kavlihî(s.a.v.): “.�&- �*�� /�0	1 2*� 34 ��4 3 56 2*� )7	�� ”  

2. Matbû Olan 

Câmiu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân 

  Ulaşabildiğimiz kadarıyla sadece konumuz olan “Câmiü’l-Beyân fî Tefsîri’l-

Kur’ân” tefsiri basılmıştır. Tefsir basılmış olmakla birlikte, diğer tefsirle birbirine 

karıştırılmış olduğundan arasındaki farkı koyma gayesiyle biz ulaşabildiğimiz yazma 

nüshalara da işaret edeceğiz:  

  (1) Baskıları 

  Cami’ü’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân adıyla; Suyûtî’nin “el-İklil”i ve İbn 

Teymiyye’nin “Fevâid Müstenbata min Sûreti’n-Nûr” ile birlikte, Delhi 1296; Lahor 

1879, 530 sayfa olarak109; Şah Veliyyullah’ın el-Fevzü’l-kebîr’i ile birlikte, Delhi 

1297110; Kahire 1343; Delhi 1316111. Ayrıca Tefsîrü’l-Celâleyn ve Ebü’l-Bekâ el-

Ukberî’nin et-Tibyân fî İ’rabi’l-Kur’ân adlı eseriyle birlikte neşredilmiştir112. Ve 

bizim çalışmamızda istifade ettiğimiz; Beyrut, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1424/2004 

baskısı. 

  (2) Yazma Nüshaları 

 Biz burada kayıtlarda hangi isimle zikredildiğine, mukaddimesinin olup 

olmadığına ve tefsirin ismi ve yazım tarihleriyle alakalı bir takım bilgilere dikkat 

çekeceğiz: 

 1. Câmiu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Beyazıt Devlet Ktp., nr. 297, 595vr.  

 Mukaddimeden önce; babasının Enam sûresine kadar bir tefsir yazdığı ve 

sonra el-Îcî’nin tefsirin tekmiline başladığı ve 905’te bitirdiği ifade edilmektedir. 

                                                 
 
108 Süleymaniye Ktp., Amcazade Hüseyin, nr. 24, vr. 562b. 
109 Sekis, Mu’cem, C: I, s. 501. 
110   Eroğlu, “Muînüddîn el-Îcî, DİA, C: XXI, s. 415. 
111   Brockelmann, Târihü’l-Edebi’l-Arabî, C: VII, s. 234 
112 Bu tefsirin bir nüshası Süleymaniye Ktp. Tirnovalı, nr. 118’de bulunmaktadır. Delhi’de 

Matbâu’n-Nizâmî tarafından basılmıştır. 



 28 

 Oysa aynı nüshanın mukaddimesinde: “Babam bir tefsir yazmaya başladı ve 

Enam sûresinden bir nebze yazdı ve yazmayı terk etti. Sonra bu işle sen memursun 

dedi” denilmektedir. Daha önce de bahsi geçtiği gibi, yine bu mukaddimede tefsiri 

“Camiu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân” diye isimlendirdiğinden, başlangıç ve bitişin 2 

sene 3 ay sürdüğü bu sırada yaşının kırka baliğ olduğundan söz edilmektedir113. Bu 

nüsha haşiye bakımından oldukça zengindir. 

 2. Câmiu’l-Beyân fî Te’vîl-i Âyi’l-Kur’ân, Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 

126,490vr. 

 Kayıtlarda bu şekilde ifade edilmekle birlikte mukaddimesinde tefsirin ismi 

“Câmiu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân” şeklinde ifade edilmektedir. Ve diğer benzer 

bilgiler yer almaktadır.  

 3. Cevâmiu’t-Tıbyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Süleymaniye Ktp, Hamidiye, nr. 70, 

505vr. 

 Burada mukaddime yer almakla birlikte tefsirin isminin zikredildiği bölüm 

atlanmıştır. Ki o isim de diğer nüshalarda da görüleceği üzere “Câmiu’l-Beyân fî 

Tefsîrî’l-Kur’ân” şeklindedir. Ve kayıtlarda yukarıdaki şekilde yer almaktadır. Fakat 

tefsirin sonunda tefsir ismi ve yazılış tarihleriyle alakalı bir bilgi yer almamaktadır. 

Dolaysıyla kayıtlarda verilen isim yanlıştır. Yani bu tefsir “Cevâmiu’t-Tıbyân” değil, 

“Câmiu’l-Beyân”dır. 

 4. Câmiu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 

103, 382 vr. 

 Mukaddime yer almakta olup ismine bu şekilde yer verilmiştir. Başlama ve 

bitişle ilgili bilgiler de diğer nüshalarla aynıdır. 

 5. Câmiu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Çorum Hasan Paşa İl Halk Ktp., nr. 

122, 573vr. 

 Mukaddimesi bulunmakta olup, aynı ismi taşıyan diğer nüshaların özelliğini 

taşımaktadır. Kayda bu şekilde geçirilmesine rağmen, nüshanın ön sayfasına konulan 

katalog fişine “Cevâmiu’t-Tıbyân fî Tefsîri’l-Kur’ân” şeklinde kaydedilmiştir. Bu 

isim öyle anlaşılıyor ki kaynaklardan hareketle yazılmış mukaddimeye 

bakılmamıştır.  

                                                 
 
113 Beyazıt Devlet Ktp. nr. 297, vr. 2b. 
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 6. Câmiu’l-Beyân fî Tefsiri’l-Kur’ân, Çorum Hasan Paşa İl Halk Ktp., nr. 

3453, 485vr. 

 Mukaddimesi bulunmaktadır. Aynı ismi taşıyan diğer tefsirlerle aynı 

özellikleri taşımaktadır. Haşiye bakımından zengin sayılır. Bizim çalışmamız 

esnasında çokça istifade ettiğimiz nüshalardandır. 

 7. Câmiu’l-Beyân fî Tevîli’l-Kur’ân, Atıf Efendi Ktp., nr. 185, 472 vr. 

 Mukaddimesi bulunmaktadır ve kayıtlarda yukarıdaki şekilde ifade 

edilmesine rağmen mukaddimede “Câmiu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân” şeklinde 

isimlendirildiği kaydı yer almaktadır. 

 8. Câmiu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Beyazıt Devlet Ktp., Veliyüddin, nr. 

134, 385vr. 

 Mukaddime bulunmaktadır ve tefsirin “Câmiu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân” 

şeklinde isimlendirildiği kaydedilmektedir.  

 9. Câmiu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Beyazıt Devlet Ktp., Veliyüddin, nr. 

135, 386vr. 

 Mukaddime yer almamaktadır. Fakat tefsir “Câmiu’l-Beyân” diye 

isimlendirilen tefsirin aynısıdır. Ve kataloga da aynı şekilde kaydedilmiştir.  

 10. Câmiü’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Süleymaniye Ktp., Rakıp Paşa, nr. 

100, 455vr. 

 Mukaddimesi mevcuttur. Diğer mukaddimesi bulunan nüshalarla aynı 

özelliği taşımaktadır ve haşiye bakımından da zengindir. 

 11. Câmiü’l-Beyân fî Te’vîl-i Âyi’l-Kur’ân, Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmut 

Efendi, nr. 213, 508vr. 

 Mukaddimesi vardır ve tefsirin ismi, Câmiü’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân 

şeklinde ifade edilmektedir. Tefsir İsrâ sûresinin sonuna kadardır. 

 12. Câmiü’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Süleymaniye Ktp., Murad Molla, nr. 

191, 488vr. 

 Mukaddimesi bulunmaktadır ve diğer nüshalarla aynı özelliği taşımaktadır. 

 13. Câmiu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Nuruosmaniye Kütüphanesi, nr. 256, 

384 vr. 

 Mukaddimesi mevcut olup haşiyesi bulunmamaktadır. 
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 14. Câmiu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Nuruosmaniye Kütüphanesi, nr. 257, 

300vr. 

 Mukaddimesi bulunmaktadır. İlk sayfalarda haşiyede; Beyzâvî haşiyesi 

Şeyhzâde’den, Şihâb ale’l-Kâdî’den, Meâlim’den, Usâm’dan, Ebussuûd’dan ve 

Uyûnu’t-Tefsir’den bilgiler yer almaktadır. 

 15. Câmiu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Nuruosmaniye Kütüphanesi, nr. 258, 

384vr. 

 Mukaddimesi var olup haşiyeleri de büyük oranda mevcut bulunmaktadır. 

 16. Câmiu’l-Beyân fî Tefsâri’l-Kur’ân, Köprülü Kütüphanesi, Fazıl Ahmed 

Paşa, nr. 93, 490vr. 

 Mukaddimesi olup, haşiyesi bulunmamaktadır.  

 Burada verilen bütün nüshalar aynı özelliği taşımaktadır. Müstensihten 

kaynaklanma ihtimali olan nedenlerle, bazı nüshalarda mukaddime ve haşiyeler yer 

almasa da hepsi aynı tefsirin nüshalarıdır. 

B. KAYNAKLARDA ADLARI GEÇMEYEN ESERLERİ 

1. Risâle fi’l-Kelâmi’n-Nefsî 

Kendi ismini Ebü’l-Fadl Muîn b. Safiyyüddîn114 şeklinde verdiği risalenin 

Müfessirimize ait olduğu konusunda şüpheli bir durum söz konusu değildir. 

902(1496-97) yılında yazılan risalenin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi’nde 

kayıtlıdır115.  

 Allah’ın kelam sıfatının kadîm ya da hâdis oluşuyla ilgili tartışmalarda 

Kur’ân’ın mahlûk olduğuna dair görüşlere karşı geliştirilen, nefsî ve lisanî kelam 

olmak üzere kelamın iki manaya kullanıldığı anlayışına yer verildikten sonra 

Adudüddîn el-Îcî’nin bu konudaki ifadelerinden hareketle bir takım yorumlar 

yapılmaktadır. Daha sonra kelam sıfatından bahsederken yeri gelmişken genel olarak 

esma ve sıfatlarla alakalı yorumlara yer verilmektedir. Sıfatlar konusunda teşbih ve 

ta’tilden kurtulma yolu gösterilmiş ve bu konuda İmam Ahmed’in özetle şu 

yorumlarına yer verilmiştir: 

                                                 
 
114 Îcî, Risâle fi’l-Kelâmi’n-Nefsî, Süleymaniye Ktp., Hüsrev Paşa, nr. 752/3, vr. 49a/CD, 50a. 
115 Süleymaniye Ktp., Hüsrev Paşa, nr. 752/3 
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Teşbih, bizzat mahlukâtın uzuvları gibi uzuvları Allah’a isnat etmektir. Oysa 

görme, işitme ve hayat sıfatlarından olduğu gibi sonradan yaratılmışlara 

benzemeksizin âyet ve hadislerde geçen el, yüz gibi ifadeleri Allah için ispat etmek 

caizdir. Bu da resullerin nebilerin ve kıyamete kadar onlara tâbî olanların yoludur. 

Dolaysıyla Kur’ân ve hadislerde Allah için olan bütün sıfatlar onun celaline ve 

cemaline layık bir şekilde sabittir116.  

2.  Risâle fî Beyâni’l-Kader 

 Müellifin ismi: Ebü’l-Meâlî Muhammed Muînüddîn b. Safiyyüddîn 

Abdurrahman olarak verilmektedir117. Bu risale, tefsirinde Allah Teâlâ’nın kullarına 

zulmü meselesini bir risalede ele aldığını ifade ettiği risale olmalıdır118. Kulun 

fiildeki kesbi ve Allah Teâlâ’nın fiili yaratmasıyla alakalı İmam Eş’arî’nin tarifi 

verildikten sonra bu mesele tartışılmaktadır. 

 Fiile kulun kudretiyle Allah’ın kudretinin taalluku ele alınmakta, kulun 

kudretinin taallukundan sonra Allah’ın kudretinin taallukunun söz konusu olduğu 

ifade edilmekte ve Allah’ın kudreti taalluk etmediği sürece amelin hâsıl olmayacağı 

vurgulanmaktadır. Amelin husûlü kulun kudretine bitişik olan Allah’ın kudretiyledir. 

Allah’tan başka yaratıcı yoktur. Şayet Allah kuldan amelin netice vermesini dilemez, 

kulun muradının aksini irade buyurursa veren de engelleyen de O’dur. Cezalandırma 

durumunda da zulüm lazım gelmez. Çünkü onu irtikâp eden irade sahibidir Allah 

Teâlâ da muradını gerçekleştirmede ona güç verendir.  

 Daha sonra da; Müslümanların ve diğer din sahiplerinin Allah’ın adil-i 

mutlak olduğunda müttefik oldukları ifade edildikten sonra Allah Teâlâ’nın 

adaletinin keyfiyetiyle alakalı görüşlere yer verilmektedir.  

 Risalenin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesinde bulunmaktadır119. 

     3. Risâle fî İmtinâi’l-Hulf fi’l-Vaîd 

  Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinde bulunan bir nüshanın başında 

Seyyid Muînüddîn’e ait olduğu ifade edilmektedir120. Kayıtlarda da Muînüddîn 

                                                 
 
116 Îcî, Risâle fi’l-Kelâmi’n-Nefsî, vr. 38b/CD, 39b. 
117 Îcî, Risâle fî Beyâni’l-Kader, vr. 211b/CD, 217b. 
118 Îcî, Tefsir, C: I, s. 181; a.mlf. Cevâmiü't-Tibyân, Amcazade Hüseyin, nr. 24, vr. 68b. 
119 Süleymaniye Ktp., nr. 708. 
120 Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. 6969 
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Ebü’l-Meâlî Muhammed b. Abdurrahman’a ait olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca bu 

risalenin Müfessirimize ait olduğunu destekler bir diğer bilgi de şudur; Beyazıt 

Devlet Kütüphanesinde müellifi meçhul olan “Risâle fî Adem-i Cevâzi’l-Hulf fi’l-

Vaîd ale’llâhi Teâlâ” ismiyle kayıtlı bir risalede: “es-Seyyid Muînüddîn es-Safevî eş-

Şâfiî bu meselede yapılmış çalışmasında; doğru olan vaîdde de hulfün caiz 

olmamasıdır demektedir” deniyor121. 

 Risâlede isminden de anlaşıldığı gibi vaîdde hulfun caiz olup olmadığı 

tartışılmaktadır. Müteahhir ulemânın: “Vaatte hulf bir noksanlıktır, Allah’a isnad 

edilmesi caiz değildir. Vaîdde ise bir ikram olduğundan durum bunun aksinedir. Yani 

Allah’a isnadı caizdir,” anlayışına yer verildikten sonra Hak olanın Allah Teâlâ 

hakkında vaîdde de hülfun caiz olmaması olduğu ifade edilmektedir. 

  4. Risale fî İctimâi’n-Nakîdayn 

  Bu risalede bir ifadenin hem doğru hem de yanlış olma ihtimaline göre her iki 

durumda da hem doğrunun hem de yanlışın bir arada bulunması meselesi özetle ele 

alınmaktadır. Esere şöyle bir giriş yapılmaktadır: 

 “Denildi ki; iki zıddın bir arada bulunması vakidir. Çünkü birisi, “şu saatte 

bütün söylediklerim yalandır” dese ve bu kelam dışında da başka bir kelam 

konuşmamış olsa, bu kelamın vakıada doğru veya yanlış olma ihtimalinin her 

ikisinde de ictimâi'n-nakîdayn(iki zıddın bir arada bulunması) gerekir. Şayet doğru 

ise o zaman o saatteki bütün kelamının yalan olması gerekir. “Şu saatte bütün 

söylediklerim yalandır” ifadesi de o saatte söylediği bir kelam olduğundan onun da 

yalan olması gerekir. Oysa biz bunun doğru olduğunu takdir etmiştik. 

 Şayet bu ifade yalansa o zaman da o saatteki kelamının bazı cüzlerinin doğru 

olması gerekir. Yani bütün ifadelerim yalandır ifadesi yalansa söylenen kelamın bir 

kısmının doğru olması gerekir. Bu kelam dışında da kelam olmadığından onun doğru 

olması gerekir. Oysa farz edilen bu ifadenin yalan olmasıydı. Dolaysıyla iki zıddın 

bir arada bulunması gerekir.”122 

                                                 
 
121 Beyazıt Devlet Ktp., nr. 3205, vr. 62a-b. 
122 Îcî, Risale fî İçtimâi’n-Nakîzayn, Süleymaniye Ktp., Hüsrev Paşa, nr. 752/2, vr. 27a.(CD, 28a) 
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  Kaynaklarda zikredilmeyen ve kapağında Seyyid Muînüddîn es-Safevî’ye ait 

olduğu belirtilen eserin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi’ndedir123.  

  5. Risâle fî Def’i’l-Muğâlata 

 Bir önceki risâlenin tetimmesi mahiyetindedir. Yukarıdaki risalede özet 

olarak alınan o mesele burada daha teferruatlı bir şekilde ele alınmıştır. Risale üçe 

bölünerek ilk kısımda ‘muğâlata’ kavramının takriri, zihinlere yerleştirilmesi, ikinci 

kısımda eski ve yeni âlimlerin bu konuda görüşleri, son kısımda da kendi vardığı 

sonuçlar kaydedilmiştir. Süleymaniye Kütüphanesindeki söz konusu nüshada “Risâle 

fî İsbâtı’l-Meâdi’l-Cismânî” risâlesinden sonra bu risâleye yer verilmiştir124. Ebü’l-

Hayr Kutbuddîn Îsâ b. Muhammed es-Sefavî(953/1546) “Risâle-i fî İctimâi’n-

Nakîdayn” isimli risâlesinde “Sâhibü’l-Muğâlata” şeklinde buna atıfta 

bulunmaktadır125. Kutbuddîn Îsâ’nın müfessirimizden etkilenme ihtimali vardır. Zira 

Nebe’ sûresiyle alakalı yaptığı tefsirde Nâziât sûresinde ‘yerin yayılması’ ile ilgi 

ayette verilen bilgiler, oldukça benzerlik arzetmektedir126. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
123 Süleymaniye Ktp., Hüsrev Paşa, nr. 752/2 
124 Süleymaniye Ktp., Hüsrev Paşa, nr. 752/5 
125 Beyazıt Ktp. Veliyüddîn Efendi, nr. 269, vr. 250a. 
126 Kutbuddîn Îsâ b. Muhammed es-Safevî, Tefsîr-ü Cüz’i’n-Nebe, Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 

288/1, vr. 10a-b. 



 34 

İKİNCİ BÖLÜM 

TEFSİRİN YAZILIŞ GAYESİ VE KAYNAKLARI 

I. CÂMİU’L-BEYÂN’IN YAZILIŞ GÂYESİ 

Müfessirimizin bu tefsiri yazma saiklerinden birisi hiç şüphesiz babasının bu 

konudaki talebidir. Zira o, En’am sûresinin tefsirinden bir nebze yazmış ve tefsir 

yazma işini oğluna bırakmıştır. Daha önce de ifade edildiği gibi babasının yazdığı bu 

tefsir, En’am sûresine kadar olan sûrelerin tefsirlerini değil, sadece bu sûrenin bir 

kısmının tefsirini ihtiva etmektedir. Babasının yazdığı çalışmayı el-Îcî’nin tefsirine 

aynen alıp almadığı konusunda bir bilgiye sahip değiliz.   

Bunun yanında Îcî’nin “Câmiu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân” isimli tefsirinin 

mukaddimesindeki ifadelerinden bu tefsiri yazmasında başka nedenlerin de olduğunu 

anlıyoruz. Zira orada asrının insanının himmetlerindeki kısalıktan söz etmekte, az 

gayretle çok şeyler öğrenmek, pek çok ilimde söz sahibi olmak istendiğini 

vurgulamakta ve bütün bunların yıllar ve bir ömür istediğini ifade etmektedir. İşte 

böyle bir ortamda müfessirimiz muhtasar, diğer tefsirlere ihtiyaç bırakmayacak bir 

tefsir görmediğinden söz etmekte ve böyle bir ihtiyacı karşılamak için yola çıktığını 

ifade etmektedir. Bundan dolayı aşağıda da görüleceği üzere, istifade ettiği 

kaynakları bile tefsirinde nadiren zikretmiş, ifadeleri mümkün olduğu kadar kısa 

tutmaya gayret göstermiştir. Fakat anlaşılabildiği kadarıyla ihtiyaca binaen ölümüne 

yakın bir tarihte tefsirini tekrar kaleme almış, bazı açılımlar yapmakla birlikte yine 

tefsirin muhtasar olmasını hedeflemiştir. 

 II. CÂMİU’L-BEYÂN’IN KAYNAKLARI 

A. MUKADDİMEDE İFADE EDİLEN KAYNAKLARI 

Muînüddîn el-Îcî, mukaddimesinde faydalandığını zikrettiği kaynaklardan bir 

kısmını tefsiri içerisinde zikretmezken, diğer bir kısmını da nadiren kaydetmiştir. el-

Îcî’nin mukaddimesinde zikrettiği bu kaynaklar şunlardır: 
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Beğavî’nin Meâlimü’t-Tenzîl’i; Vâhidî’nin el-Vasît’i; Tefsîr-u İbn-i Kesîr; 

Nesefî’nin Medârikü’t-Tenzîl’i; Şerhü’t-Tîbî, el-Keşf ve Şerhü’l-Muhakkik et-

Teftâzânî şerhleriyle beraber Zemahşerî’nin Keşşâf’ı; Kâdî Beydâvî’nin, Envârü’t-

Tenzîl’i. 

Şimdi bunların tefsir içerisinde tespit edebildiğimiz örneklerine bir göz 

atalım: 

 

1. Beğavî(516/1122)’nin Meâlimü’t-Tenzîl’i 

Beğâvî’nin tefsiri rivayet konusunda başvurulan kaynaklar arasında yer 

almaktadır. Özellikle seleften verilen nakillerde İbn Kesir’in tefsirinden sonra ikinci 

sırada yer almaktadır. 

1. Örnek: ( 89�:+;<:�=> ?":�;@:6 ;'A� �:*A�;+A- ) “Ona (Hızır’a) katımızdan bir rahmet 

verdik…”(Kehf, 18/65) 

Burada Beğavî’den Hızır’ın bir peygamber olmayıp aksine bir veli olduğu 

nakledilmektedir1. 

 2. Örnek: ( :C�D�:� :EA@ FG�:+:� )  “…ama zaman kaçış zamanı değildi.”(Sâd, 38/3) 

Âyette geçen ‘lâte’nin Yemen lügatinde ‘leyse’ manasında olduğu 

Beğavî’den nakille ifade edilmektedir2.  

Sahabe ve tabiînden nakledilen tefsirler konusunda İbn Kesir’in yanında 

Beğavî’den de istifade ettiği anlaşılmaktadır. 

( IJ�:@ �D�A4 �:+;:�D� ;)A7;<D	:- �KL�:L �D� FM�DN:- F� A�:O �D�A4 ;)8P A�<A� D!Q8$A	;&8� ) “Ta ki onlara şiddetli azap kapılarını 

açtık. (Bu ahiret azabıdır.) Birden ümitsizliğe düştüler.”(Mü’minûn, 23/77) 

Müfessirimiz el-Îcî, pek çok müfessirin buradaki azabı Bedir günü diye tefsir 

etmiş oldukları görüşüne yer vermektedir3. Yine bu kısımla alakalı hâşiyede; 

                                                 
 
1 Îcî, Tefsir, C: II, s. 451-452; a.mlf., Cevâmiü’t-Tıbyân, Amcazade, nr. 24, vr. 260a, burada isim 

tasrih edilmemekle birlikte, en sahih olan görüş şeklinde takdim edilmektedir.(Süleymaniye 
Kütüphanesinde bulunan bu koleksiyona bundan sonra sadece ‘Amcazade’ şeklinde işaret 
edilecektir.) 

2 Îcî, Tefsir, C: III, s. 467; a.mlf., Cevâmiü’t-Tıbyân, Amcazade, nr. 24, vr.  403b, burada bu 
konuda sadece Sîbeveyh ve Ahfeş’in görüşleri verilmektedir.  

3 Îcî, Tefsir, C: III, s. 93. 
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Beğavî’nin, İbn Abbas ve Mücahid’in buradaki “şiddetli azabı” Bedir günü vuku 

bulan katil (öldürme) şeklinde tefsir ettiklerini naklettiğine atıfta bulunmaktadır4. 

Bu ayetin nüzûl sebebiyle alakalı hâşiyede; İbn Kesir’in nüzûl sebebini 

vermediğine de yer verilmektedir5.  

 

2. Vâhidî (468/1076)’nin el-Vasît’i 

Vâhidî’ye de tefsir içerisinde ve hâşiyede çok nadir rastlıyoruz: 

1. Örnek: ( �J�D�:� :MAR8S 8';L� :): ;R:� �?	D�:� �D�A4 :�8�;QD� 8�;+A� D!�T�A,: ) “Meryem oğlu (İsa) mesel olarak 

verilince; kavmin mutluluk ve sevinçten dolayı seslerini yükseltiyorlar 

(gülüyorlar)…”(Zuhrûf, 43/57)  

“Siz ve taptıklarınız cehennemin odunudur.” (Enbiyâ, 21/89) âyeti inince 

müşrikler İsa (a.s.)’ya da tapıldığı için onun da cehennemin odunu olduğunu 

düşündüler ve kendi taptıkları şeylerle, kendilerine tapılan peygamberlerin 

cehennemde birlikte olmasına sevinip bunun şamatasını yaptılar. Bu da 

Müslümanları rahatsız etti. Bu meseleyle alakalı müfessirimiz el-Îcî, Vâhidî’den şu 

nakle yer vermektedir: “Birden senin mümin olan kavmin, kâfir olan kavminin bu 

tavrından kederlenerek rahatsız oldular.”6 Vâhidî’nin ‘Vecîz’ isimli tefsirinde 

“Enbiyâ 101. âyet nâzil oluncaya kadar Müslümanlar bundan rahatsız oldular” 

denmekte olup7 Vasît’te buna yer verilmemektedir8. 

2. Örnek: ( :U;6DVW��:� :�;�:L :�A�D� :@:X�:P� ) “Yeryüzünü bundan sonra yayandır…” (Nâziât, 

79/30)   

                                                 
 
4 Çorum, nr. 3453, vr. 263a: haşiye; Îcî, Tefsir, C: III, s. 93: haşiye 
5 Çorum, nr. 3453, vr. 263a: haşiye. Diğer örnekler için bkz. Îcî, Tefsir, C: III, s. 417; a.mlf. a.e., 

C: IV, s. 152. 
6 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 90; a.mlf. Cevâmiü’t-Tıbyân, Amcazade Hüseyin, nr. 24, vr. 440a, yer 

verilmemiştir. 
7 Ebü’l-Hasan Ali b. Ahmed b. Muhammed en-Nîsabûrî Vâhidî(468/1075), el-Veciz fî Tefsiri'l-

Kitâbi'l-Aziz, thk. Safvan Adnan Davûdî, 2 c., Dımaşk, Dârü’l-Kalem, 1995/1415, C: II, s. 977.  
8 Ebü’l-Hasan Ali b. Ahmed b. Muhammed en-Nîsabûrî Vâhidî(468/1075), el-Vasît fî Tefsîri’l-

Kur'âni'l-Mecid, thk. Adil Ahmed Abdülmevcud vd., 4 c., Beyrut, Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 
1994, C: IV, s. 79. 
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el-Îcî burada çeşitli görüşleri verip, meseleyi tartıştıktan sonra Vâhidî’nin 

Basît isimli tefsirinde, Mukâtil’den nakille; semânın yaratılmasının yeryüzünün 

icadından da önce olduğu görüşüne yer verdiğini kaydetmektedir9. 

Görüşünü kabul etmeyip benimsemediğine bir örnek olarak da şunu 

verebiliriz: 

�QY��D�:� ;)APAXQY	8ZA� :)A� ;)8�;�A7:O �:+;<D	:- �QY��D� �:+D0D[;*D� 8�\	�� ]AN\�� :̂ D[;*D� \�Y_ F̀ ;�:O :Q8P:� ;)YaD0D	:1 D�J�D� FbJR:� A�;<D�A4:� !Q8�:c;R8�  

 “Derilerine: “Niçin aleyhimizde şahitlik ettiniz?” deyince onlar: “Bizi 

söyleten, her şeyi konuşturan Allah’tır. Zaten sizi ilkin yaratan ve sonunda kendisine 

döndürülecek olduğunuz da O’dur.” (Fussilet, 41/21)    
el-Îcî, zâhir olanın âyetteki “Zaten sizi ilkin yaratan ve sonunda kendisine 

döndürülecek olduğunuz da O’dur” kısmının derilerin kelamının devamı olduğunu 

söylemektedir. Bu kısmın hâşiyesinde ise yapılan bu tefsirin, kelamın “her şeyi 

konuşturan Allah’tır” bölümünde tamamlandığını söyleyen Beğavî ve Vâhidî’ye 

reddiye olduğunu belirtmektedir. Zira onlara göre âyetin son kısmı cildin ifadesi 

olmayıp Allah Teâlâ’nın ifadesidir. Fakat el-Îci, bunu İbn Kesir’in sahih olduğunu 

ifade ettiği İbn Abbas’tan gelen nakilden hareketle kabul etmemektedir10.  

 

3. İbn Kesîr (774/1373)’in Tefsîrü’l-Kur’âni’l-Azîm’i 

İbn Kesir’in tefsiri müfessirimiz Îcî’nin rivayet konusunda baş kaynağı 

konumundadır. Zira onun rivayete dair verdiği bilgilerin çoğunluğunu buradan 

aldığını görmekteyiz. Sahabe ve tabiînden nakledilen tefsir rivayetleri 

kıyaslandığında; bu konuda tefsirde yer verilen sahabe ve tabiîn isimlerinin aynen 

İbn Kesir’in tefsirinde de yer aldığına şahit olmaktayız. Ayrıca tefsirde geçen değişik 

kaynaklardan yapılan nakillerin ve hadis kitaplarından yapılan iktibasların da İbn 

Kesir tefsirinde aynen bulunduğunu görmekteyiz.  

el-Îcî’nin İbn Kesir’in ismini sarih olarak zikredip yaptığı iktibasa şu örneği 

verebiliriz: 

;�D0D� dD�:6 ;'A� AC�: => A�eL:6 d:R;&YaW��  “…Rabbinin ayetlerinin en büyüğünü gördü.”(Necm, 

53/18) 
                                                 
 
9 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 442. 
10 Îcî, Tefsir, C:  IV, s. 41: haşiye; Beyazıt Devlet Ktp., nr. 297, vr. 469a: haşiye. 
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el-Îcî, bu âyeti tefsir ederken İbn Kesir’in; Peygamber(s.a.v.)’in gözüyle 

Rabbini görmesinde sahabeden ekleme, müdahale olmasının sahih olmadığını 

söylediğini kaydetmektedir11. 

Bu şekilde isim tasrih edilerek yapılan iktibas sayısı oldukça azdır. Ancak iki 

tefsirin kıyaslaması yapıldığında ifadelerin birbirleriyle paralellik arzettiğine şahit 

olmaktayız. Örneğin İbn Asâkir’den yapılan rivayetlerin aynen İbn Kesir tefsirinde 

de yer aldığını görmekteyiz12. Yine Zülkarneyn’nin kim olduğuna dair Ezrakî 

tarihinden yapılan nakil13, İbn Cerîr’den yapılan istifadeler, onun görüşlerine dair yer 

alan bilgiler14, aynı şekilde Kurtubî’den yapılan iktibaslar15, Fahr-ı Râzî’den yapılan 

alıntılar genellikle İbn Kesir’in tefsirinde de yer almaktadır16. Aynı şekilde hadis 

kitapları ve sahabe ve tabiîn müfessirlerinden tefsire dair nakil yapılırken verilen 

isimler, aynı şekilde İbn Kesir’in tefsirinde de bulunmaktadır17. Bununla söz konusu 

kaynaklara hiç başvurmamıştır demek istemiyoruz, ancak bu kaynaklar verilirken 

bile İbn Kesir’den istifade edilmiş olmasına dikkat çekiyoruz. 

 

4. Nesefî (710/1310)’nin Medârikü’t-Tenzîl’i 

Mukaddimede Nesefî’den istifade edildiği ifade edilmekle birlikte, tefsir 

metinlerinde ve hâşiyelerde Nesefî ismine rastlayamadık. Nesefî, Beyzâvî ve 

Zemahşerî’nin tefsirlerindeki ifadeleri çok defa birbirine benzediğinden hangisinden 

iktibasta bulunduğunu takdir etmek de kolay olmamaktadır. Mesela: 

                                                 
 
11 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 211. 
12 Karş. Îcî, Tefsir, C: IV, s. 492-493; İmâdüddîn Ebü’l-Fidâ İsmail b. Ömer İbn Kesîr el-Kuraşî ed-

Dımaşkî(774/1373), 4 c., 8. bs., Tefsîrü’l-Kur’âni’l-Azîm, Beyrut, Dârü’l-Ma’rife, 1996/1416, 
C: IV, s. 547. Karş. Îcî, Tefsir, C: III, s. 100; İbn Kesir, Tefsir, C: III, s. 267. 

13 Karş. Îcî, Tefsir, C: II, s. 460; İbn Kesir, Tefsir, C: III, s. 106.  
14 Karş. Îcî, Tefsir, C: III, s. 283; İbn Kesir, Tefsir, C: III, s. 427. Karş. Îcî, Tefsir, C: I, s. 46; İbn 

Kesîr, Tefsir, C: I, s. 163. Karş. Çorum, nr. 3453, vr. 216a: haşiye; İbn Kesir, Tefsir, C: III, s. 74. 
Karş. Çorum, nr. 3453, vr. 217a: haşiye; İbn Kesir, Tefsir, C: III, s. 77.  

15 Karş. Beyazıt Devlet. Ktp., nr. 297, vr. 10a: haşiye; İbn Kesir, Tefsir, C: I, s. 90. İsrâ sûresin 
sonunda yapılan Sabiî ve Mecusiler’den Kurtubî’den nakledildiği ifade edilen rivayet Kurtubî’ye 
yer almamaktadır.(Bkz. Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Ensârî el-Kurtubî(671/1273), el-
Câmi’ li-Ahkâmi’l-Kur'ân, 22 c., 2. bs.,  Kâhire, Dârü’l-Hadîs, 1996/1416, C: X, s. 351.) Ancak 
bu nakil İbn Kesir’de İbn Cerîr’den nakille aynen yer almaktadır. Burada bir isim karıştırması söz 
konusu olabilir. (Karş, Îcî, Tefsir, C: II, s. 422; İbn Kesir, Tefsir, C: III, s. 74. 

16 Karş. Îcî, Tefsir, C: I, s. 35: haşiye; Çorum, nr. 3453, vr. 5a: haşiye; İbn Kesir, Tefsir, C: I, s. 68.  
Karş. Beyazıt Devlet Ktp., nr. 297, vr. 9b: haşiye; İbn Kesir, Tefsir, C: I, s. 81.  

17 Karş. Îcî, Tefsir, C: II, s. 418; İbn Kesir, Tefsir, C: III, s. 70-71. Karş. Çorum, nr.  3453, vr. 
221b: haşiye; Îcî, Tefsir, C: II, s. 444: haşiye; İbn Kesir, Tefsir, C: III, s. 90-91. 
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 :X�8��:X:� D!�:�;<D	8f:� W�A4 A!�:�Ya;:  �A� Ag;R:W�� W�A4 ;2:hD#:* A�<A� 8):+Di Aj;QD0W�� �J+Y_:� A�;)A7A�Wa8 :' A�AP�:O  “Davud ve 

Süleyman’ı da imamlardan kıldık. Hatırla ki onlar bir topluluğun koyunlarının gece 

ifsat ettiği ürün hakkında hüküm veriyorlardı…”(Enbiyâ, 21/78)  

Bu ayetin tefsirinin hâşiyesinde, “bunun gibi bir olay bu gün meydana gelse 

bu konuda; Şafiî’nin görüşü şayet gece ise tazmindir, Ebû Hanife’ye göre de mutlak 

olarak tazmin söz konusu değildir. Ancak hayvanların yanında bir çoban varsa hariç” 

denmektedir18. Bu ifadeler, Nesefî, Zemahşerî ve Kâdî Beyzâvî’nin tefsirlerinde 

aynen yer almaktadır. Bunlardan hangisinden istifade edildiğini belirlemek zor 

görünmektedir19. 

 

5. Tîbî (743/1342)’nin Keşşâf Şerhî 

 Matbû tefsirde “Futûhü’l-Ğayb fi’l-Keşf An Kınâ’ı’r-Rayb” olarak işaret 

edilen hâşiyenin20 “Hâşiye Fütûhu’l-Ğayb ale’l-Keşşâf” şeklinde nüshaları 

Süleymaniye Kütüphanesinde bulunmaktadır21. Tefsir içerisinde bu esere işaret 

edildiğine ise rastlayamadık. 

 

6. Kazvînî (745/1344)’nin Keşşâf Şerhi 

 Yukarıda da verildiği gibi mukaddimede esere sadece “Keşf” şeklinde atıfta 

bulunulmaktadır.  

 Matbû tefsirde ihtimalli olarak Ömer b. Abdurrahman el-Fârisî el-Kazvînî 

(745/1344) olarak işaret edilen22 “Keşf” sahibine, bir çalışmada Sa’lebi 

(427/1035)’nin “el-Keşf ve’l-Beyân”’ı olarak işaret edilmiş23, DİA’da hiç işaret 

                                                 
 
18 Çorum, nr. 3453, vr. 248a: haşiye; Îcî, Tefsir, C: III, s. 29: haşiye 
19 Karş. Ebü’l-Berekât Abdullah b. Ahmed b. Mahmûd Nesefî(710/1310), Tefsîrü’n-Nesefî, 4 c., 

İstanbul, Dâru’l-Edâ, 1993, C: III, s. 743; Ebü’l-Kâsım Cârullah Mahmûd b. Ömer b. Muhammed 
ez-Zemahşerî(538/1144), el-Keşşâf an Hakâik-i Ğavâmizi’t-Tenzîl ve Uyûni’l-Ekâvîl fî 
Vucûhi’t-Te’vîl, 4 c., 3. bs., Beyrût, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2003/1424, C: III, s. 125; 
Nâsıruddîn Ebî Saîd Abdullah b. Ömer b. Muhammed eş-Şîrâzî el-Beyzâvî(685/1286), Envârü’t-
Tenzîl ve Esrârü’t-Te’vîl el-Ma’rûf bi-Tefsîri’l-Beyzâvî(Birlikte: Hâşiyetü’l-Allâme Ebi’l-Fadl 
el-Kuraşî es-Sıddîkî el-Hatîb el-Meşhûr bi’l-Kâzerûnî), 5 c., Beyrut, Müesseset-ü Şa’bân, t.y., C: 
IV, s. 44 

20 Îcî, Tefsir, C: I, s. 9. 
21    Süleymaniye Ktp. Yeni Cami, nr. 138; a. ktp. Yeni Cami, nr. 139. 
22    Îcî, Tefsir, C: I, s. 9. 
23 Mollaibrahimoğlu, Süleymaniye Kütüphanesinde Bulunan Yazma Tefsirler: Metod ve 

Kaynaklar, s. 315. 
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edilmemiştir. Ancak bu matbû tefsirde işaret edilen hâşiyedir. Zira bu eser hem o 

dönemde tanınmakta24 hem de bulabildiğimiz iki örnek Kâzvînî’nin “el-Keşf ale’l-

Keşşâf li’z-Zemahşerî” adlı eserinde bulunmaktadır:  

 el-Îcî, Tevbe sûresinde geçen, takvâ üzerine teessüs eden mescidin seleften 

bir topluluğa göre Kuba Mescidi olduğunu ve bir kısmına göre de Mescid-i Nebevî 

olduğunu ve bunu da sahih bir hadisin ifade ettiğini belirtmektedir25. Bu âyetin 

tefsirinin hâşiyesinde de Keşf sahibinin: “Allah Resûlü’nün sözüyle birlikte 

başkasının sözü dikkate alınmaz” dediğine yer vermektedir26. Dolayısıyla Peygamber 

(s.a.v.) “takvâ üzerine bina edilen mescid benim mescidimdir” demişse bu konuda 

başkalarının farklı görüşleri dikkate alınmaz. 

 

7. Teftâzânî (792/1390)’nin Hâşiye ale’l-Keşşâf’ı 

Teftâzânî’ye tefsir metinleri içerisinde işaret edilmemekle birlikte hâşiyede 

yer yer karşılaşmaktayız. Özellikle i’rab ve dil tahlilleri konusunda ondan istifade 

ettiğine şahit olmaktayız. Örneğin; 

Müfessirimiz, Bakara sûresi 75. ayette geçen ‘ Q+�Q  !��)a� ’ ifadesindeki ‘lam’ın 

sıla olmayıp ta’lil için olduğunu ifade ettikten sonra Teftâzânî’nin ayeti böyle 

açıkladığını ve Zemahşerî’nin de bu görüşe sahip olduğunu belirtmektedir27. 

Yine diğer bir örnek olarak; 

el-Îcî, Bakara sûresi 90. ayette geçen ‘ �R#a  !����$@ ’(yani haset ederek küfre 

düşmeleri) tabirinin Yahudilerin küfürlerinin illetine işaret olduğunu söylemektedir. 

Yoksa Zemahşerî’nin kabul ettiği gibi ‘��R�O�’ ifadesinin illeti olmadığını ifade 

etmektedir. Müfessirimiz burada bunun nedenini açıklandıktan sonra Teftâzânî’nin 

                                                 
 
24 Sehâvî, ed-Dav'ü'l-Lâmi, C: V, s. 292; a.mlf. a.e., C: VIII, s. 243. 
25    Îcî, Tefsir, C: II, s. 102. 
26 Karş. Çorum, nr. 3453, vr. 145b: haşiye; Ebû Hafs Sirâcuddîn Ömer b. Abdurrahman el-Fârisî el-

Kazvînî, el-Keşf an Müşkilâti’l-Keşşâf, Beyazıt Devlet Ktp., nr. 745, vr. 186a. Diğer örnek için 
bkz. Çorum, nr. 3453, vr. 161a: haşiye; Kâvînî, el-Keşf, Beyazıt Devlet Ktp., nr. 745, vr.  197a. 

27 Beyazıt Devlet Ktp., nr. 297, vr. 14a: haşiye. Bu ifade için bkz. Sa’deddîn Mes’ud b. Ömer et- 
Teftâzânî(792/1390), Hâşiye ale'l-Keşşâf, Süleymaniye Ktp., Amcazade Hüseyin, nr. 67, vr. 68a.  
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böyle tahkik ettiğini belirtmektedir28. Yani haset küfre düşüş nedenleridir, yoksa 

nefislerini satış nedenleri değildir29. 

 

8. Zemahşerî (538/1144)’nin Keşşâf’ı 

Her ne kadar metin içerisinde fazla işaret etmese de hâşiyedeki işaretleriyle 

birlikte düşünüldüğünde müfessirimizin en çok istifade ettiği kaynaklardan birisinin 

“Keşşâf” olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yer yer görüşlerini desteklemek için, yer 

yer îtikâdî mezhebinden kaynaklanan bir görüşünün kritiğini yapmak için, yer yer de 

değişik konularda (İ’rab vs. gibi) görüşlerinin hatalı olduğuna işaret etmek için 

Zemahşerî’ye atıflarda bulunmuştur. Yapılan alıntılara birkaç örnek olarak şunları 

verebiliriz: 

1. Örnek: D��D� �:� T'YkD� W!D� :�<A&:� A9AN:P �K�:LD�  “(Bahçesi için) Bunun ebediyen yok olacağını 

zannetmiyorum dedi…”(Kehf, 18/35) 

Burada Keşşâf sahibinin; “zengin Müslümanların da dilleriyle böyle şeyler 

söylemeseler de lisan-ı halleriyle bunu söyledikleri”30 ifadesine yer verilmektedir.  

2. Örnek: \!A4  D":�;@:6 A�\	�� lm ARD� :'A� :EA+A$;8�W��  “Allah’ın rahmeti muhsinlere yakındır.” 

(Araf, 7/56) 

el-Îcî, burada ‘karîb’ (yakın) kelimesinin müennes değil de müzekker 

okunması üzerinde durmaktadır. Nedeni olarak da, bu kelimenin ‘sevap’ manasına 

olup, muzâfun ileyhten müzekker merci olma durumunu ihraz etmesini 

göstermektedir. Zemahşerî’nin de “Karun’un hazinelerinin anahtarlarını ancak 

kuvvetli bir topluluk taşıyabiliyordu” (Kasas, 28/76) ayetinde bunu açıkladığını 

kaydetmektedir31.  

                                                 
 
28 Beyazıt Devlet Ktp., nr, 297, vr. 16b: haşiye. Ayrıca bkz. Teftâzânî, Hâşiye ale'l-Keşşâf, vr. 70b. 
29 Bu konuda diğer örnekler için bkz. Beyazıt, nr, 297, vr. 26a:haşiye; Çorum, nr. 3453, vr. 100a: 

haşiye; Çorum, nr. 3453, vr. 101a: haşiye(aynı yer için bkz. Beyazıt, nr. 297, vr.  150a: haşiye); 
Beyazıt, nr. 297, vr.  496b: haşiye  

30 Îcî, Tefsir, C: II, s. 440. 
31 Îcî, Tefsir, C: I, s. 622; Sonraki yazılan tefsirde Zemahşerî’ye atıfta bulunulmamış, sadece 

‘sevap’ manasına olduğu için müzekker okunduğu ifade edilmiş ve Ferrâ’dan şu alıntı yapılmış: 
‘Garip’ kelimesi nesepte kullanılırsa ‘te’ alması gerekir, yani şu filanın yakınıdır dediğin zaman 
burada müennes olur. Şayet mesafede kullanılırsa o zaman muhayyersin, istediğini 
kullanabilirsin. (Îcî, Cevâmiü’t-Tıbyân, Amcazade Hüseyin, nr, 24, vr. 128a. İstidlalde 
bulunulan yer için bkz. Zemahşerî, el-Keşşâf, C: III, s. 416.) 
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Bu şekilde isim tasrih etsin veya etmesin pek çok örneğe rastlamak 

mümkündür32. Belağî nüktelerle alakalı verilen hususlarda da benzerliklerin 

olduğuna şahit olmaktayız.   

3. Örnek: ;)YaD�:� �:7<A� n��:�:c :EA@ D!Q8oAR8� :EA@:� D!Q8@:R;$:�  “Akşam döndüklerinde ve sabah 

gittiklerinde sizin için onlarda güzellik vardır.”(Nahl, 16/6) 

 Hayvanlar akşam karınları tok, memeleri sütle dolu olarak geri 

döndüklerinden onların göze daha güzel görünmeleri, daha gösterişli olmaları söz 

konusudur. İşte bu nükteye işaret etmek için Müfessirimiz D!Q8oAR8� ifadesinin ;$:�!Q8@:R  

ifadesine takdim edildiğini belirtmektedir33. Burada verilen bilgilerin benzerlerine 

Keşşâf’ta da rastlamaktayız.34 

4. Örnek: W�Y� Y!Y�Y� FR;<:1 ;)YaD� 8'A�;p8  A�\	��AL 8'A�;p8 :� :EA+A�;p8�W	A�  “De ki, o sizin için hayırlı bir 

kulaktır. (Hayrı işitir ve kabul eder yoksa şerli bir kulak değildir. Size karşı 

hoşgörüsü onun şerefinden, kalbinin selametindendir…) O Allah’ı tasdik eder, ona 

inanır, müminlerin de sözlerinin doğruluğuna güvenir, sözlerine itimat 

eder…”(Tevbe, 9/61)  

el-Îcî, burada Allah’a imanın ‘M’ harf-i cerriyle müminlere imanın da ‘�’ 

harf-i cerriyle kullanılmasının; birincisinin Allah’a inanmamanın zıddı olan Allah’ı 

tasdik manasına, ikincisinin de müminlerin dediklerini teslim edip güvenme 

manasına gelmesinden kaynaklandığını belirtmektedir. Mesela o; �:�:� :2;*D� F'A�;p8�AL �:+D�  “Sen 

bize güvenecek değilsin”(Yusuf, 12/17), �QY��D� 8'A�;p8*D� :�D� :�:�:&J��:� D!QY�D�;6DVW��  “Sana ayak takımı tâbi 

olduğu halde sana mı güveneceğiz.”(Şuarâ, 26/111), �:�D� :':�=> I:fQ8�A� �\�A4 e6Y�n"J  ;'A� A�A�;QD�  “Musa’ya 

ancak Firavun’un zürriyetinden bir grup iman edip onun sözünün doğruluğunu kabul 

                                                 
 
32  Bu konuda diğer örnekler için bkz.; Îcî, Tefsir, C: III, s. 323-324; (a.mlf, a.e., C: IV, s. 489: 

haşiye); (karş. Çorum, nr. 3453, vr. 258a: haşiye; a.mlf. a.e., C: III, s. 72: haşiye); (karş. Çorum, 
nr. 3453, vr. 206a: haşiye; a.mlf. a.e., C: II, s. 377: haşiye); (karş. Çorum, nr. 3453, vr. 145b: 
haşiye; a.mlf. a.e., C: II, s. 102: haşiye.) (Çorum, nr. 3453, vr. 153a, 167b, 187a, 190b, 216a, 
249b: hepsi haşiyede yer almaktadır.) 

33 Îcî, Tefsir, C: II, s. 327. 
34 Bkz. Zemahşerî, Tefsir, C: II, s. 571. 
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ettiler.” (Yunus, 10/83) gibi ayetlerin hep ikincisine örnek olduğu ve ‘li’ harfi 

cerriyle kullanıldığını vurgulamaktadır35.  

 

9. Kâdî Beyzâvî (685/1286)’nin Envârü’t-Tenzîl’i 

el-Îcî’nin, tefsir içerisinde sarih olarak Beyzâvî’ye işarette bulunduğuna 

rastlayamıyoruz. Ancak hâşiyelerden hareketle veya verilen tefsirleri kıyaslamak 

sûretiyle ondan istifade ettiğini anlayabiliyoruz. Şimdi tasrih ederek veya etmeyerek 

yapılan istifade örneklerine göz atalım:  

1. Örnek: W�:L ;)8�;�:-:q ;'\�D� D�:�;Z:* ;)YaD� �K�A-;Q:�  “…aksine siz, sizin için bir randevu 

belirlemeyeceğimizi iddia ettiniz.” (Kehf, 18/48) 

Müfessirimiz, burada ‘kîl’ lafzıyla ‘bel’in bir kıssadan diğerine çıkmak, 

geçmek için getirildiğini ifade etmektedir36.  

2. Örnek: \!A4 :�\	�� 8R8�WV:  A�;�:�W��AL A!�:$;@ArW��:� À �:� A4:� ]A� I:L;RY0W�� I:7;+: :� A':- À �:h;D#W�� ARDa;+8�W��:� A�;s:&W��:� ;)YaYtA�:  ;)Ya\	:�D� 

D!�8R\_DN:� “Allah işlerde amel ve itikat bakımında orta yol takip etmeyi, insanlara ihsanda 

bulunmayı, sıla-i rahmi (akrabayı görüp gözetmeyi) emretmekte ve zina gibi 

hayâsızlıkları, şeriatın kerih gördüğü şeyleri ve insanlara karşı düşmanlığı 

yasaklamaktadır. Umulur ki öğüt alırsınız.” (Nahl, 16/90) 

Müfessirimiz, Kur’ân’da bu ayetten başka bir ayet olmasaydı bile, yine 

Kur’ân’ın her şeyin açıklamayıcısı ve insanlara hidayet rehberi ve rahmet olması 

kaziyesinin geçerli olacağına işaret eden Kâdî Beyzâvî’nin ifadelerini övmüştür37.  

3. Örnek: D!�8R:1=>:� D!;Q:c;R8� AR;�DVA� A�\	�� �J�A4 ;)878LuN:�8  �J�A4:� 8MQ8�:  ;)A7;<D	:- 8�\	��:� l)<A	:- l)<Aa:@  “Diğer bir kısımları 

da Allah’tan gelecek emir için durumları hakkında hüküm geciktirilmiştir. Allah ya 

onlara azap edecek (tevbelerini kabul etmeyecek) ya da onların tevbelerini kabul 

edecektir.” (Tevbe, 9/106) 

Müfessirimiz, Zemahşerî’nin ‘ya onlara azap edecek’ kavlini; şayet nifakta 

ısrar eder tevbe etmezlerse diye tefsir ettiğini, ‘ya da tevbelerini kabul eder’ kavlini 

                                                 
 
35 (Çorum, nr., 3453, vr. 139b: haşiye; Îcî, Tefsir, C: II, s. 78: haşiye.) Burada verilen ifadelerin 

benzerini Keşşâf’ta bulmaktayız.(Bkz. Zemahşerî, Keşşâf, C: II, s. 276.); bu konuda sarih örnek 
için bkz. (Çorum, nr. 3453, vr. 202b: haşiye; Îcî, a.e., C: II, s. 361: haşiye), karş. Zemahşerî, 
Keşşâf, C: II, s. 607. 

36 Haşiyede bunu Kadî Beyzâvî dedi deniyor. (Bkz. Çorum, nr. 3453, vr. 222a: haşiye) 
37 Bkz. Îcî, Tefsir, C: II, s. 360: haşiye, karş. Beyzâvî, Envârü’t-Tenzîl, C: III, s. 190. 
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de; şayet tevbe ederlerse şeklinde tefsir ettiğini ifade ettikten sonra Kâdî Beyzâvî’nin 

de ona tâbî olduğu söylemiş ve bu görüşün bâtıl olduğuna dikkat çekmiştir. Zira el-

Îcî’ye göre hakkında hüküm geciktirilen bu üç kişi, samimi, mümin olan 

sahabelerdendi. Âlimlerin bunu bu şekilde kaydettikleri, yapılan tefsirin lafız ve 

mana bakımından daha uygun olduğuna ve ehl-i sünnete göre Allah’ın tevbeleri 

kabul etmesinin vacip olmadığına da38 işarette bulunmaktadır. 

Bu şekilde müfessirimiz el-Îcî, bazı konularda Beyzâvî’yi Zemahşerî’ye tâbî 

olduğu için eleştirmektedir. Bazen de belâgat nükteleri verilirken ondan istifade ettiği 

anlaşılmaktadır39. 

B.  MUKADDİMEDE İFADE EDİLMEYEN KAYNAKLARI 

 Müfessirimizin, mukaddimede ifade edilen kaynakların dışında az da olsa 

başka kaynaklardan da istifade ettiği anlaşılmaktadır. Bunlar temel başvuru kaynağı 

olmadıklarından kaynak olarak göstermeye ihtiyaç duymamış olmalıdır. Ya da bu 

ifadeler, atıfta bulunulan eserlerin bizzat kendilerinden değil de mukaddimede geçen 

kaynaklardan alınmakla birlikte bizim tespit edemediğimiz iktibaslar olabilirler. 

Bunlardan ulaşabildiğimiz birkaç örneği sırasıyla zikredelim: 

 

1. Kevâşî (680/1281) Tefsiri 

W�Y� ;)8�; D�:6D� W!A4 D!�D_ ;'A� A�;+A- A�\	�� ;)8�;RD#D_:� A�AL :�A7:O:� l�AP�:O ;'A� �A+:L <Av�:R;fA4D� ID	:- A�A	W�A�  “De ki ne dersiniz 

Kur’ân, Allah katındansa ve siz onu inkâr ediyorsanız ve İsrail oğullarından bir şâhit 

de ona şahitlik ediyorsa…” (Ahkâf, 46/10) 

Âyette sözü edilen şâhidin Abdullah b. Selam olduğu kaydedildikten sonra 

Kevâşî tefsirinde, sûrenin Mekkî olmasına rağmen bu ayetin Medenî olduğunun açık 

bir şekilde ifade edildiğine yer verilmektedir40.  

 

2. Fahru’d-dîn er-Râzî (606/1209), Mefâtihu’l-Ğayb 

8�J*A4 D!�D_ �K�QY	Dk �?�Q87:c  “İnsan çok zalim ve çok cahildir.”(Ahzâb, 33/72) 

                                                 
 
38 Çorum, nr. 3453, vr. 145a: haşiye. 
39 Îcî, Tefsir, C: I, s. 663. karş. Beyzâvî, Tefsir, C: III, s. 31. Ayrıca diğer örnekler için bkz. 

(Çorum, nr. 3453, 11b, 225b: haşiyelerde yer almaktadır.) 
40 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 123; Amcazade, nr. 24, vr. 448b: haşiye. 
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Bu ayetin tefsirinde el-Îcî, İmam Râzî’nin “cehl ve zulmün insanın şanından 

olduğu” ifadesine yer vermektedir41. Bu kayıt İbn Kesir’in tefsirinde yer 

almamaktadır. Ayetler arasındaki ilişkiler de göz önünde bulundurulduğunda bir 

etkilenmenin olduğunu söyleyebiliriz. Zira sonraki tefsirinde münasebet konusu 

belirgin bir şekilde kendisini hissettirmektedir. Yer yer atıflarda da bulunması göz 

önünde bulundurulduğunda42 Râzî’nin tefsirinin bizzat kendisinden istifade ettiği 

söylenilebilir. 

 

3. Ebû Hayyân (745/1344)’ın Bahrü’l-Muhît’i 

Müfessirimiz el-Îcî, mukaddimede zikretmese de bir takım işaretlerle onun 

Ebû Hayyân’ın tefsirinden de istifade ettiğini söyleyebiliriz. Sonra yazılan tefsirinde 

özellikle dille alakalı tahlillerde Ebû Hayyan’a sık sık başvurulması43 ve Câmiü’l-

Beyân tefsirinin tefsir metinlerinde ona işaret edilmese de yazma nüshalarda atıflarda 

bulunulmamakla birlikte44 matbû tefsirin haşiyelerinde yer yer işaret edilmesi bu 

ihtimali güçlendirmektedir45. Ayrıca bazı yerlerde verilen bu konudaki tahliller 

karşılaştırıldığında benzerlikler göze çarpmaktadır. Mesela; 

J)Yw ;)8P�:+W�:�:L :)D	;�:+A� T]D� A';<:L;xAW�� I:,;@D� �:�A� �QY�A&D� �K�:�D�  “Sonra da o iki gruptan hangisinin mağarada 

kaldıkları süreyi daha iyi hesapladıklarını bilelim diye onları uyandırdık.” (Kehf 

18/12) Ayette geçen ‘ahsâ’ ifadesi zaptetmek manasında tefsir edilmiştir. Yani fiil-i 

mazi olduğunu söyleyenlerin görüşü kabul edilmiş olmaktadır. Ve ism-i tafdîl olarak 

alan Zeccâc’ın görüşü böylece tercih edilmemiş olmaktadır. İsm-i tafdîl olduğu 

görüşü Ebû Hayyân’da aynen yer almaktadır. Diğer görüş de yer almaktadır. 

Dolaysıyla müfessirimiz bunlardan birisini tercih etmiş olmaktadır. Ve bu konuda 

                                                 
 
41    Îcî, Tefsir, C: III, s. 371 
42 Îcî, Tefsir, C: I, s. 316: haşiye; Beyazıt, nr. 297, vr. 77b: haşiye 
43 Bkz. Amcazade, nr. 24, vr. 207a, 325a, 428b. 
44 Ulaşabildiğimiz bir nüshanın haşiyesinde bir örneğe rastlayabilmekteyiz. (Bkz. Araf 34. ayetin 

tefsiri sadedinde: Çorum, nr. 3453,  vr. 106b: haşiyede) Bu da yazma nüshalardan bu konudaki 
bazı iktibasların düşmüş olabileceğini göstermektedir. Dolaysıyla matbû tefsirin haşiyesinde bu 
konuda verilen kayıtlar Müfessirimize ait olmalıdır. Öyle olduğu takdirde istifade edildiği açık bir 
şekilde kendini göstermiş olur. 

45 Mesela; Bakara 133. ayetin tefsirinin haşiyesinde: Îcî, Tefsir, C: I, s. 97: haşiye; Bakara 211. 
ayetin tefsirin haşiyesinde: Îcî, a.e., C: I, s. 147: haşiye; Bakara 104. ayetin tefsirinde: Îcî, a.e.,  C: 
I, s. 80: haşiye. 
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Ebû Hayyân’ın tefsirinden istifade ettiği anlaşılmaktadır. Zira diğer tefsirinde zaten 

Ebû Hayyân’ın ismini çok defa tasrih etmektedir46. 

 

4. Diğerleri 

Sadece bir yerde İmam Gazâlî (505/1111)’nin ismi sarih olarak zikredilerek 

işarette bulunulmuş, ondan da bu konuda istifade edilmiştir: 

1. Örnek: 8�\	�� 86Q8* AC�:��:�J$�� AU;6DVW��:�   “Allah yerlerin ve göklerin nurudur” (Nûr, 

24/32) 

Bu ayetle alakalı İmam Gazâlî’nin; nurun hakikatte zâtıyla zâhir (kendi 

kendine görünen) ve kendisinden başkalarına da mahzar (onunla başkaları görünen) 

olan her şey için bir isim olduğu ve Allah Teâlâ’nın da bununla muttasıf ve hakikî 

nur olduğu görüşüne yer verilmiştir47. 

İbn Esîr (606/1210)’in Câmiü’l-Usûl’üne de atıfta bulunulmaktadır:  

2. Örnek: 89�:+;<:Z;*DVD� :M�:;yD�:� A":+<A#J$�� �:P�:+W	:�:c:� ?": => :EA�D��:�W	A�  “Nuh’un gemisini biz âlemlere bir 

ibret tablosu yaptık…”(Ankebût, 29/15) 

Câmiü’l-Usûl’de; Nuh (a.s.)’un tûfandan sonra elli sene yaşadığı, tûfanın 

süresinin ise altı ay olup son gününün Âşûre gününe denk geldiğinin ifade edildiği 

kaydedilmektedir48. 

3. Örnek: \!A4:� ;'A� A�A�:�<AO :)<AP�:R;LArD�  “İbrahim de onun (Nuh) dini üzere 

olanlardandı…”(Sâffât, 37/83) 

 Bu iki peygamber arasında Hud ve Salih’in olduğu ifade edildikten sonra 

Câmü’l-Usûl’de İbrahim ve Nuh peygamberler arasında bin yüz kırk iki senelik bir 

zaman dilimi olduğunun kaydedildiği belirtilmektedir49. 

                                                 
 
46 Krş. Çorum, nr. 3453, vr. 217b: haşiye; Ebû Hayyân el-Endelûsî el-Kırnatî(745/1344), el-

Bahrü’l-Muhît fi’t-Tefsîr, 11 c., Beyrut, Dârü’l-Fikr, 1992/1412, C: VII, s. 146. Diğer bir örnek 
için bkz. (karş. Çorum, 3453, 210b: haşiye; Ebû Hayyân, Bahrü’l-Muhît, C: VII, s. 66. İsrâ, 53. 
ayetin tefsiri.) 

47    Îcî, Tefsir, C: III, s. 123; buradaki bilgiler İmam Gazâlî’nin “Mişkâtü’l-Envâr” isimli eserinden 
alınmış olmalıdır. (bkz. Ebû Hamid Huccetülislam Muhammed b. Muhammed Gazâlî(505/1111), 
thk. Abdülazîz İzzeddin Seyrevan. Mişkâtü'l-Envâr ve Mısfatü'l-Esrâr, Beyrut, Âlemü’l-
Kütüb, 1986, s. 119, 120, vd.) 

48    Îcî, Tefsir, C: III, s. 273-274 
49    Îcî, Tefsir, C: III, s. 449; Amcazade, nr. 24, vr. 417b, bir kayıt yer almamaktadır. 



 47 

C. LÜGAT VE NAHİV KAYNAKLARI 

Bu konuda görüşlerinden istifade ettiği ve dil bilginlerinin görüşlerini aldığı 

kaynaklar arasında; Zemahşerî, Beyzâvî, Beğâvî, Teftâzânî, Ebû Hayyân, Ebü’l-

Bekâ50, İbn Hacip, İbn Mâlik51, Muğnî sahibi İbn Hişâm52 gibi şahısların eserleri,  

sözlüklerden de özellikle Sıhah53 ve sadece bir yerde atıfta bulunulan Merzûkî54 

sözlüğünü sayabiliriz. Aşağıda gelecek isimleri verirken biz bunların görüşlerinin 

bizzat kendi eserlerinden alındığını iddia etmemekteyiz. Bunları vererek hangi 

kaynaktan alınmış olabileceği üzerinde düşüneceğiz. Ancak bizzat kendi eserlerinden 

istifade edilenler de vardır. Şimdi, dil uzmanlarından bir kısmını örnek vererek 

bunların görüşlerini hangi kaynaklardan alınmış olabileceklerine açıklık 

kazandırmaya çalışalım: 

 

1. Sîbeveyh (180/796) 

Sîbeveyh gibi dilcilerin görüşleri genel olarak bu konulara ağırlık veren 

tefsirlerden alınmış görünmektedir. 

1. Örnek: ;)YaA�D� Yz:$W�D� :�;+A- A�\	�� 8j:QW�D�:� Ab:X�:7Jh	A�  “Bu sizin için Allah katında daha âdil 

şahâdet için de daha sağlamdır.” (Bakara, 2/282) 

Burada “aksetü” ve “akvemü” kelimelerinin Sîbeveyh’in mezhebine göre 

“ekseta” ve “ekâme” fiillerinden yapıldığı ifade edilmiştir55. Sonraki tefsirde; ‘ka-se-

ta’ maddesinin azdattan olduğu Bahrü’l-Muhît’ten nakledilmek sûretiyle ifade 

edilmiş ve sülâsi fiilden ism-i tafdîl olduğu kaydedilmiştir56. Buradaki ifadeler 

                                                 
 
50 Çorum, nr. 3453, vr. 106a: haşiye; Îcî, Tefsir., C: II, s. 531. Buradaki örnekler Ebu’l-Bekâ'nın 

bizzat kendi eserinden alınmış olmalıdır.(Bkz. Ebü’l-Bekâ Muhibbüddîn Abdullah b. Hüseyin 
B.Abdullah Ukberî(616/1219), İmlâ-u mâ Menne bihi'r-Rahmân min Vücûhi'l-İ'rab ve'l-
Kırâa fî Cem’i’l-Kur'ân, thk. İbrâhim Atve Avad, 2 c., 2. bs., Kahire: Mustafa el-Babi el-
Halebî(1969/1389), C: I, s. 271; a.mlf., a.e., C: II, s. 128.) 

51 İbn Mâlik’in ‘Şerhü’t-Teshîl’ine işaret edilmektedir.(Bkz. Beyazıt Devlet Ktp., nr. 297, vr. 24a: 
haşiye). Eser tasrih edilmeden verilen bir örnek için bkz. Îcî, Tefsir, C: III, s. 387.  

52 Bkz. (Îcî, Tefsir, C: III, s. 12); (a.mlf. a.e., C: I, s. 143: haşiye; Amcazade, nr. 24, vr. 30b. Tefsir 
metninde de yer almaktadır.) 

53 Sonraki tefsirde de söz konusu tefsirin yer yer zikredilmesi istifade edildiğini göstermektedir. 
Bkz. Îcî, Tefsir, C: IV, s. 22; a.mlf. a.e., C: IV, s. 145: haşiye. Farklı olarak sonraki tefsirde geçen 
örnekler için bkz. Amcazade, nr. 24, vr. 44b; Amcazade, nr. 24, vr. 6a. 

54    Tek örneği için bkz. Îcî, Tefsir, C: IV, s. 22. 
55    Îcî, Tefsir, C: I,  s. 210. 
56    Amcazade, nr. 24, vr.  44b. 
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Bahrü’l-Muhît’te aynen yer almaktadır57. Ancak yukarıdaki ilk görüş Zemahşerî 

tarafından Sîbeveyh delil getirilerek kabul edilmiştir. Müfessirimiz sonradan 

görüşünü değiştirmiş görünmektedir. 

2. Örnek: 8{A6�J$��:� Y"D�A6�J$��:� �Q8�D[W��D� �:�87: A�; D�  “Hırsız erkek ve kadının ellerini kesin…” 

(Mâide, 5/38) 

Sîbeveyh’e göre cümlenin takdiri; “Size okunanda çalan erkek ve kadının 

hükmüne gelince o da şudur: Onların ellerini hırsızlık yaptıklarında kesin...” 

şeklindedir. Dolaysıyla bu ayet mübtedâ ve haberden değil de iki cümleden oluşmuş 

olmaktadır. Müberred’e göre ise burada bir cümle vardır. O zaman mana, “Çalan 

erkek ve kadının elini kesin” şeklinde olur58. Burada da 8{A6�J$��:� Y"D�A6�J$��:�  kısmı mübdeda, 

�Q8�D[W��D� :)87: A�; D�  kısmı da haber olmaktadır. 

Bu ifadeler Beyzâvî’nin tefsirinde aynen yer almaktadır59. 

 

2. Ferrâ (207/822), Meâni'l-Kur'ân 

1. Örnek: :' AN\��:� D!�8RAP�Dt8  ;'A� ;)A7Av�:$A* J)Yw D!�8XQ8�:  �:�A� �QY��D�  “Eşlerine zıhâr yapıp da sonra 

dediklerinden dönenler…”(Mücadele, 58/3) 

Müfessirimiz, buradaki ‘dönme’nin hatayı telafi etme, pişman olma gibi 

manalara geldiğini açıkladıktan sonra Ferrâ’nın şöyle dediğini nakletmektedir: “  X�- 

|�! �( �����  ��<� ��� ” yani filan kişi dediğinden döndü. Daha açık bir ifadeyle, eşini 

kendisine haram kılma konusunda dediğinden dönmüş, kefaret ödemeyi kabul etmiş 

oldu. Bu, zıhardan sonra talaka güç yetirdiği halde eşini tutmasını ifade ettiğinden 

Şâfiî’nin görüşünü açıklar mahiyettedir. Daha sonra da buradan kastın cinsel ilişkiye 

azmetmek olabileceği görüşüne yer verilmektedir60. Yani cinsel ilişkiye girildiği 

zaman kefaret gerekir. Burada verilenler aynen Beğavî’nin tefsirinde de yer 

                                                 
 
57    Bkz. Ebû Hayyân, el-Bahrü’l-Muhît, C: II, s. 737. 
58    Îcî, Tefsir, C: I, s. 464 
59    Beyzâvî, Tefsir, C: II, s. 148-149. 
60    Îcî, Tefsir, C: IV, s. 274 
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almaktadır61. Ferrâ (207/822)’dan yapılan nakil, onun “Meâni’l-Kur’ân” isimli 

eserinde de yer almaktadır62. Dolaysıyla bizzat bu eserden almış olması da uzak bir 

ihtimal değildir. 

2. Örnek: :' AN\�� �D�A4 �QY��:�W_� ID	:- A}�J+�� D!QY�;Q:�;$:  “Kendi haklarını insanlardan aldıkları 

zaman tastamam alırlar.” (Mutaffifîn, 83/2) 

Burada, “kendi haklarını insanlardan alırken onların aleyhlerine tastamam 

alma” manası ifade edildikten sonra Ferrâ’dan ‘min’ ve ‘alâ’ harf-i cerrinin böyle 

yerlerde birbirini takip edeceği nakledilmiştir63. Dolaysıyla bu âyette hazif olduğu 

ifade edilmiş olunmaktadır. Bu ifadeler Zemahşerî ve Ebû Hayyân tefsirinde aynen 

yer almaktadır64. 

 

3. İbn Hâcib (646/1249), Kâfiye 

Mukaddimede verilen kaynaklardan ulaşabildiklerimizde İbn Hâcib’in ismine 

rastlayamadık.  

Ancak bir yerde O’nun “Kâfiye” isimli eseri tasrih edilmektedir65. 

1. Örnek: :~;Q:$D�:� :�<A[;�8  :�TL:6 I:S;R:�D�  “Rabbin verecek sen de razı 

olacaksın”…(Duhâ, 93/5) 

Müfessirimiz, İbn Hâcib’e göre buradaki ‘lâm’ın te’kîd lâmı olduğu yoksa 

ibtidâ lamı olmadığı görüşüne yer vermektedir. Zira ona göre burada ‘lâm’ harfi, 

mübtedânın hazfinden sonra haberin başına gelmiştir ve cümlenin takdiri: “ve-le-ente 

sevfe yu’tîke” şeklindedir66. 

2. Örnek: \!D� :�\	�� �̀]AR:L :'A� :EA_AR;h8�W�� 8�Y�Q8f:6:�  “Allah ve Resulü müşriklerden 

berîdir…”(Tevbe, 9/3) 

                                                 
 
61 Ebû Muhammed Muhyissünne Hüseyin b. Mesud Beğavî(516/1122), Tefsirü’l-Beğavî: 

Mealimü't-tenzil, thk. Hâlid Abdurrahman Ak, 4 c., 5. bs., Beyrut: Dârü’l-Ma’rife, 2002/1423. 
C: IV, s. 305.  

62 Buradaki ifadeler şu şekildedir: �Q��� ��<�� ��Q��� �� �4 !�XQ�  �  (Bununla dediklerinden dönüyorlar demek 

istiyordur.) (Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Ziyad b. Abdullah ed-Deylemî Ferrâ(207/822), Meâni'l-
Kur'ân, 3 c., 2. bs., Beyrut, Âlemü’l-Kütüb, 1980, C: III, s. 139.) 

63    Îcî, Tefsir, C: IV, s. 459 
64    Ebû Hayyân, Bahrü’l-Muhît, C:  X, s. 426; Zemahşerî, Keşşâf, C: IV, s. 706. 
65 Mülk suresi 4. ayetle alakalı İbn Hâcib’in “Kâfiye” isimli eserinden bir iktibasta bulunulmaktadır. 

(Îcî, Tefsir, C: IV, s. 340: haşiye; Beyazıt, nr. 297, vr. 546b: haşiye) 
66 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 504; Amcazade, nr. 24, vr. 556b, yer verilememiştir. 
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el-Îcî, (8�Y�Q8f:6:�) kelmesinin (�̀]AR:L) kelimesinde gizli olan zamire atıf olduğunu 

veya (8�Y�Q8f:6:�) kelimesinin haberi mahzûf olan bir mübtedâ olduğunu ifade ettikten 

sonra İbn Hâcib’in benzer durumda ‘enne’(\!D�)nin isminin mahalline atıf olmasının 

câiz olduğu görüşüne yer vermektedir67.  

 

4. Zeccâc (311/923), Meâni’l-Kur’ân ve İ’râbuhû 

8�J*A4 D!�D_ �K�QY	Dk �?�Q87:c  “İnsan çok zalim ve çok cahildir…”(Ahzâb, 33/72) 

 Müfessirimiz, bu ayetle alakalı değişik görüşlere yer verdikten sonra Zeccâc 

ve bazı âlimler şunu zikretmişlerdir deyip: “Gök, yer, dağlar hakkında emanet; 

Allah’ın meşîetine, iradesine boyun eğmek, inkıyat etmek demektir, Âdemoğlu 

hakkında ise; taat, görev anlamına gelir.”68 İktibasına yer vermektedir. Yani insan 

emanete hiyanet etmiş, diğer mahlûkat ise emanete hiyanet etmemiş, emeneti edâ 

etmişlerdir. Bu alıntı Beğavî’de yer almaktadır69. Yine bu ifadeler Zeccâc’ın 

“Meâni’l-Kur’ân ve İ’râbuhû” eserinde de yer almaktadır70. Bizzat buradan da 

alınmış olabilir. 

Bunların dışında şifahî ve yazılı bir takım etkilenmelerin olması doğaldır. 

Bunlar arasında hiç şüphesiz yakın akrabalarından olan ilimle temayüz etmiş olanlar 

ve karşılaştığı insanları sayabiliriz. Nitekim bir yerde hayatı konusunda da baş 

kaynak olan muâsırı Sehâvî’ye71 atıfta bulunmuştur. Yine başka bir yerde de 

Sekkâkî’ye işarette bulunduğuna şâhit olmaktayız72. Bunun dışında öğrenciliği 

sırasında kitaplarını okuduğu bir kısım insanlardan da etkilenmiş ve tefsirinde 

onlardan da istifade etmiş olabilir.  

 

 
                                                 
 
67 Îcî, Tefsir, C: II, s. 44; Amcazade, nr. 24, vr. 151a, yer verilmemiştir. 
68 Îcî, Tefsir, C: III, s. 371 
69    Beğavî, Tefsir, C: III, s. 547. 
70  Buradaki beyanlar şu hususta odaklanmaktadır; bütün emânete hıyanet edenler emâneti 

yüklenmişlerdir. Gökler ve yerler emâneti yüklenmeyi reddetmişlerdir, yani emâneti edâ 
etmişlerdir. Emânetin edâsı; Allah’a emrettiklerinde itaat etmektir.( Ebû İshak İbrâhim b. es-Seri 
b. Sehl Zeccâc(311/923), Meâni’l-Kur’ân ve İ’râbuhû, thk. Abdülcelîl Abduh Şelebi, 5 c.,  
Beyrut, Âlemü’l-Kütüb, 1988, C: IV, s. 238.)   

71    Beyazıt, nr. 297, vr. 13b: haşiye. 
72    Çorum, nr. 3453, vr. 101a: haşiye; Beyazıt, nr. 297, vr. 150a: haşiye, 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TEFSİRDEKİ METODU 

Konuya Giriş: Te’vil, tefsir, rivayet ve dirayet tefsiri kavramları 

Tefsir lügatte beyan etmek, açıklamak1; tevil dönmek, işi aslına döndürmek 

anlamlarına gelir2. Genel olarak tefsir ifadenin zahiriyle, hakikî manasıyla ilgili ve 

tek yöne muhtemel olan ayetler için söz konusu olurken, te’vil muhtemel değişik 

manalardan birini tercih etme, hakikî manadan mecazî manaya kelamı sarf etmelerde 

bahis mevzu olmaktadır3. Fakat meselenin teferruatıyla alakalı çok değişik tarifler 

yapılmıştır4. İşaret edilen manaları müfessirimizin tefsiri içerinde kullandığı te’vil ve 

tefsir kelimelerinden de anlamaktayız5. 

Bunun yanında bu iki kelime arasında bir mana farklılığının olmadığını kabul 

edenler de vardır6. Bu ifade edilenlerden hareketle klasik anlayış doğrultusunda; 

tefsirin muhkem ayetler için söz konusu olduğunu, te’vilinse müteşâbih ayetler için 

                                                 
 
1 Ebû Nasr İsmail b. Hammâd el-Farabî Cevheri(400/1009), es-Sıhâh Tâcü’l-Lüga ve Sıhâhu’l-

Arabiyye, thk. Ahmed Abdülgafûr Atar, 6 c., 4. bs., Beyrut, Dârü’l-İlm li’l-Melâyîn, 1990, “fe-
se-ra” mad., C: II, s. 781. 

2 Ebü’l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed b. Mufaddal Râgıb İsfahânî (502/1108), Müfredât fî 
Garîbi’l-Kur'ân, 3. bs., Beyrut, Dârü’l-Marife, 2001, “evl” mad., s. 40; Mehmet 
Sofuoğlu(1407/1987), Tefsire Giriş, İstanbul, Çağrı Yayınları, 1981, s. 247. 

3 Ebû Abdullah Bedreddin Muhammed b. Bahâdır B.Abdullah Zerkeşî((794/1392), Burhân fî 
Ulûmi’l-Kur'ân, thk. Muhammed Ebü'l-Fazl İbrâhim, 4 c., Kahire, Dâr-u İhyâi’l-Kütübi’l-
Arabiyye, 1957/1376. C: II, s. 149, 150; Sofuoğlu, Tefsire Giriş, s. 241, 247; Muhammed Tâhir 
b. Muhammed b. Muhammed et-Tûnusî İbn Âşûr(1394/1973), Tefsîr-u Et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, 
30 c., Tunus, ed-Dâru’t-Tûnusiyye li-n-Neşr, 1984, C: I, s. 16; Ali Turgut, Tefsir Usûlü ve 
Kaynakları, İstanbul, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı (İFAV), 1991, s. 221; 
Osman Keskioğlu, Nüzûlünden Günümüze Kur'ân-ı Kerim bilgileri, Ankara, Türkiye Diyanet 
Vakfı, 1987, s. 220-221.  

4 Ebü’l-Fadl Celalüddîn Abdurrahman b. Ebî Bekir Suyûtî,(911/1505), el-İtkân fî Ulûmi’l-
Kur'ân, thk. Mustafa Dîb El-Buğa, 2 c., 5. bs., Dımaşk, Dâr-u İbn-i Kesîr, 2002, C: II, s. 1189-
1191; Zerkeşî, Burhân, C: II, s. 147-152. 

5 Mesela; Te’vilin zahirden manayı alıp başka bir manaya hamletmek manasına geldiğini gösterir 
mahiyette örnek için bkz. (Îcî, Tefsir, C: I, s. 647: haşiye; Çorum, nr. 3453, vr. 113b: haşiyede 
yer almaktadır); aslî manasından mecâzî manasına hamletmek manası için bkz. (Çorum, nr. 3453, 
vr. 157b: haşiye; Îcî, Tefsir, C: II, s. 157: haşiye); belki bazen de tefsirle te’vili kastetmekte bu 
iki kelimeyi mürâdif olarak kullanmaktadır.(Bkz. Çorum, nr. 3453, vr. 140a: haşiye) Ayrıca 
seleften yaptığı nakiller için de hep tefsir ifadesini kullanmaktadır. 

6 İbn Âşûr, Tefsîr-u Et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, C: I, s. 16.; Suyûtî, İtkân, C: II, s. 1189; Muhammed 
Said Ramazan el-Bûtî, Min Revâi’ı’l-Kur'ân, Dârü’l-Fârâbî, Dımaşk 2004, s. 86; Sofuoğlu 
Tefsire Giriş, s. 241, 247; Müsâid Müslim Abdullah, Gelişme döneminde tefsir (çev. 
Muhammed Çelik), İstanbul, Yeni Akademi Yayınları, 2006, s. 52. 
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söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim Müfessirimiz el-Îcî muhkemi 

yorumlarken; “bunlar Kur’ân’ın nâsihleri, helali-haramı ve sadece tek yöne 

muhtemel olan ayetleridir” demekte, bunun dışındakileri de müteşâbih olarak 

değerlendirmektedir7. 

Şimdi diğer iki kavram olan rivayet ve dirayet tefsiri ifadeleri üzerinde 

duralım:  

Rivayet tefsirinde, Peygamber(s.a.v.)’den gerek Kur’an’ın Kur’an’la tefsiri ve 

gerekse Kur’an’ın hadisle tefsiri sadedinde olsun sahih olarak gelen rivayetler başta 

gelir. Ancak sahabenin dil konusunda icmâları bizim için hüccettir. Nüzûl sebebi ve 

ayetlerin karîneleriyle alakalı verdikleri bilgiler ise, merfû hükmünde olduğundan 

bizi bağlar8. İhtilaf ettiklerinde Peygamberimizin duasına nail olmuş İbn Abbas 

gibiler tercih edilir. Sahabenin mevkûfunun merfû olma ihtimalinin göz ardı 

edilmemesi gerekir. Zira bir mesele reyle görüşün imkânsız olduğu mesele ise ve 

kendisinden rivayet edilen sahabî ehl-i kitaptan ve isrâiliyyattan nakille meşhur 

değilse, sahabe mevkûfunun merfû olma ihtimali söz konusu olabilir9.  

İnsan zihni sahip olduğu malzemeyle düşünüp meseleleri 

değerlendireceğinden nebevî terbiyede yetişen bir sahabenin kendi görüşleriyle 

verdikleri hükümlerde bile esasında Peygamberî anlayışın izdüşümleri olabilir10. 

Bundan dolayı sahabe tefsiri rivayet tefsiri içerisinde mütalaa edilmiştir. 

Müfessirimiz el-Îcî’nin de sıhhatine inandığı sahabe tefsirini rivayet ve dirayet 

ayırımı yapmadan aldığını görmekteyiz. 

 Şu kadar var ki sahabenin tefsirde kendini göstermiş İbn Abbas gibi 

şahsiyetler adına sonradan bu konuda uydurmalar yapılıp onlara isnat edildiğini 

biliyoruz. Bunları ayırt etmek de ayrıca ilmî bir dirayet gerektirmektedir11.    

Yine tabiîn de bu sınıfta değerlendirilmektedir. Zira bunlar sahabeden işitmiş 

olabilirler12. Tebe-i tabiînden gelen rivayetleri de me’sûr tefsire dâhil edenler vardır. 

                                                 
 
7      Amcazade, nr. 24. vr. 46b. 
8 Zerkeşî, Burhân, C: II, s. 172 
9 Muhammet Hüseyin ez-Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, t.y., C: I, s. 95-96. 
10 Zehebî, a.g.e., C: I, s. 96.  
11 Zehebî, a.g.e., C: I, s. 82-83, 157-159. 
12 Zehebî, a.g.e., C: I, s. 128-129.   
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Çünkü Taberî gibi müfessirler onların görüşlerinden de istifade etmişlerdir13. Ancak 

böyle bir kabul, her dönemde haleflerin kendi seleflerinden yaptıkları, görüş 

nakillerini de rivayet tefsiri içerisinde mütalaa etmeyi gerektirir. Ki usûl kitaplarında 

mesele bu şekilde değerlendirilmemiştir. Oysa sonraki dönemlerde dirayet tefsiri 

içerisinde değerlendirilen meseleler başka birisinden nakil şeklinde de olsa dirayet 

tefsiri içerinde mütalaa edilmiştir.  

Ayrıca Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsiri de rivayet tefsiri içerisinde mütalaa 

edilmektedir. Bu mevzudaki tariflere baktığımız da bunu görmekteyiz14. Bu konuda 

Peygamber(s.a.v.)’den sahih olarak gelen rivayetler rivayet tefsiri olarak 

değerlendirilebilir. Ancak müfessir kendi dirayetiyle ayetler arasında böyle bir 

bağlantı bulmuşsa bu Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsiri olmakla birlikte rivayet tefsiri 

olarak değerlendirilemez. Zira burada her hâlükarda hata muhtemeldir15. Oysa genel 

olarak bu konuda yapılan tariflerde ifade edilen üç sınıftan yapılan rivayetler rivayet 

tefsiri olarak kabul edilmiştir. Öyleyse Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsirini rivayet tefsiri 

sınıfında değerlendirilirken bu göz önünde bulundurulmuş olmalıdır. 

Müfessirimiz sahabe tefsiri konusunda çok hassas olmakla birlikte bazen 

tâbiîn tefsirini terk edebilmekte, zayıf olarak değerlendirebilmektedir16. Ayrıca bir 

ayet hakkında Peygamber(s.a.v.)’den rivayet olduğu halde hasır ifade etmediği 

düşüncesinden hareketle17 başta sahabe görüşü olmak üzere başka görüşlere de yer 

verebilmektedir. 

Biz burada şöyle bir rivayet tefsiri tarifi vermeyi uygun buluyoruz: O 

Kur’ân’ın Kur’ân’la ve sünnetle tefsirine dair Peygamber (s .a.v.)’den, sahabeden, 

tabiînden nakledilen şeydir18.  

                                                 
 
13 Süleyman et-Tayyâr, et-Tefsir-ü bi’l-Me’sûr, s. 5, (Çevrimiçi) 

http://www.tafsir.org/tafsir/index.php?a=books&action=list&id=43, 30 Nisan 2007 
14 Muhammed Abdülazîm Zürkânî, Menâhilü’l-İrfân fî Ulûmi’l-Kur'ân, 2 c., 2. bs., Beyrut, 

Dârü’l-Ma’rife, 2001, C: I, s. 431; Zehebî et-Tefsir ve’l-Müfessirûn, C: I, s. 154; Mennâ’ el-
Kattan, Ulûmu’l-Kur'ân: Kur'ân İlimleri (çev. Arif Erkan), İstanbul, Timaş Yay., 1997, s. 479. 

15 Süleyman Tayyâr, Buhûs fî Mesâdiri’t-Tefsîr, 1, 6,-7. (Çevrimiçi) 
http://www.tafsir.org/tafsir/index.php?a=books&action=view&id=110, 30 Nisan, 2007. 

16 krş. Îcî, Tefsir, C: I, s. 681; Amcazade, nr. 24, vr. 153a-b. 
17 Nureddin Ali  b. Sultan Muhammed el-Herevî Ali el-Kârî(1014/1606), Envârü’l-Kur'ân ve 

Esrârü’l-Furkân, Süleymaniye Ktp. Reisülküttâb Mustafa Efendi, nr. 58, vr. 3a. 
18 el-Mehdî b. Humeyde, Takdîm-u Kitâbü’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr li-Muhammed et-Tâhir b. 

Âşûr, s. 12. (Çevrimiçi) 
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Dirayet tefsiri de bir delile istinaden müfessirlerin kendi istidlal ve 

istinbatlarına dayanan tefsir çeşididir19.  

Müfessirimiz el-Îcî’nin tefsirini bu manada bir sınıflamaya tâbî tutup kesin 

çizgilerle onu bunlardan bir tanesine dâhil etmek oldukça zordur. Zira o 

mukaddimede de ifade ettiği gibi başta İbn Kesir tefsiri olmak üzere rivayet 

tefsirlerinden bu konuda fazlasıyla istifade etmiştir. Her ne kadar görüşler verilirken, 

tefsirin muhtasar olması anlayışından hareketle görüş sahipleri verilmese de bunlar 

kıyaslandığında verilen bilgilerin İbn Kesir tefsiriyle büyük oranda paralellik 

arzettiğini görmekteyiz. Fakat o bunun yanında dirayet tefsiri içerisinde mütalaa 

edilen konulara da sıkça değinmiştir. Örneğin bu manada hâşiyede ağırlık verilen 

meselelerden bir tanesi rivayetle alakalı husussa, bir diğeri de dil unsurudur. Bu 

yapılırken mukaddimede ifade edilen dirayet tefsirlerinden ve bir kısım dilcilerden 

faydalanılmıştır. Bundan dolayı el-Îcî’nin tefsiri ilk bakışta dirayet tefsiri olarak 

değerlendirilebilir bir tefsirdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
 

http://www.tafsir.org/tafsir/index.php?a=books&action=search&auther=ة�	
 4 ,ا�
��ي20%��20%�
Mayıs 2007.  

19 Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi ve Tabakâtü’l-Müfessirîn, C: I, s. 112-113. 
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I. RİVAYET YÖNÜ 

 Biz burada yukarıda tarifi verilen rivayet tefsiri çerçevesinde Kur’an’ın 

Kur’an’la, hadisle, sahabe ve tabiîn sözleriyle tefsiri, isrâiliyyât, nuzûl sebebi, 

Mekkî-Medenî ayetler ve kıraâtlar meselesi gibi bilinmesi rivayete dayanan 

mevzularda, konumuz olan tefsirde nasıl bir yöntem takip edilmiş olduğunu ortaya 

koymaya çalışacağız. 

A. KUR’ÂN’I KUR’ÂN’LA TEFSİRİ 

Daha ilk dönemlerden itibaren en faziletli tefsirin Kur'an'ın Kur'an'la olan 

tefsiri olduğu söylenmiştir20. Hadislerde Kur’ân’ın Kur’an’la tefsiri kabilinden varid 

olanlar istisna edilecek olursa, bunlar herkesin kendi anlayışına göre olmuştur. Hatta 

Kur’ân’ın tefsiri mahiyetinde olan hadislerin bile hasır ifade etmediğini söyleyenler 

olmuş, bu konuda başka görüşler de ortaya koymuşlardır. Örneğin Fatiha sûresinde 

ifadesi geçen "kendilerine gazap edilenler ve dalalette olanlar"ın Yahudi ve 

Hıristiyanlar olduğuna işaret eden hadisle alakalı şu yoruma rastlamaktayız:  

“Zâhir olan bu ikisiyle misal kastediliyor olması, hasır olmamasıdır… Örnek 

olarak sadece bu iki sınıfı zikretmesinin sebebi şu olabilir; bunlar ifade edilen 

‘Allah’ın nimet verdiği’ gruba dâhildiler. Sonra onların akıbetleri kendilerine bu iki 

sıfatın nispet edilmesini müstahak şekle döndü. Yoksa onların konumunda olan sair 

kâfirler ve onlara dâhil olan diğer fâcirler de bulunmaktadır.”21 

 Konumuz olan müfessir el-Îcî’nin de bu meseleye vurgu yaptığına şahit 

olmaktayız. Özellikle son tefsirinde bu mevzuya vurgu yapan sarih ifadelerine 

rastlamaktayız: 

  el-Îcî, “Hiçbir şey yoktur ki O’nu hamdiyle tesbih etmesin. Fakat siz onların 

tesbihlerini anlamazsınız.”(İsrâ, 17/44) ayetinin beyanı sadedinde Kur’ân’ın bir 

kısmının diğer bir kısmını açıkladığını ifade edip bu ayeti tefsir mahiyetinde “Yerde 

                                                 
 
20 Ebü’l-Abbas Takıyyüddîn Ahmed b. Abdülhalîm İbn Teymiyye (728/1328), Mukaddime fî 

Usûli't-Tefsîr, Beyrut, Dârü’ş-Şam Li’t-Türâs, 1988/1408, s. 117. 
21 Ali el-Kârî, Envârü’l-Kur'ân ve Esrârü’l-Furkân, vr. 3a. Ancak bir meselede 

Peygamber(s.a.v.) bir şey söylemişse, Müfessirimizin de naklettiği gibi, bu söylenen dışındakileri 
dikkate almam diyenler de vardır. (Bkz. Çorum, nr. 3453, vr. 145b.) 
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ve göklerde bulunanlar; güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan 

pek çoğu Allah’a secde eder.”(Hac, 22/18) ayetini vermektedir22.   

Yine o, “biz peygamber gönderinceye kadar kimseye azap edici değiliz”(İsrâ, 

17/15) ayetini tefsir ederken Kur’ân’dan değişik ayetleri zikrederek Kur’ân’ın 

bazısının bazısını tefsir ettiğini ifade etmektedir23. Şimdi onun Kur’an’ın Kur’an’la 

tefsirine aşağıdaki başlıklar altında örnekler vererek açıklık kazandırmaya çalışalım: 

 

1. Peygamber(s.a.v.)’in ve Sahâbenin Kur’ân’ı Kur’ân’la Tefsiri 

Hz. Peygamber(s.a.v.), yer yer sorulan sorulara karşılık olarak Kur’an’ı tefsir 

etmiş, ashaba karışık gelen yerlere açıklık getirmiştir. Bunlardan bir kısmını 

Kur’an’ın Kur’an’la tefsiri kısmına dâhil etmek mümkünken, diğer bir kısmını da 

Kur’an’ın hadisle tefsiri kısmına dâhil etmek mümkündür. Bunun yanında Kur’an’ı 

tefsir konusunda hepsi aynı seviyede olmayan sahabeden bazılarının bu konuda 

temayüz ettiğini ve yapılan tefsir rivayetlerinin çoğunluğunun onlara isnad edildiğini 

görmekteyiz. 

1. Örnek: :' AN\�� �Q8+:�=> ;)D�:� �Q8$A&W	:  ;)87:*�:�A4 F)W	YtAL :�A�D��Y� 8)87D� 8';�DVW�� ;)8P:� D!�8�:�;78�  “İman edenler ve 

imanlarına zulüm karıştırmayanlar, işte onlar için emniyet vardır ve doğru yolda 

olanlar da sâdece onlardır.”(En’am, 6/82) 

Müfessirimiz burada bu ayetin sahabeye ağır gelmesiyle Allah 

Resûlü(s.a.v.)’nün Kur’an’da geçen “Ey oğulcuğum! Allah’a şirk koşma. Bil ki şirk, 

çok büyük bir zulümdür.”(Lokman, 31/13) ayetini okuyarak buradaki zulmü şirk 

olarak tefsir ettiğini kaydetmektedir24.  

2. Örnek: �J�D�:� dD�:6 D!Q8+A�;p8�W�� :M�:x;@DVW�� �QY��D� �DN:P �:� �:*:�:-:� 8�\	�� 8�Y�Q8f:6:�  “Müminler o birleşik 

düşman kuvvetlerini karşılarında görünce işte bu Allah’ın ve Resûlü’nün bize vaat 

ettiği(haber verdiği) şeydir dediler…”(Ahzab, 33/22) 

el-Îcî, İbn Abbas(r.a.) ve başkalarından Allah ve Resûlünün müminlere haber 

verdiği şeyin “Yoksa siz sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza 

                                                 
 
22 Amcazade, nr. 24, vr. 255a: haşiye. 
23 Amcazade, nr. 24, vr. 251b. 
24 Îcî, Tefsir, C: I, s. 552-553. Diğer tefsirinde hadisin; Buhârî, Müslim, Ahmed b. Hanbel, Tirmizî, 

Neseî ve başkalarından sahih olarak rivayet edildiği kaydedilmektedir(Amcazade, nr. 24, vr. 
123a.) 
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gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz.”25(Bakara, 2/214) ayetiyle kastedilen 

şey olduğunun nakledildiğini kaydetmektedir. Dolayısıyla Hendek savaşında 

Müslümanların başlarına gelen olaylar burada haber verilen şeylerdir. 

 

2. Diğer Kur’ân’ı Kur’ân’la Tefsir Örnekleri 

1. Örnek: ID	:-:� :' AN\�� ��8X�:P �:+;�JR:@ �:� �:+;,:,D� :�;<D	:- ;'A� Y�;&D�  “...Yahudilere, sana daha önce 

anlattıklarımızı haram kıldık…”(Nahl, 16/118) el-Îcî, Yahudilere haram kılındığı 

ifade edilen şeylerin En’am sûresinde sayıldığını belirtmektedir: 

 DzD	:�;1� �:� ;�D� �: �:Q:W�� A�D� �:�8P86Q87Yk ;2D	:�:@ �:� �\�A4 �:�87:�Q88O ;)A7;<D	:- �:+;�JR:@ A):+:sW��:� ARD0:&W�� :'A�:� FRY#Yk ]A� \�Y_ �:+;�JR:@ ��8X�:P :' AN\�� ID	:-:�

;s:&AL ;)8P�:+; :x:c :�A�D� F)Wt:�ALD!QY�AX�:,D� �J*A4:� ;)A7A<  

 “Yahudilere bütün tırnaklıları haram kıldık. Sığır ve koyunun içyağlarını da 

haram kıldık. Yalnız sırtlarında yahut bağırsaklarında bulunan veya kemiğe karışan 

yağları haram kılmadık…”26(En’am, 6/146)  

2. Örnek: I\0D	:�D� :X=>8j ;'A� A�eL:6 FC�:�A	D_  “Âdem Rabbinden kelimeleri telakki etti.” 

(Bakara, 2/37) 

Müfessirimiz, buradaki kelimelerden kastın; “Rabbimiz biz nefsimize 

zulmettik…”(A’raf, 7/23) ayeti veya başkaları olduğunu ifade etmektedir27.   

3. Örnek: A�A4:� ID	:�;L� A4:)<AP�:R;L 8�TL:6 FC�:�A	DaAL  “Hani bir zamanlar Rabbi İbrahim’i 

“kelimelerle” denemişti…” (Bakara, 2/124) 

el-Îcî, bu ayette geçen ‘kelimeler’ hakkında pek çok ihtilaf olduğunu ifade 

ettikten sonra bu konuda bir takım görüşlere yer vermektedir. Bunları verirken 

buradan kastın Kur’an’ın değişik ayetlerinde ifade edilen otuz haslet olduğu 

görüşüne de dikkat çekmektedir. Ve bu otuz hastletin on tanesinin Tevbe sûresinde 

“D!�8�AL�:�W�� D!Q8&Av�J���” ayetinde (Tevbe, 9/112), on tanesinin “ ;p8�W�� :�D	W�D� ;�D�D!Q8+A� ” sûresinin baş 

                                                 
 
25 Îcî, Tefsir, C: III, s. 347. Diğer tefsirinde; Allah’ın vaadinin yukarıda verilen ayet olduğu ifade 

edildikten sonra bunun pek çok selefin görüşü olduğu kaydediliyor. Ve bazı seleften de şunun 
nakledildiği ifade ediliyor; Allah Resûlü(s.a.v.) size karşı toplanan gruplar(Ahzab) son dokuz-on 
gün içinde sizin üzerinize yürüyecekler buyurdu. Onları görünce karşılaşma yerine yöneldiler ve 
bize Allah’ın ve Resûlü’nün vaat ettiği şeydir dediler.  (Amcazade, nr. 24, vr. 393b-394a.) 

26 Îcî, Tefsir, C: II, s. 368. 
27 Îcî, Tefsir, C: I, s. 41. Diğer tefsirde de benzer ifadeler yer almaktadır. Telakkî edilen kelimelerde 

ihtilaf olduğu ifade edilmiş ve pek çok selefe göre A’raf sûresindeki ayet olduğu belirtilmiştir. 
(Amcazade, nr. 24, vr.  8a.) 
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ayetlerinde (Mü’minûn, 23/1-9) on tanesinin de Ahzâb sûresinin “ :EA�A	;$8�W�� \!A4 AC�:�A	;$8�W��:� ” 

(Ahzâb, 33/35) ayetinde sayıldığına yer vermektedir.  

Yine diğer bir görüş olarak da bu denemenin ömrünün sonuna kadar her 

sabah ve akşamlayışında İbrahim(a.s.)’in “D!Q8A&;,8� :EA@:� D!Q8$;�8� :EA@ A�\	�� D!�:;&8$D�”(Rûm, 30/17) 

demesiyle olduğunu veya bu ayetten sonra gelen ayetlerle onu Allah’ın denediğini 

kaydetmektedir28.  

4. Örnek: ;':�D� 8)D	WkD� A'J�A� d:R:�W�� ID	:- \	��A� �KLAND_ ;�D� :M\ND_ A�A��: =�AL :�A�D��Y� ;)87Y��:+:  ;)878&<A,:* :'A� AM�:�AaW��  “Allah’a 

yalan söyleyerek iftira atandan ve Allah’ın ayetlerini yalanlayanlardan daha zâlim 

kim vardır. İşte onlar kitaptan kendilerine nasipleri gelip nail olacak 

olanlardır.”(A’raf, 7/37) 

Burada onlara yazılanların kendilerine gelip ulaşacağı ifade edildikten sonra 

buradaki ‘nasip’ten kastın Allah Teâlâ’nın şu kavli olduğu belirtilmektedir: “Kıyamet 

günü yalanlayanların Allah’ın huzuruna yüzleri kara olarak geldiklerini görürsün.” 

(Zümer, 39/60) Buradaki nasipten kastın ne olduğu ile ilgili verilen diğer üç görüş 

olarak da, bunun Kitap’ta hayır ve şerden vaat edildikleri şeyler veya onlar için 

Levh-i Mahfûz’da tespit edilenler ya da onlar için yazılan amel, rızık ve ömür gibi 

şeyler olduğu görüşlerine yer verilmektedir29. Diğer tefsirinde ise; bu ayetin manası 

konusunda değişik görüşlerin olduğu ifade edildikten sonra en zahir olanının; onlar 

için yazılan ömür, rızık ve amel gibi şeyler olduğu kaydedilmektedir. Bu tefsirin 

haşiyesinde bu görüşün seleften büyük bir topluluğun görüşü olduğu belirtilmiş ve bu 

görüşün manada güçlü olduğu, siyakın da bu manaya delalet ettiği vurgulamıştır30.  

Dikkat edildiğinde verilen görüşleri sahabe ve tabiîn imamlarına ait olduğu 

görülmektedir. Her ne kadar isim tasrih etmese de kaynaklarından olan İbn Kesir gibi 

tefsirlere bakıldığında bu müşahede edilmektedir31. 

                                                 
 
28 Îcî, Tefsir, C: I, s. 92. 
29 Îcî, Tefsir, C: I, s. 613.  
30 Amcazade, nr. 24, vr. 137b-138a. 
31 Meselâ burası için bkz. İbn Kesîr, Tefsir, C: II, s. 221. 
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B. KUR’ÂN’IN HADİSLE TEFSİRİ 

Biz burada mümkün olduğu kadar tefsir sadedinde olan hadislere yer 

vereceğiz. Zira ayetle doğrudan ilgili olmayıp da dirayete bağlı olarak ayetle 

ilişkilendirilen hadisler müfessirin ilmî kudretiyle doğru orantılı olarak isabetli olur 

veya olmayabilir. Dolaysıyla bu meyanda olan tevcihleri rivayet tefsiri bölümünde 

değerlendirmek doğru olmasa gerekir. Bu durum Kur’an’ı Kur’an’la tefsir ederken 

de geçerlidir. 

Bu manada yapılan tefsirlerin genel olarak İbn Kesir tefsirinden alındığını 

veya ona benzerlik arzettiğini ifade etmiştik. Muhtasar tutma anlayışından dolayı 

seleften alınan görüşler sahiplerine isnad edilmese de biz İbn Kesir tefsirine 

baktığımızda bunları aynen görmekteyiz. Mesela;  

\!A4 D!=>;RY� AR;ZD#W�� D!�D_ �KXQ87;h:�  “Muhakkak sabah namazında okunan Kur’an’a (melekler 

tarafından) şâhit olunmaktadır.”(İsrâ, 17/78)  

Burada ona gece ve gündüz meleklerinin şâhit olduğu ifade edildikten sonra 

hâşiyede, metinde verilen tefsiri Peygamberimizin öyle tefsir ettiği ifadesi yer 

almaktadır32. Bu da, her ne kadar yapılan tefsir sahibine isnad edilmese de yer yer 

Peygamberimizden ve seleften bu şekilde kendilerine isnad edilmeden tefsirlerin 

alındığını göstermektedir. 

Yapılan tefsir selefe ait olduğu halde onlara ait olduğu kaydedilmeyen bir 

diğer tefsir örneği olarak da şunu verebiliriz: 

\!A4 :' AN\�� ;2D0:&:f ;)87D� �J+A� I:+;$8W�� :�A�D��Y� �:7;+:- :�;&8�D!�8�  “Bizden kendileri için ezelde rahmet ve 

saadet takdir33 edilmiş olanlar cehennemden uzaklaştırılırlar.”(Enbiya, 21/101) 

Âyete mana verirken ifade edilen rahmet ve saadet görüşlerinden ilkinin 

İkrime’ye, diğerinin ise başkalarına ait olduğu İbn Kesir tefsirinde yer almaktadır34. 

Yukarıda verilen ifadeye verilen örneklerle bu şekilde açıklık kazandırdıktan sonra 

şimdi de Kur’an’ın hadisle tefsiri konusuna aşağıdaki başlıklar altında örnekler 

verelim: 

 

                                                 
 
32 Çorum, nr. 3453, vr. 213b: haşiye; Îcî, Tefsir, C: II, s. 408: haşiye 
33 Îcî, Tefsir, C: III, s. 37. 
34 İbn Kesir, Tefsir, C: III, s. 207. 
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1. Âyetlerle İlgili Olarak Doğrudan Allah Resûlü(s.a.v.) Tarafından 

Yapılan Tefsirler 

 1. Örnek: \!A4 ID�;�D� A}�J+�� :)<AP�:R;LArAL :' AN\	D� 89Q8�:&J�� �DN:P:� T�A&J+�� :' AN\��:� �Q8+:�=>  “İnsanların İbrahim(a.s.)’e 

en yakını onun dinine tâbî olanlar, bu Peygamber ve onunla beraber iman 

edenlerdir…” (Âl-i İmrân, 3/68) 

 Müfessirimiz, Allah Resûlü(s.a.v.)’nün: “Her nebinin peygamberlerden bir 

velisi vardır. Onlardan benim velim; babam ve Rabbimin Halîl’i İbrahim’dir.” 

buyurup sonra da bu âyeti okuduğunu kaydetmektedir35. 

 2. Örnek:  ;':�D� AXAR8  8�\	�� W!D� 8�: A�7:  ;�:R;h:  89:6;�:y D	;fArW	A�j� “Allah kimin hidayetini irade ederse 

onun sadrını İslam’a(tevhide) açar…”(En’am, 6/125) 

el-Îcî, bu ayet münasebetiyle bir soru üzerine, burada geçen ‘şerh’in Allah 

Resûlü(s.a.v.) tarafından “kalbe atılan bir nur” şeklinde tefsir edildiğine yer 

vermektedir36.   

3. Örnek: ;�D0D�:� �:+;<:�=> I:fQ8� :M�:�AaW�� �D	D� ;'Ya:� �A� F": ;RA� ;'A� A�Av�D0A�  “Musa’nın Rabbiyle 

kavuşmasından şüphe içinde olanlardan olma…”(Secde, 32/23) 

Müfessirimiz, burada ‘Musa(a.s.)’nın ölümden sonra Rabbiyle buluşmasından 

şüphe içerisinde olanlardan olma’ görüşüne yer verdikten sonra, 

Peygamber(s.a.v.)’in böyle tefsir ettiğine ve bunu da Taberânî’nin rivayet ettiğine yer 

vermektedir. Bir diğer görüş olarak da أو(veya) lafzıyla ‘senin miraç gecesi Musa ile 

likandan şüphe içinde olma’37 görüşünü vermektedir. 

4. Örnek: �:�:� ;)Ya:L�:yD� ;'A� F":&<A,8� �:�A&D� ;2:&:$D_ ;)Ya A�; D� QY#;�: :� ;':- F�A�D_  “Musibetten size isabet 

edenler ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir ve çoğunu da Allah siler.” (Şûra, 

42/30)  

                                                 
 
35 Îcî, Tefsir, C: I, s. 209. Diğer tefsirde Tirmizî ve başkalarının rivayet ettiği kaydı yer 

almaktadır.(Amcazade, nr. 24, vr. 54a.) 
36 Îcî, Tefsir, C: I, s. 576. Diğer tefsirde İbn Cerir ve İbn Ebî Hâtim’in rivayet ettiği kaydı yer 

almaktadır. (Amcazade, nr. 24, vr. 129b.) 
37 Îcî, Tefsir, C: III, s. 333. Diğer tefsirde; İsrâ gecesi senin Musa ile buluşmandan şüphe içinde 

olma görüşü ilk görüş olarak verildikten sonra yukarıdaki görüş de ‘kîl’ lafzıyla verilmiştir. 
(Amcazade, nr. 24, vr. 389b.) 
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el-Îcî, bu ayette geçen ‘ellerle kazanılanlar yüzünden olan musibetler’in Allah 

Resûlü tarafından Hz. Ali(r.a.)’ye; ‘size dünya hayatında isabet eden hastalıklar, 

ukubetler, belalar’ şeklinde tefsir edildiğine yer vermektedir38. 

5. Örnek: ;':� W�:�;�:  ��̀ Q8f :x;Z8  A�AL  “Kim bir kötülük işlerse ona karşılık 

cezalandırılır.”(Nisâ 4/123) 

Bu ayet nâzil olunca Ebû Bekir(r.a.)’in bu ayetin kendilerine çok ağır 

geldiğini ifade etmesi üzerine; Peygamber(s.a.v.)’in bu cezalandırmanın dünyada 

isabet eden musibetler olduğunu belirttiği kaydedilmektedir39.   

6. Örnek: ?"J<A*�:&;P:6:� �:PQ8-:�:�;L� �:� �:P�:+;&:�D_ ;)A7;<D	:- �\�A4 =̀ �:sA�;L� A!�:Q;SA6 A�\	�� �:�D� �:P;Q:-:6 Ĵ :@ �:7A�: �:-A6 �:+;<:�=�D� :' AN\�� �Q8+:�=> ;)87;+A� 

;)8P:R;cD� :�l�A�D_ ;)87;+A� D!QY0Af�D�  “…Uydurdukları ruhbanlığı ise Biz kendilerine farz kılmadık, 

lâkin Allah’ın rızasına nâil olmak için kendileri icad ettiler. Kaldı ki ona gereği gibi 

de riâyet etmediler. Biz de onlardan iman edenlere mükâfatlarını verdik, onların 

çokları fâsıktır.” (Hadîd,57/27) 

Bu âyetle alakalı müfessirimiz, İbn Mesud’dan merfû olduğunu ifade ettiği şu 

nakle yer vermektedir: “Peygamber (s.a.v.) İsrail oğullarının ruhbanlığı nereden 

edindiklerini biliyor musun diye sordu? Ben de Allah ve Resûlü daha iyi bilir dedim. 

Onlara Îsâ’dan sonra günah işleyen zorbalar onlar üzerine hâkim oldu. İman ehli 

bunlarla savaştılar. Ancak üç defa yenildiler. Sonunda bunlardan çok azı kaldı. Ve 

şöyle dediler; Îsâ’nın bize vaat edip, müjdesini verdiği peygamberi Allah 

gönderinceye kadar Allah’ın yeryüzünü dağılalım. Dağların mağaralarına dağıldılar 

ve ruhbanlığı ihdas ettiler. Bundan sonra onlardan bir kısmı dinine sımsıkı sarıldı, bir 

kısmı da küfre düştü. Sonra Allah Resûlü bu âyeti okudu.”40  

 

 

                                                 
 
38 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 67. Diğer tefsirde; bu rivayetten önce sahih olduğunu ifade ettiği şöyle bir 

hadise yer vermektedir; Peygamber(s.a.v.) şöyle buyurdu; nefsim kudret elinde olan Allah’a 
yemin olsun ki, bir mümine isabet eden hiçbir yorgunluk, hastalık, hüzün, keder olmasın ki bunu 
Allah hatalarından bir kısmına kefaret yapmasın. Hatta onu rahatsız eden bir diken bile kefarettir. 
Sonra yukarıdaki hadisi Ahmet b. Hanbel’den Peygamber(s.a.v.) şöyle buyurdu diyerek 
nakletmiştir. (Amcazade, nr. 24, vr. 456b) 

39 Amcazade, nr. 24, vr. 88b; İcî, Tefsir, C: I, s. 410. (Haşiye 12/Veciz kaydıyla yer almaktadır.) 
40 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 270-271. Bu İbn Kesir’de (bkz. İbn Kesir, Tefsir, C: IV, s. 338.) yer almayıp 

Beğavî’de (bkz. Beğavî, Tefsir, C: IV, s. 300-301.)yer almaktadır. 
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2. Mücmeli Beyân Kabilinden Olan Tefsirler 

1. Örnek: 8�D#W	:� 8)87:PQ8c8� 86�J+�� ;)8P:� �:7<A� D!Q8A��D_  “Cehennem ateşi yüzlerini yakar, onlar 

orada yüzleri abus bir hale gelirler.” (Mü’minûn, 23/104) 

Müfessirimiz, Tirmizî’nin naklettiği bir hadiste Peygamber(s.a.v.)’in şöyle 

buyurduğunu ifade etmektedir: “Ateşin çirkinleştirmesi (yakması); üst dudakların 

başın ortasına ulaşıncaya kadar çekilmesi, büzülmesi alt dudaklarınsa göbeğe kadar 

sarkmasıdır.”41  

2. Örnek: ;)D�D� :R:� :�;<D_ :M:R:S 8�\	�� �?	D�:� ?":�A	D_ ?":&e<D� Fb:R:Z:hD_ F":&e<D� �:7Y	;yD� l2AL�Dw �:78-;RD�:� �A� À �:�J$��  “Görmedin 

mi Allah nasıl bir benzetme yaptı: Güzel söz, kökü yerin derinliklerinde sabit, dalları 

ise göğe doğru yükselmiş bir ağaç gibidir.” (İbrahim, 14/24) 

Müfessirimiz, buradaki şecere-i tayyibenin(hoş ağaç); hurma veya cennette 

bir ağaç olarak tefsir edildiğine yer vermektedir42. Ayetin tefsiri ile ilgili hâşiyede; 

birincisinin Hz. Peygamber(s.a.v.)’in tefsiri ikincisi ise, İbn Abbas(r.a.)’ın görüşü 

olduğunu ifade etmektedir43.  

3. Örnek: D�:x;*DVD� 8�\	�� 8�:�:+<Aa:f ID	:- A�A�Q8f:6 ID	:-:� :EA+A�;p8�W�� ;)87:�:xW�D�:� D":�A	D_ d:QW0J���  “…Allah sekînesini 

Resûlü ve mü’minler üzerine indirdi ve onlar için takva kelimesini seçti44…”(Fetih, 

48/26) 

el-Îcî, buradaki ‘takva kelime’sinden kastın kelime-i şahâdet olduğuna yer 

verdikten sonra Peygamber(s.a.v.)’in böyle açıkladığını ifade etmektedir45. 

 

3. Âmmı Tahsis Kabilinden Olan Tefsirler 

1. Örnek: �:�J*A4 :jJR:@ 8)Ya;<D	:- D":�;<:�W�� :jJ���:�  “Allah size ölüyü ve (akıtılmış) kanı haram 

kıldı…” (Bakara, 2/173) 

Müfessirimizin bu âyetle ilgili ifadeleri özetle şu şekildedir: Balık, çekirge, 

karaciğer ve dalak bundan hadisle istisnâ edilmiştir, dolaysıyla bunlar helâldir. Yani 

ölüden balık ve çekirge akıtılmış kandan da karaciğer ve dalak istisnâ edilmiştir… 

                                                 
 
41 Îcî, Tefsir, C: III, s. 100. 
42 Îcî, Tefsir, C: II, s. 294. 
43 Çorum, nr. 3453, vr. 187b: haşiye; Îcî, Tefsir, C: II, s. 294: haşiye 
44 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 162. 
45 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 162: haşiye; Beyazıt Devlet Ktp., nr. 297, vr. 500b: haşiye. Tirmizî’nin 

rivayet ettiği kaydedilmektedir. 
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Âyette kendiliklerinden, bir delile dayanmaksızın nefislerine haram kıldıkları şeylere 

bir ret vardır. Buradan onların kendilerine helal saydıkları şeylerin haramlığı murat 

buyurulmuştur. Yoksa mutlak olarak haramları saymak kastedilmiş değildir. 

Dolayısıyla bu âyet, haramlar bunlardır, bunlardan başka haram yoktur şeklinde bir 

anlayışa delâlet etmez46.  

2. Örnek: �D	D� :M�:$;*D� ;)87:+;<:L FNA�:�;Q:  �D�:� D!QY�=̀ �:$:�:   “O gün aralarında nesep bağı olmaz, 

dostluk da istemezler…”(Mü’minûn, 23/101) 

Müfessirimiz, burada Hafız İbn Asâkir’in merfû olarak Abdullah İbn 

Ömer’den rivayet ettiğini ifade ettiği şu nakle yer vermektedir: “Rabbimden 

ümmetimden evlendiklerimin ve onlardan (ehlimden)biriyle evlenenlerin hepsinin 

benimle cennette birlikte olmasın istedim ve Allah bunu bana verdi.”47 Diğer 

tefsirinde bu mesele başka ilavelerle birlikte yer almaktadır48.  

C. KUR’ÂN’I SAHABE VE TABİÎN SÖZÜYLE TEFSİRİ 

Biz buraya sahabe ve tabiînin yaptığı tefsirlerden birkaç tefsir örneği almak 

istiyoruz. Müfessirimizin mukaddimede de ifade ettiği gibi ‘أو’(veya) lafzıyla verilen 

tefsirlerin isim tasrih edilmese de sahabe ve tabiîne ait olduğuna şâhit olmaktayız. 

Bunların dışında açıktan isim tasrih edilerek verilenler de bulunmaktadır. Bazen de 

bunlara hâşiyelerde işaret edildiğini görmekteyiz. 

1. Örnek: J)Yw �:+Ww:6;�D� :M�:�AaW�� :' AN\�� �:+;<D#D[;y� ;'A� �:*AX�:&A- ;)87;+A�D� l)A��Dk A�A$W#:+A� ;)87;+A�:� l�A,:�W08� ;)87;+A�:� l̂ AL�:f AC�:R;<:�W��AL A!W�ArAL 

A�\	�� “Sonra kullarımızdan seçtiklerimize Kitap’ı varis kıldık. Onlardan zâlim olanlar, 

orta olanlar ve Allah’ın izniyle hayırda yarışanlar vardır…”(Fâtır, 35/32) 

Ukbe(r.a.)’nin sorusu üzerine Âişe Vâlidemizin bu ayeti şöyle tefsir ettiği 

nakline yer verilmektedir: “Onların hepsi cennettedir. Hayırda yarışanlara gelince 

onlar; Peygamber(s.a.v.) devrinde geçip giden ve Allah Resûlü’nün onların lehine 

olarak cennetlik olduklarına şâhitlik yaptığı kimselerdir. Mutavassıt olanlara gelince; 

                                                 
 
46 Îcî, Tefsir, C: I, s. 118. 
47 Îcî, Tefsir, C: III, s. 100. 
48 İmam Ahmet b. Hanbel şunu nakletmektedir; Peygamber(s.a.v.) Fâtıma benden bir parçadır, onu 

rahatsız eden beni de rahatsız eder; onu sevindiren beni de sevindirir. Nesep bağı (kıyamet günü) 
kesilir. Ancak benim nesebim, benim hürriyetine kavuşturduklarım ve benimle evlilik yoluyla 
akraba olanlar hariç buyurdu. İbn Kesir bu hadisin Buharî-Müslim’de bir aslı olduğunu 
söylemiştir. (Amcazade, nr. 24, vr. 323a-b.) 
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Allah Resûlü’nün ashabından Allah’a kavuşuncaya: yani ölünceye kadar onun izine 

tâbî olanlardır. Nefsine zulmedene gelince onlar da; benim ve senin gibilerdir.”49  

2. Örnek:  82e&D�8  8�\	�� :' AN\�� �Q8+:�=> A�;QD0W��AL A2AL�\��� �A� Ab�:<:W�� �:<;*T��� �A�:� Ab:RA1=�W��  “Allah iman edenleri, 

dünyada ve ahirette sabit sözde sabit kılar.”(İbrâhim, 14/27)  

el-Îcî, burada İbn Abbas(r.a.)’ın; “kim dünyada şahâdete devam ederse Allah 

Teâlâ ona kabirde onu telkin eder.”50 ifadesine yer vermektedir. 

 3. Örnek: F�D�ArD� :�A#8* �A� A6QT,�� �D	D� :M�:$;*D� ;)87:+;<:L FNA�:�;Q:  �D�:� !QY�=̀ �:$:�: �  “Sûra üfürüldüğü zaman 

aralarında nesep bağı kalmaz; birbirinin hatırını sormayı bile 

düşünmezler.”(Mü’minûn, 23/101) 

 Mümin olan kişinin, babası, evladı… üzerinde hakkının olmasına sevineceği 

ve onlardan hakkını alacağı51 ifadelerine yer verildikten sonra hâşiyede bu ifadelerin 

İbn Mesud(r.a.)’a ait olduğu ifade edilmektedir52. 

 4. Örnek: Tefsir metninin kenarında yer alıp da el-Îcî’ye ait olan hâşiyede, 

Nûr 26. ayette geçen 8C�D�<A&:�W�� ve  8C�:&e<\[�� kelimelerini İbn Abbâs(r.a.) ve pek çok selefin 

‘söz’ olarak tefsir ettiğine yer verilmektedir53. Yani sözden tayyip ve habis olanlar… 

Dolayısıyla metin içerisinde görüşüne yer verildiği halde isim tasrih edilmezken 

hâşiyede kime ait olduğu da ifade edilmektedir. 

 5. Örnek: �D�:� QY0W	8�� ;)Ya A�; DVAL ID�A4 A"DaY	;7J���  “… kendinizi tehlikeye atmayın.”(Bakara, 

2/195) 

 el-Îcî, âyetin manasının; savaşarak kendinizi tehlikeye atmayın değil, bu 

uğurda infak etmeyerek kendinizi tehlikeye atmayın olduğu üzerinde durmakta ve bu 

kısmın hâşiyesinde şunlara yer vermektedir: “Bu âyetin manası; onlar size galip 

gelecek düşüncesiyle toptan harbetmekle nefislerinizi tehlikeye atmayın demek 

değildir. Berâ b. Âzib’e bir adam tek başıma düşmana hamle yapsam ve beni 

öldürseler nefsimi tehlikeye atmış olur muyum diye sordu. O da hayır, zira bu âyet 

                                                 
 
49 Îcî, Tefsir, C: III, s. 409. 
50 Îcî, Tefsir, C: II, s. 295. 
51 Îcî, Tefsir, C: III, s. 99. 
52 Çorum, nr. 3453, vr. 264a: haşiye; Îcî, Tefsir, C: III, s. 99: haşiye 
53 Çorum, nr. 3453, vr. 267b: haşiye. İbn Kesir’de Mücâhid, Atâ, Saîd b. Cübeyr, Şa’bî, Hasan-ı 

Basrî, Hubeyb b. Ebî Sâbit ve Dahhâk’tan bu şekilde rivayet edildiği kaydedilmektedir. (Bkz. İbn 
Kesir, Tefsir, C:  III, s. 288.) 
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cihadı terk hakkındadır dedi. Yani cihadı terkle, bu konuda infak etmemekle 

nefislerinizi tehlikeye atmayın, Ebû Eyüb ve başkaları da böyle dediler.”54   

6. Örnek: �:�:� ID	:- :' AN\�� D!QY0J�:  ;'A� ;)A7AL�:$A@ ;'A� F̀ ;�:O ;'AaD�:� d:RW_A� ;)87\	:�D� D!QY0J�:  “Muttakîler için 

onların kendi hesaplarına geçen davaranışlarından dolayı bir sorumluluk yoktur. 

Fakat hatırlatmak ve nasihat etmek gerekir. Umulur ki (ayetleri alaya alma 

tavırlarından) vazgeçerler.”(En’am, 6/69) 

el-Îcî, pek çok selefin55 bu ayetin Medenî olan Nisâ sûresi “o zaman siz de 

onlar gibi olursunuz.”(Nisâ, 4/140) âyetiyle neshedildiğini söylediklerine ve ayetin 

nüzûl sebebiyle alakalı farklı iki rivayete yer verdikten sonra Saîd b. Cübeyr’den 

ayetin manasının şu olduğunun sahih olarak vârit olduğunu ifade etmiştir: “Şayet 

âyetleri istihzaya dalmaktan sakınır onlardan yüz çevirirseniz, onların Allah’ın 

âyetlerini (istihzaya) dalmalarına karşılık hesaba çekilmelerinde size bir şey yoktur. 

Yani size gereken yüz çevirmektir.”56 

7. Örnek: n!�D�D�:� :'A� A�\	�� A�A�Q8f:6:� ID�A4 A}�J+�� :j;Q:  e�:W�� AR:&W_DVW��  “Bu Allah ve Resulünden insanlara 

büyük hac günü bir bildiridir…”(Tevbe, 9/3) 

Hasan-ı Basrî(r.a.)’den bu ‘büyük hac gününün’ Hz. Ebû Bekir(r.a.)’in vekil 

olarak hac yaptırdığı yıl olduğu nakline yer verilmiştir57. 

8. Örnek: �D�A4:� ;)8�<e<8@ F"J<A:�AL �QT<:D� :':$;@DVAL �:7;+A� ;�D� �:P�TX86  “Bir selamla selamlandığınız zaman 

ondan daha üstünüyle veya aynıyla selem verin…”(Nisa, 4/86)  

 

                                                 
 
54 Îcî, Tefsir, C: I, s. 135: haşiye(12/minhu kaydıyla yer almaktadır.) 
55 İbn Kesir tefsirinde bunlar; Mücâhid, Süddî, İbn Cüreyc ve başkaları olarak ifade edilmektedir. 

(Bkz. İbn Kesir, Tefsir, C: II, s. 149.)  
56 Îcî, Tefsir, C: I, s. 546. Diğer tefsirde; onlarla birlikte oturmaktan yasaklayan ayet nazil olunca 

Müslümanlar; o zaman Kâbe’de oturup, tavaf etmeye güç yetiremeyiz, zira onlar sürekli Allah’ın 
ayetleriyle alay edip eleştiriyorlar denildiği bunun sonucunda hatırlatma şartıyla onlarla oturma 
ruhsatının nazil olduğu ifadeleri ‘kîl’ lafzıyla zikredildikten sonra bunda bir işkalın olduğundan 
söz edilmektedir. Zira Nisa sûresindeki “O zaman siz de onlar gibi olursunuz”(Nisa, 4/140) ayeti 
geç inen Medenî âyetlerdendir. Fakat evlâ olanın “fakat size gereken kaçınmak ve yasak 
olduğunu hatırlatmaktır. Belki sizin yüz çevirdiğinizi görünce âyetleri alaya dalmaktan 
sakınırlar” manasının olduğu zikredilmektedir. Sonra bazı rivayetlerde onları terk etmekle 
Müslümanların günaha girecekleri endişelerini ifade etmeleri üzerine nâzil olduğunun geçtiği 
kaydedilmekte ve Said b. Cübeyr’den zikrettiğimiz yukarıdaki nakil sahih olarak varit olmuştur 
denmektedir. (Amcazade, nr. 24, vr. 121b)  

57 Îcî, Tefsir, C: II, s. 43-44. 
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Katâde’den nakille; “ziyadenin Müslümanlar için, aynıyla karşılık 

vermeninse zimmet ehli için” olduğuna yer verilmiştir58. 

D. İSRÂİLİYYÂTTAKİ YERİ 

İsrâiliyyât İsrail’e nispet edilen bir kelimedir. Ve Yahudi ve Hıristiyanların 

sözlü ve yazılı kaynaklarına dayanılarak rivayet edilen bir takım tarihî nakillere 

denir. Fakat Yahudilerden yapılan nakiller daha fazladır. Zira Medine’de 

Müslümanların muhatapları Yahudilerdi. Hıristiyanlardan yapılan nakillerse öğüt, 

vaaz türü şeyler olup, akîdeyi yaralayıcı şeyler değillerdir59.  

Asr-ı saadette Müslüman olan ehl-i kitabın geçmişle alakalı bilgileri rivayetin 

sıhhatini gerektiren ahkâmla çok alakalı olmadıklarından dinlenmiş ve kritiğe tabi 

tutulmadan aktarılmıştır. Özellikle rivayet tefsirleri bu haberlerle dolup 

taşmaktadır60.  

Yahudi kaynaklardan nakil yapan belli başlı kimselerden Ka’b el-Ahbar, 

Vehb b. Münebbih, Abdullah b. Selam gibi Yahudi âlimleri, seleflerinden aldıkları 

bu bilgileri sahabelere nakletmişlerdir. İşte bu rivayet edilen haberlerin bir kısmının 

isnadı sağlam olmakla birlikte alınan bilgiler haddizatında batıl olduklarından kabul 

edilemezler. Şunu da ifade edelim ki bu haberler bunları rivayet eden sahabeler 

tarafından kesinlikle uydurulmuş değillerdir. Bunlar daha önce yapılmış olan 

uydurmalardır61.  

Esasında Araplarla birlikte yaşayan bedevî Yahudiler kaynaklara çokta vakıf 

olmayıp avam insanlardı. Bundan dolayı pek çok hatalı bilgi kendini 

göstermektedir62.  

İşte bu nakiller değerlendirilirken üç grupta mütalaa edilmektedirler. 

Birincisi, sıhhati kaynaklarımıza uygun olduklarından dolayı kesinlik arz edenler. 

İkincisi, temel kaynaklarımıza ve akla uymadıklarından dolayı yalan oldukları açık 

                                                 
 
58 Îcî, Tefsir, C: I, s. 383. 
59 Muhammed Ebû Şehbe, el-İsrâiliyyât ve’l-Mevdûât fî Kütübi’t-Tefsîr, Beyrut, Dârü’l-Cîl, 

2005, s. 12-14; Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, C: I, s. 165; Abdullah Aydemir(1411/1991), 
Tefsirde İsrailiyyat, İstanbul, Beyan Yay., 2000, s. 29. 

60 İbn Haldûn(808/1406), Mukaddime, Beyrut, Dâr-u İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, t.y., s. 439; Ömer 
Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi ve Tabakâtü’l-Müfessirîn, C: I, s. 110. 

61 Ebû Şehbe, İsrâiliyyât, s. 96. 
62 İbn Haldun, Mukaddime, s. 440. 
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olanlar. Üçüncüsü, bu iki grupta yer almayıp da ne doğrulayabileceğimiz ne de 

yalanlayabileceğimiz haberlerdir63.  

Şimdi biz bu taksime göre Müfessirimiz Muînüddin el-Îcî’nin tefsirini, 

isrâiliyyâtın ve uydurmaların sıkça yer aldığı konular ışığında değerlendirmeye 

çalışalım: 

 

1. Tenkit Edip İsrâiliyyâttır Dediği Haberler 

1. Örnek: W�A4 �:LJRD� �K*�:L;RY� D�e&Y08�D� ;'A� �:�APA�:@D� ;)D�:� W�J&D0:�8  :'A� AR:1=�W��  “Hani (Âdem’in iki oğlu) iki 

kurban takdim etmişlerdi de Allah onlardan birinden kabul ederken diğerinden kabul 

etmemişti…”(Maide, 5/27) 

Bu ayette geçen Hz. Âdem(a.s.)’in iki oğlu ile alakalı iki kıssaya yer 

verilmiştir. Bunlardan birincisinde hiçbir sebep yokken bu iki oğul Allah’a kurban 

etmeyi kararlaştırırlar. Birisi malının en iyisini takdim ederken diğeri malının 

kötüsünü Allah’a kurban olarak takdim eder. Allah iyi olanı kabul ederken kötü olanı 

kabul buyurmaz. Bundan dolayı kurbanı kabul edilmeyen kardeş diğerine haset eder. 

Bu kıssanın İbn Abbas’tan sahih olarak nakledildiği ifade edilmektedir. 

Müfessirlerin çoğunluğunun anlattığının ifade edildiği diğer kıssa ise 

şöyledir: Bu iki kardeşten birinin evleneceği diğer kardeşin ikizini beğenmemesiyle 

kardeşler arasında bir problem baş gösterir. Sonunda Hz. Âdem(a.s.) Allah’a kurban 

takdim etmelerini ve neticede kimin kurbanı kabul edilirse bu kız ile onun 

evleneceğini söyler. Kardeşlerden Hâbil’in kurbanı kabul edilirken, Kâbil’in kurbanı 

kabul edilmez ve bundan dolayı o diğer kardeşine haset eder. Burada kurban 

takdiminin nedeni kız meselesi olarak gösterilirken yukarıdaki kıssada bir neden 

gösterilmemektedir. Müfessirimiz de yukarıda sebepsiz olarak zikredilen kıssayı 

Kur’an’ın zahirine daha uygun bulup tercih etmektedir64. Bizim konumuz olan 

Câmiu’l-Beyan tefsirinde özetle bu ifadeler yer almakla birlikte, sonra kaleme 

alınmış olan diğer tefsirinde bunun İsrâilî bir hikâye olduğunu da belirtmiştir65.  

                                                 
 
63 İbn Teymiyye, Mukaddime fî Usûli’t-Tefsîr, s. 124; Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, C: I, s. 

179; Ebû Şehbe, İsrâiliyyât, s. 106-108. 
64 Îcî, Tefsir, C: I, s. 457, 459. 
65 Amcazade, nr. 24, vr. 100a. 
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 2. Örnek: ;)D�D� :R:� :�;<D_ D�:�D� :�TL:6 FX�:�AL  :j:6A4 AC�D� AX�:�A�W��  �A�\�� ;)D� ;̂ D	;�8  �:7Y	W�A� �A� AX�D	A&W��  “Beldeler içinde 

benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Âd halkına 

Rabbin ne yaptı görmedin mi?”(Fecr, 89/6-8) 

Müfessirimiz, bu âyetlerin tefsiri sadedinde “pek çok tefsirde hikaye edilen 

meşhur Ad’ın oğlu Şeddâd’ın bahçesi meselesi seleften muhakkik âlimlere göre ve 

tarihçilere göre İsrail oğullarının uydurmalarındandır, aslı yoktur”66 demektedir. 

 3. Örnek: AR;fDVD� :�A	;PDVAL F%W[A0AL :'A� A�;<\	�� �D�:� ;2A#:�W	:  ;)Ya;+A� l�:@D� �\�A4 :�:�D�:R;��  “Gecenin bir parçasında 

ehlini yürüt. Sizden hiçbirisi geri dönüp de bakmasın, ancak karını yürütme…”(Hûd, 

11/81) 

Buradaki istisnayla alakalı el-Îcî özetle şunları vermektedir: ‘  34�:�D�:R;�� َ ’(ancak 

karın hariç) nasp olursa ‘ AR;fDVD� :�A	;PDVAL ’(ehlini yürüt) kelimesinden istisnâ olur. Yani onu 

yürütme, kavminin arasında bırak demek olur. Şayet ref’ olursa o zaman ‘8�@�  2#�	  3

)a+�’ ifadesinden istisnâ olur. Yani biz onu dönmekten engellemiyoruz. Denildi ki, 

buradaki istisnâ, istisnâ-i munkatıdır. ‘���R��’ mübtedâdır, ondan sonraki cümle de 

haberidir. Yani onlara isabet eden ona da isabet edecek demek olur.  

Müfessirimiz, burada geçen Lût(a.s.)’un kavminin ve karısının helaki ile ilgili 

olarak anlatılan “Lût(a.s.) karısını çıkarmadan o kendiliğinden onlarla beraber 

yürüdü, nehiy çıkartmaya idi, yoksa arkadaşlık etmesine, onun çıkmasına değildi. 

Belânın sesini duyunca döndü ve şöyle dedi; vay kavmim, yazık oldu. Birden ona bir 

taş isabet etti ve öldü.” şeklindeki kıssanın isrâilî bir kıssa olduğunu ifade etmektedir. 

Ve kesinlikle bu iki kıraati Lût(a.s.)’ın onu geride bıraktığı veya onun Lût(a.s.)’la 

birlikte çıktığı şeklindeki iki rivayetten birine hamletmenin caiz olmadığını 

vurgulamaktadır. Müfessirimize göre bu olayda Zemahşerî’yi hataya67 düşüren; pek 

çok yerde açıkladığı gibi, kırâat ihtilafını Allah’tan olmayıp insanların kendilerinden 

bilmesidir68. 

                                                 
 
66 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 486. 
67 Zemahşerî’nin eleştirilen ifadesi şudur; “iki kıraatin ihtilafı, iki rivayetin ihtilafından 

dolayıdır”(Zemahşerî, Keşşâf, C: II, s. 400.) 
68 Îcî, Tefsir, C: II, s. 189-190. Konumuz olan tefsirde ‘kîl’ lafzıyla verildiği halde diğer tefsirde 

istisnânın munkatı olması yönünde tercih yapmış, dolaysıyla geride bırakıldı veya çıkarıldı 
rivayetlerine takılmamıştır. (Amcazade, nr. 24, vr. 200a.) 
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4. Örnek: 89�:*;RJh:&D� Fj�D	8sAL F)<A	:@  “Ona halim bir çocuğu müjdeledik…” (Sâffât, 37/101) 

Bu âyette müjdelenilen çocuğun İsmail mi yoksa İshak mı olduğu tartışma 

konusu olmuş ve genellikle bunun İsmail olduğu görüşü benimsenmiştir. 

Müfessirimiz de nakil ve delil bakımından en sahih olan görüşe göre onun 

İsmail(a.s.) olduğunu ifade eder. Ona göre İsmail hicretten sonra Allah’ın 

İbrahim(a.s.)’e bağışladığı çocuktur ve İshak’ın müjdelenmesi bu müjdeye atıf olarak 

sonra gelmiştir.  

Müfessirimiz bu konuda devamla şunları kaydetmektedir: “Bazı âlimler 

burada müjdelenen çocuğun İshak olduğu görüşünün, Yahudilerin babası olması 

nedeniyle onların tahriflerinden birisi olduğunu söylemişlerdir. İsmail’se Arapların 

babasıdır. Bu sözü edilen bir kısım âlimlere göre seleften onun İshak olduğunu 

söyleyenler onu isrâiliyyâtı rivayet ettiği zaman Ka’b b. Ahbar’dan işitmişlerdir. 

Onda da zayıf olmayan hadis yoktur. Hz. Ali ve İbn Abbas’tan ise bu konuda 

rivayetler muhteliftir.”69  

 

2. Hakkında Hüküm Vermekten Kaçındığı Haberler 

;�D0D�:� �J+:�D� D!�:�;<D	8f �:+;<D0W�D�:� ID	:- ;RY_A�e<Af �K�:$:c  “Hiç şüphesiz biz Süleyman’ı denedik ve 

kürsüsüne cansız bir beden atıverdik.”(Sâd, 38/34)  

el-Îcî, bu âyeti tefsir ederken Süleyman(a.s.)’ın denenmesinin, mülkünden 

kırk gün veya daha fazla uzaklaştırmak, mülkünü bir süre ondan çekip almak 

şeklinde olduğu tefsirine yer vermiştir. Tahtına cansız beden atmayı da, İbn Abbas ve 

seleften bir topluluğun görüşü olarak bir şeytanı tahtına musallat etme şeklinde tefsir 

etmiştir. 

Müfessirimiz, burada olayın tafsilatıyla ilgili zikredilen kıssalar ve seleften 

nakledilenlerin sahih olmadığını, zâhir olanın bu konuda anlatılanların ne tasdik 

edebileceğimiz ne de yalanlayabileceğimiz isrâiliyyâttan olması, olduğunu ifade 

etmiştir. Daha sonra da Mücâhid ve pek çok selef imamından; bu cinnînin 

Süleyman(a.s.)’ın kadınlarına musallat olmadığının nakledildiğini kaydetmiştir.  

                                                 
 
69 Îcî, Tefsir, C: III, s. 452-453. Diğer tefsirinde ise, Ka’b’tan işitilen isrâiliyyât olduğu görüşünü 

‘kîl’ lafzıyla vermiş ve ondan zayıf olmayan hadis yok kaydına yer vermemiştir. (Bkz. 
Amcazade, nr. 24, vr. 423b.) 
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İptila sebebi de şu şekilde anlatılmıştır: “Bir gün Süleyman(a.s.)’ın en sevdiği 

eşinin babası öldü ve eşi buna çok üzüldü. Bunun üzerine Süleyman(a.s.) onu teskin 

için babasının bir heykelinin yapılmasını şeytanlara emretti. O kadın bu heykelle 

puta tapan gibiydi.” İşte Süleyman(a.s.) bundan dolayı itap edilmiştir. Buna bağlı 

olarak da Allah, Süleyman(a.s.)’a bir şeytanı musallat etmiş, şeytan ondan mülkünün 

ve saltanatının emaresi olan yüzüğünü çalmış ve onun makamına oturmuştur.  

Süleyman(a.s.)’ın iptila günleri bitinceye kadar şeytan, Süleyman(a.s.) olarak 

tahayyül edilmiştir70.  

 

3. Bazı Peygamberlerle İlgili Haberler 

Müfessirimiz el-Îcî mümkün mertebe isrâilî haberlerden kaçınmakla birlikte, 

şayet haber bir sahabeden nakledilmişse, o haber hakkında tevakkuf etmekte hemen 

hüküm vermemektedir. Bu açından sonradan yazılan ‘Cevâmiü’t-Tıbyân’ daha 

hassastır. Önceki tefsirde verildiği halde bu tefsirde bazı nakiller kaydedilmemiştir. 

Herhalde sonradan tetkik edilince bunların zayıf olduğu hükmüne varılmıştır. Biz 

burada yoğun olarak isrâilî haberlerin söz konusu olduğu birkaç peygamber 

kıssasından örnekler vererek, müfessirimizin bu haberlere nasıl yaklaştığını ortaya 

koymaya çalışacağız. Şunu da ifade edelim ki Îcî’nin baş kaynaklarından olan İbn 

Kesir tefsiri, yine bu konuda da baş kaynaklarındandır.  

 

a. Hz. Dâvud (a.s.)  

D��D� ;�D0D� :�:�D	Dk A��:p8$AL :�A�:Z;�:* ID�A4 A�Ac�:�A*  “…Senin kadınını kendi kadınına katmakla sana 

zulmetmiştir. [diye hükmetti Dâvud(a.s)]” (Sâd, 38/24) Mecâza gidilmeden verilecek 

                                                 
 
70 Îcî, Tefsir, C: III, s. 478-479. Diğer tefsirde bu konuda şunlar söylenmektedir: “Müfessirler 

Süleyman(a.s.)’ın iptilasıyla ilgili nakli doğru olmayan pek çok şey zikrettiler. Onlardan en sahih 
olan; Süleyman(a.s.)’ın fitnesi şu sözünde istisna(inşallah) yapmamış olmasıdır; bir gecede 
yetmiş kadını dolaşacağım(cinsel ilişkiye gireceğim) onlardan her birinden Allah yolunda cihat 
eden bir süvari doğacak. O bunu derken inşallah demedi. Sonunda bunlardan sadece bir tanesi 
hamile kaldı ve bu da sakat olarak doğdu. Hadiste şu geçmektedir;  nefsim kudret elinde olan 
Allah’a yemin ederim ki, şayet inşallah deseydi onların hepsi Allah yolunda atlı olarak cihat 
ederlerdi. Pek çok selefin görüşüne gelince; Allah Süleyman(a.s.)’a Süleyman zannedilen bir 
şeytanı musallat etti, o şeytan onun makamına oturdu ve Süleyman(a.s.)’ın iptilası bitinceye kadar 
onun mülkünde tasarruf etti şeklindedir.” (Amcazade, nr. 24, vr. 429b; Îcî, Tefsir, C: III, s. 477: 
haşiyede ‘Vecîz’ kaydıyla yer almaktadır.) 
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olan mana şöyledir; “Doğrusu, senin tek koyununu, kendi koyunlarına katmak 

istemekle o sana zulmetmiştir…” 

Müfessirimiz, burada; “Dâvud(a.s.)’un gözü bir adamın kadınına kaydı ve 

hoşuna gitti. Ve o adamdan eşinden vazgeçmesini istedi” şeklinde bir kıssanın 

anlatıldığına işaret etmektedir. Dâvud(a.s.)’ın buradaki günahı(zellesi) da sadece 

adamı kadınından vazgeçirmeye teşebbüs etmesidir71. Daha sonra da bazılarından; o 

kadının kocasının gazvelerden birinde öldürüldüğünün ve Dâvud(a.s.)’un da 

şehitlerin yasını tutmadan onun eşiyle evlendiğinin anlatıldığına yer vermektedir. 

Müfessirimize göre kıssacıların bu konuda anlattıkları kıssaların kendisine dayandığı 

bir aslı yoktur. Ve son olarak burada Ali(r.a.)’nin; “size kim Dâvud(a.s.) olayını 

kıssacıların anlattığı şekilde anlatırsa ona yüz altmış değnek vurun”72 ifadelerini 

kaydetmektedir. 

 

b. Hz. Âdem ve Havvâ’nın Şirki Meselesi 

�J�D	D� �:�8P�:�=> �KA��:y �D	:�:c 8�D� =̀ �D_:R8O �:�<A� �:�8P�:�=>  “O ikisine salih bir evlat verince, Onun o 

ikisine verdiği şeyde(çocukta) Ona ortaklar koştular. (A’raf, 7/190)  

Burada hamile kalınca Havvâ validemizle İblis arasında vuku bulan bir 

kıssaya yer verilmektedir. Havvâ validemiz hamile kalınca İblîs, doğacak çocuğa 

melekler arasında iken kendi ismi olan Abdü’l-Hâris isminin verilmesi konusunda 

ona telkinlerde bulunur ve bu isim konusunda onu aldatır. Hz. Havvâ da Hz. 

Âdem’in izniyle çocuğa bu ismi koyar. Müfessirimize göre bu şirk-i hakikî değildir. 

Çünkü onlar Hâris’in çocuğun rabbi olduğuna inanmadılar. Aksine çocuğun sağ-

salim bir sûrette doğmasına vesile olsun diye ona yöneldiler. Oysa onlara yakışan, 

yapmaları evlâ olan, koydukları isimde Allah’a ortak koşma işini yapmamaları idi.  

                                                 
 
71 Bunu Muhyissünne/ Beğavî, İbn Mesud’tan nakletmiştir deniyor. Bkz. Îcî, Tefsir, C: III, s. 473: 

12/minhu kaydıyla yer almaktadır. Diğer tefsirinin de tefsir metninde yer almaktadır. Bkz. 
Amcazade, nr. 24, vr. 428a. 

72 Îcî, Tefsir, C: III, s. 473. diğer tefsirinde Bahrü’l-Muhît’ten şunu nakletmektedir: Kur'ân’ın zâhiri 
şuna delâlet etmektedir; onlar(melekler) onun huzuruna hüküm vakti olmayan bir günde ve giriş 
kapısının dışında bir yerden girdiler. İnsan şeklinde gelen melekleri, kendisine suikast kuruyorlar 
zannederek onlardan korktu. Onların hüküm için geldiğini öğrenince, zannında hata ettiğini anladı 
ve bu zandan dolayı Allah’tan istiğfar diledi ve secdeye kapandı. Allah da onu mağfiret etti. Ve 
bildi ki, tek koruyup gözetleyici Allah’tır, yoksa bekçiler değil. (Amcazade, nr. 24, vr. 428b; Îcî, 
Tefsir, C: III, s. 474, haşiyede ‘Veciz’ kaydıyla yer almaktadır.) 
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Allah Teâlâ bu işi çirkin göstermek(tağlîz) için onu şirk diye isimlendirdi. Bu naklin 

İbn Abbas(r.a.) ve pek çok selef ve haleften sahih olarak vârit olduğu ifade 

edilmektedir73.  

Burada diğer bir tevcih olarak da Hasan-ı Basrî’nin; âyetin Allah Teâlâ’nın 

kendilerini çocukla rızıklandırıp da onu Yahudi ve Hıristiyan yapan Yahudi ve 

Hıristiyanlar hakkında olduğu görüşüne yer verilmektedir74. 

Diğer tefsirinde; “çocuk olursa şükredenlerden olacaklarına yemin edince, 

şükretme vaatlerine rağmen çocuklarına İblis’in ismini koymalarını Allah, şirk diye 

isimlendirdi. Bu, riyânın şirk diye isimlendirmesi, zulmün küfre ve küçük de olsa 

bütün günahlara kullanılması gibi bir durumdur.”75 ifadeleri yer almaktadır. 

Görüldüğü gibi konumuz olan tefsirde Hasan-ı Basrî’nin görüşüne yer verildiği 

halde, sonraki tefsirde bu görüşe yer verilmemiştir. Bu tutumuyla İbn Abbâs’tan 

merfû olarak geldiğini söylediği görüşe açıkça muhalefet etmek istemediği 

anlaşılmaktadır. 

 

c. Yusuf (a.s.) 

�D�;QD� W!D� dD�:6 D!�:P;R8L A�eL:6  “Rabbinin burhânını görmeseydi…” (Yûsuf, 12/24) 

el-Îcî, âyette geçen ‘3Q�’nın cevabının mahzûf olduğunu ifade etmektedir. 

Dolayısıyla cümlenin takdiri; “Rabbinin burhânını görmeseydi ona yaklaşacaktı.” 

şeklindedir. Buradaki burhanı selefin çoğunun; Yusuf(a.s.)’un babasının sûretini 

parmağını ısırmış ona öğütte bulunurken görmesi şeklinde anlattıklarına yer 

vermektedir76. 

                                                 
 
73 Îcî, Tefsir, C: I, s. 680-681. 
74 Îcî, Tefsir, C: I, s. 681. 
75 Amcazade, nr. 24, vr. 153a-b. 
76 Îcî, Tefsir, C: II, s. 218. Bu konuda diğer tefsirinde şunlar yer almaktadır: Bahrü’l-Muhît sahibi 

şöyle dedi; muhakkak ‘levlâ’nın cevabı, ya kendisinden önce geçenin aynısıdır veya onun delalet 
ettiği bir şeydir. Arabın kelamında ve nahiv kaidelerinde şöyle bir şey yoktur: ‘�� ��,- !� 3Q� 2�6��’ 
(Günahı işlerdin, Allah seni korumasaydı.) Manası, “Şayet koruma olmasaydı hatayı işlerdin.” 
ayetin takdiri burada şöyle; “Şayet Rabbinin burhanını görmeseydi, ona yönelecekti. Fakat 
Rabbinin burhanını görmesinden dolayı ona yönelmedi.” Cevabın takdimini caiz görenlere göre 
cevap ‘hemme bihâ’(ona yöneldi)’dir. Buna cevaz vermeyenlere göre de cevap mahzûftur. Ve 
cevaba mukaddem delalet etmektedir. “Şayet kalbini sabit kılmasaydık neredeyse içindekini açığa 
vuracaktı” (Kasas, 28/10) âyeti buna örnektir. Yusuf(a.s.)’ın o kadına yöneldiğine delâlet eden 
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�:�:� 8�eR:LY� �A$W#:*  “Ben nefsini temize çıkarmıyorum…” (Yûsuf, 12/53) ayetiyle 

ilgili olarak da bazı seleften; Yusuf(a.s.)’un “Onun görmediği anlarda ona ihanet 

etmediğimi bilsin diye bunu yaptım” ifadeleri üzerine Cibril(a.s.)’in ona; bir an bile 

olsun ona niyetlenmedin mi? Demesinin ardından Yusuf(a.s.)’un “Ben nefsini temize 

çıkarmıyorum” dediği şeklindeki nakle yer verilmiştir77. Nübüvvetin şanına en layık 

olan, bir mahzûru olmasa da, içte olan gayr-i irâdî ve fıtrî meyillerden(hemm) bile 

kaçınmaktır78. 

Müfessirimiz fiilî bir yönelmenin olmadığını söylemekle birlikte, seleften 

geldiğini söylediği rivayetlerden hareketle kalbî bir temayülün olduğunu kabul 

etmektedir. Ayrıca fiilî bir yönelmeye dair sahih bir rivayetin olduğunu da kabul 

etmemektedir. Burhanla alakalı, babasını görmesi meselesinde de yine selefin 

çoğunluğunun zikrettiği bu olduğu için kritiğini yapmamıştır. 

 

d. Garânîk Meselesi 

�:�:� �:+W	:f;6D� ;'A� A	;&D�:� ;'A� F�Q8f:6 �D�:� ��A&:* �\�A4 �D�A4 IJ+:�:� ID0W�D� Y!�D[;<Jh�� �A� A�A�J<A+;�Y�  “Hiçbir resûl ve nebî 

göndermiş olmayalım ki, temennîlerde bulunduğunda şeytan onun temennîlerine 

müdaheleye yeltenmemiş olsun.”(Hac, 22/52) 

Tefsirde âyette geçen ‘temennî’ kelimesinin iki manasına dikkat 

çekilmektedir. Bunlardan birincisi arzulamak, hırsla istemek demektir. Bu takdirde 

Allah Resûlü(s.a.v.)’nün bütün kavminin Müslüman olmasını talep etmek gibi hırsla 

istediği şeylere şeytanın bir vesvesesinden söz edilmektedir. Bu kelimenin diğer 

manası da ‘okumak’ demektir. İşte bu manaya göre Peygamberin kıraatine şeytanın 

bir şeyler atmasının, sokuşturmasının söz konusu olduğu belirtilmektedir. İşte bu 

ikinci manaya göre, tefsirlerin çoğunda yer alan garânîk olayından Müfessirimizin de 

bahsettiği görülür. Bu olay özetle şöyle anlatılır: 

Bir gün Kureyş’in de hazır bulunduğu bir toplulukta Necm sûresi inmeye 

başladı ve Db�:+:�:� D"D�A��\��� d:R;1YVW��  “bir diğer üçüncüsü olarak Menat…”(Necm, 53/20) âyetine 

                                                                                                                                          
 

hiçbir şey seleften sahih olarak vârit olmamıştır. (Amcazade, nr. 24, vr. 207a; Îcî, Tefsir, C: II, s. 
218, ‘Veciz’ kaydıyla haşiyede yer verilmiştir.) 

77 Îcî, Tefsir, C: II, s. 232. 
78 Amcazade, nr. 24, vr. 210b. 
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varınca, Şeytan Peygamber(s.a.v.)’in diline �	� ^<*�Rs�� �I	��� !4� '7�-�#O I�R��  ‘bunlar yüce 

kuğu kuşlarıdır(tanrıçalar) ve onların şefaati umulur’ ibaresini sokuşturdu ve Allah 

Resulünün dili sürçtü ve bu sözü söyledi. Secde âyetine ulaşınca secde etti ve 

toplulukta bulunan Müslüman, müşrik herkes de secde etti. Ve müşrikler buna 

sevindiler79. Bu rivayet ‘temennî’yi okudu, kıraat etti şeklinde anlamlandıranlara 

göredir80. Bu konuda zikredilenlerin hepsinin mürsel veya munkatı olduğu ancak İbn 

Abbas(r.a.)’ın rivayeti olan bir tanesinin muttasıl olduğu kaydedilmektedir81.  

İlk tefsirinde Garanîk meselesiyle alakalı “okuma” manasını hemen verirken, 

ikinci tefsirinde farklı bir anlayış ortaya koyduktan sonra bu ‘okuma’ manasıyla ilgili 

kıssayı nakletmektedir. İkinci defa yazmış olduğu Cevâmiu’t-Tıbyân tefsirinde: 

“Senden önce hiçbir resûl ve nebî göndermiş olmayalım ki bir şeyi hırsla arzuladığı 

zaman(örneğin kavminin imanına ve i’lâ-yı kelimetullaha hırsları gibi) şeytan onun 

ümniyesine(arzusuna) bir şeyler atmış olmasın,  yani ona düşmanlık beslemesin.” 

şeklinde verilen ilk manayla buradaki temennînin arzulamak manasına geldiği ve 

sokuşturmanın da bunlara olduğu tercih edilmiş görünmektedir. Doğru olan da 

budur. Peygamber’in mâsumiyeti meselesini zedelemesi, risaletin güvenirliliği 

tehlikeye sokması, hemen o âyetin altında ve üstünde şiddetle karşı çıkılan şirk 

ifadelerine müsaade edilmesi,…vs. gibi pek çok soru işaretiyle birlikte 

düşünüldüğünde bu meseleyi kabul etmek mümkün değildir82.  

                                                 
 
79 Îcî, Tefsir, C: III, s. 62-65. Diğer tefsirinde farklı olarak şunlar kaydedilmektedir: Senden önce 

hiçbir resûl ve nebî göndermiş olmayalım ki bir şeyi hırsla arzuladığı zaman(örneğin kavminin 
imanına ve i’lâ-yı kelimetullaha hırsları gibi) şeytan onun ümniyesine(arzusuna) bir şeyler atmış 
olmasın,  yani ona düşmanlık beslemesin. Sâmirî’nin Musa(a.s.)’ya yaptığı, Nadr b. Hâris’in 
Peygamberimize yaptığı gibi. Zira o Kureyş’e ve gelen heyetlere şüpheler atıyor ve onları saf 
hanif dinden engelliyordu. Bu şeytana nispet edildi, çünkü o manevî şeytandır. Denildi ki şeytan 
burada aynı şekilde insana kullanılmıştır. Allah şeytanın attıklarını izale eder, iptal eder sonra 
ayetlerini şeytanın şüphelerinden arınmış olarak ispat eder. (Amcazade, nr. 24, vr. 314a-b.) Sonra 
burada ‘kîl’ lafzıyla ‘temennî’nin okudu, kıraat etti manasına geldiği ifade edilip yukarıdaki kıssa 
aktarılmaktadır. 

80 İsmail Fennî Ertuğrul, Hakikat Nurları, İstanbul, Sebil yay., 1994, s. 137. 
81 Mürsel; Tâbiî’nin sahabîyi atlayarak Hz. Peygambere izâfe ettiği hadistir. Munkatı; senedi 

muttasıl olmayan hadistir. Munkatı terimi, müteahhirûn tarafından, etbâu’t-tâbiînden olan ravinin 
tabiîyi atlayarak sahabîden naklettiği hadis anlamında kullanılmaktadır. Senedin herhangi bir 
yerinde bir râvinin düşürülmesi veya senedin farklı yerlerinden peşpeşe olmamak şartıyla birden 
fazla râvinin düşürülmesi halinde de hadis munkatı adını almaktadır. (İsmail Lütfi Çakan, Hadis 
Usûlü, İstanbul, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı (İFAV), 1999, s. 132, 134.) 

82 Bu meselenin çözümüyle alakalı bkz. Ebû Şehbe, İsrâiliyyât, s. 314-323; İsmail Fennî Ertuğrul, 
Hakikat Nurları,  s. 136-141. 
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Dolaysıyla burada ifade edilen ‘neshi’ de arzularda meydana gelen bir takım 

vesveselerin izalesi şeklinde anlamak gerekir. Zira Bakara ‘Allah açığa vursanız da 

gizleseniz de nefsinizdeki şeylerden sizi ahirette hesaba çekecektir’(Bakara, 2/284) 

âyetinde ıstılâhî bir ‘neshin’ olmadığını, zira bunun ahirette olacak bir şeyi haber 

verdiğini ifade ettikten sonra ‘Allah şeytanın attığı şeyleri nesheder(ortadan kaldırır)’ 

âyetinde de ıstılâhî bir neshin kastedilmediğini ifade etmektedir83.  

E. NÜZÛL SEBEBİ İLE TEFSİRİ 

 “Bir veya daha fazla âyetin, zımnen içermek, cevap vermek veya hükmünü 

açıklamak üzere, inmesine vesile teşkil eden hâdiseye ‘nüzûl sebebi’ denir.”84 Bu 

terimdeki ‘sebep’ sözcüğü; gerçek neden(illet), bir şeyi etkileyen, oluşturan, doğuran, 

gerçek etkilere ve değişmelere yol açan etkileme anlamını ifade etmez85.  

 Âyetin anlaşılmasında nüzûl sebebi önemlidir86. Ancak her yönüyle âyeti 

nüzûl sebebine bağlamak doğru değildir. Çünkü Kur’ân kıyamete kadar gelecek 

bütün insanlığın ihtiyacını karşılamak üzere gönderilmiştir. Bu konuda cumhur 

tarafından benimsenen “Sebebin hususîliği hükmün umumîliğine engel değildir.” 

kâidesi önem taşımaktadır87. Fakat el-Îcî konumuz olan tefsirinde bazen muhatap 

tahsisi yapabilmektedir.  

 Sahabe ve tabiîn tefsirinde nüzûl sebebini vererek ayetleri tefsir etme yaygın 

olduğundan, müfessirimiz de özellikle ilk on cüzde bir hayli nüzûl sebebi örnekleri 

vererek bu yöntemi benimsemiştir. el-Îcî, bir ayetle alakalı birkaç tane nüzûl sebebi 

verip bunlar arasında tercih yapmayabilmektedir. Bu da, bunların hepsinin sahabe ve 

tabiînden nakledilmiş olmasından veya bir ayetin birden fazla nüzûl sebebi 

olabileceği inancından kaynaklanıyor olabilir.  

                                                 
 
83 Amcazade, nr. 24, vr. 45b. 
84 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Kerim ve Kur'ân İlimlerine Giriş, İstanbul, Ensar Neşriyat, 1983, s. 

89; Subhi es-Sâlih(1407/1986), Mebâhis fî Ulûmi’l-Kur’ân, 18. bs., Beyrut, Dârü’l-İlm li’l-
Melâyîn, 1990, s. 132. 

85 Ahmed Nedim Serinsu, Kur'ân’ın Anlaşılmasında Esbâb-ı Nüzûlün Rolü, İstanbul, Şule 
Yayınları, 1994, s. 63. 

86 Subhi esl-Sâlih, Mebâhis fî Ulûmi’l-Kur’ân,  s. 130; İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, Ankara, 
Türkiye Diyanet Vakfı, 1985, s. 117; Tugut, Tefsir Usûlü ve Kaynakları, s. 136-137. 

87 Sûyutî, İtkân, C: I, s. 95; Zerkeşî, Burhân, C: I, s. 32; Serinsu, Kur'ân’ın Anlaşılmasında 
Esbâb-ı Nüzûlün Rolü, s. 147-151. 
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Müfessirimiz el-Îcî konumuz olan tefsirinde nüzûl sebeplerini zikrederken 

bunları ‘nâzil oludu’(�x*)88, ‘indirdi’(�x*�)89, ‘âyetin nüzûl sebebi’(" 3� ��x* m&f)90 gibi 

tâbirlerle ifade etmiştir. Bu ifadelerden ve örneklerden de anlaşılacağı gibi nüzûl 

sebebi olarak verilen olayların hemen hemen hepsinin nüzûl sebebi olduğu bu farklı 

üç kelimeyle belirtilmiştir. Şimdi biz aşağıdaki başlıklar altında tefsir içerisinde 

nüzûl sebeplerinin nasıl ele alındığını ortaya koymaya çalışacağız. 

 

1. Bir Âyet İçin Birden Fazla Nüzûl Sebebi Zikretmesi 

1. Örnek: �D�A4:� :�D�DV:f ]AX�:&A- �e+:- �e*ArD� lm ARD�  “Kullarım sana benden sorarsalar, de ki Ben 

yakınım…” (Bakara, 2/186) 

el-Îcî bu âyetle alakalı şu nüzûl sebeplerini zikretmektedir: Bir bedevî şöyle 

dedi: Ey Allah’ın Resûlü! Allah yakın mı ki ona gizlice münacatta bulunalım yoksa 

uzak mı, nida edelim? Rivayet edildi ki bazı sahabeler “Rabbimiz nerede” dediler ve 

bu âyet nâzil oldu, yine rivayet edilir ki “ bana dua edin icabet edeyim” âyeti nâzil 

olunca insanlardan bir kısmı şayet hangi saatte olduğunu bilseydik dua ederdik 

dediler ve bu âyet nâzil oldu. Aynı şekilde rivayet edilir ki Yahudiler şöyle dediler: 

“Allah duayı nasıl iştir; sen iddia ediyorsun ki bizimle gök arasında şu kadar sene 

var” ve bu âyet nâzil oldu91. el-Îcî verilen bu nüzûl sebepleri arasında tercih 

yapmamaktadır. 

 2. Örnek: �D�:� �;QJ+:�:�:� �:� D�J
D� 8�\	�� A�AL ;)Ya:
;�:L ID	:- F�;�:L  “Allah’ın birbirinize üstün kıldığı 

şeyleri temennî etmeyin…”(Nisâ, 4/32) 

Müfessirimiz el-Îcî, bu âyetin nüzûl sebepleri ile alakalı şu rivayetlere yer 

vermektedir: Ümmü Seleme hakkında nâzil oldu, ki o şöyle demişti; erkekler 

gazveye çıkıyorlar biz çıkamıyoruz veya bize mirasın yarısı var… veya bir kadın, 

erkek için mirasta kadının iki katı, şâhitlikte iki kadın bir erkeğe mukabil geliyor, biz 

sevapta da mı böyleyiz demişti de bu âyet nâzil olmuştu… veya erkekler biz ecir 

bakımından kadınların iki katı olmak istiyoruz ve kadınlar şehit sevabı istiyoruz 

                                                 
 
88 Örnekler için bkz. Îcî, Tefsir, C: I, s. 35; a.mlf. a.e., C: I, s. 46; a.mlf. a.e., C:  II, s. 85. 
89 Bkz. Îcî, Tefsir, C: IV, s. 454; a.mlf. a.e., C: I, s. 93. 
90 Bkz. Îcî, Tefsir, C: I, s. 509-510; a.mlf. a.e., C: I, s. 255; a.mlf.  a.e., C: I, s. 86-87. 
91 Îcî, Tefsir, C: I, s. 128 
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şayet bize kıtal farz kılınsaydı biz de savaşırdık dedikleri zaman nâzil oldu… veya 

kadınlar “erkekler için kadınların payının iki katı vardır” âyetinin nâzil olması 

esnasında biz daha muhtacız hem zayıfız, geçimimizi sağlayacak şeyleri kazanmaya 

güç yetiremiyoruz deyince nâzil oldu92. el-Îcî bütün bu rivayetleri vermekle birlikte 

bunlar arasında herhangi bir tercih yapmamıştır. 

3. Örnek: �:  �:7T D� :' AN\�� �Q8+:�=> ��8RY_W�� D":�;�A* A�\	�� ;)Ya;<D	:- W�A4 J):P lj;QD� W!D� �QY[8$;&:  ;)Ya;<D�A4 ;)87: A�; D� J�DaD� ;)87: A�; D� ;)Ya;+:- �QY0J��:� 

:�\	�� ID	:-:� A�\	�� A�\_:Q:�:<W	D� D!Q8+A�;p8�W��  “Ey iman edenler Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani 

bir kavim size elini uzatmaya yeltenmişti de, Allah onların elini sizden çekmişti... 

Tevekkül edenler yalnız Allah’a tevekkül etsinler…”(Mâide, 5/11) 

el-Îcî, bu âyetin nüzûl sebepleri ilgili olarak da şu rivayetlere yer vermektedir: 

Bir Arap kavmi(Kureyş) Peygamber(s.a.v.) ve ashabı ikindi namazıyla meşgul 

olurlarken üzerlerine saldırmak istediler. Onlara Cibril(a.s.) bu durumu haber verdi 

ve korku namazını da getirdi. Âyet bu olay üzerine nâzil oldu. Veya Yahudilerden bir 

kavim hakkında nâzil oldu ki onlar Müslümanları öldürmek için içinde zehir olan bir 

yemek yaptılar. Allah da Peygamberine durumu vahyetti. Veya Benî Nadır 

hakkındadır ki Peygamber(s.a.v.) duvarın dibinde otururken onun başına bir taş 

atmak istemişler ve Allah Peygamberini onların hilelerine muttalî kılmıştı. Veya bir 

bedevîyi Peygamber(s.a.v.)’e kastetmek için gönderen bir kavim hakkında nâzil 

olmuştur. Öyle ki o adam Peygamber(s.a.v.) bir ağacın altında dinlenirken gelmiş 

Peygamber(s.a.v.)’in kılıcını çekmiş ve şimdi seni benim elimden kim kurtaracak 

deyince; Allah Resûlü(s.a.v.), Allah demiş ve kılıç Cibril(a.s.) tarafından elinden 

düşürülmüş, düşen kılıcı Peygamberimiz almıştı93. Burada verilen nüzûl sebepleri أو 

(veya) lafzıyla verildiğinden bunlar Müfessirimiz nazarında sahabe ve tabiînin 

yaptığı tefsiri ifade etmektedir ve bunlar arasında tercih yapmamıştır. 

 

2. Nüzûl Sebebiyle Âyete Verilen Manayı Desteklemesi 

1. Örnek: �:  �:7T D� :' AN\�� �Q8+:�=> Yb:X�:7:O ;)YaA+;<:L �D�A4 :R:
:@ 8)Y_:�:@D� 8C;Q:�W�� :EA@ A"J<Ay:QW�� A!�:+Ww� �:�D� F�;�:- ;)Ya;+A� ;�D� :1=>A!�:R ;'A� 

;)Y_AR;<Di W!A4 ;)8�;*D� ;)8�;L:R:S �A� AU;6DVW�� ;)Ya;�:L�:yDVD� Y":&<A,8� AC;Q:�W��  “Ey İman edenler! Herhangi birinizde ölüm 

                                                 
 
92 Îcî, Tefsir, C: I, s. 351. 
93 Îcî, Tefsir, C: I, s. 448. 
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alâmetleri belirdiğinde, yani artık vasiyette bulunma gereği duyduğunuz anda, 

içinizden(müminlerden) adaletli, özü-sözü doğru bildiğiniz iki kişiyi veya ölümün 

başınıza siz yeryüzünde sefer halinde iken gelip çatması ve o esnada müminlerin 

bulunmaması durumunda sizin dışınızdakilerden(ehl-i kitaptan) iki kişiyi vasiyetinize 

şahit tutun... (Mâide, 5/106) 

Ayetin nüzûl sebebi olarak şu olay zikredilmektedir: Müslümanlardan bir 

adam iki Hıristiyan’la birlikte sefere çıktı. Ve nihayet bu kişi Müslümanlardan hiç 

kimsenin bulunmadığı bir yerde öldü. Bu zat Hıristiyan olan yanındaki iki 

kervancıya geriye bıraktığı malını vasiyet etti. Bu iki ehl-i kitap gelince bu malı ölen 

kişinin ailesine verdiler ve altın kaplama bir içme kabını kaybettiler. 

Peygamber(s.a.v.)’e mahkeme oldular ve ikindi namazından sonra böyle bir kaba 

muttalî olmadıklarına yemin ettiler. Daha sonra kap o ikisinden satın alan bir adamın 

yanında bulundu. Ve ölünün velilerinden iki kişi kalkıp su kabının kendilerine ait 

olduğuna yemin ettiler ve kabı aldılar94. Müfessirimiz yukarıdaki âyeti bu zikredilen 

nüzûl sebebi doğrultusunda anlamıştır. Bundan dolayı seferde müslüman şâhidin 

bulunmaması durumunda ehl-i kitabın şehadetini kabul etmiş, bu konuda serdedilen 

diğer görüşlere katılmamıştır. 

2. Örnek: :�:*Q8�W#:�;$: :� �A� À �:$e+��  “Senden (yetim) kadınlar hakkında fetva 

istiyorlar…” (Nisâ, 4/127) 

el-Îcî, bu ayetin yanlarında yetim bulunup da onun malına tama edenler 

hakkında nazil olduğunu ifade etmektedir. Bunlar kız güzelse evlenip malını yiyorlar 

güzel değilse de ölünceye kadar evlenmesini engelliyorlar ve mirasını alıyorlardı. 

Veya kızların mirasları hakkında soruyorlar ki Araplar kızlara ve çocuklara mirastan 

pay vermezlerdi95. 

Müfessirimiz âyete nüzûl sebebine göre şu şekilde mana vermektedir: 

Çirkinliklerinden dolayı onları nikâhlamaktan yüz çevirdiğiniz gibi miraslarına tamâ’ 

ederek evlendirmeye de yanaşmıyorsunuz. İşte Allah bu şekilde zulmederek 

evlenmekten engellenmelerini yasaklamıştır. Veya güzelliklerinden ve mallarından 

                                                 
 
94 Îcî, Tefsir, C: I, s. 509-510. 
95 Îcî, Tefsir, C: I, s. 413. 
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dolayı onlarla evlenmeye hırs gösteriyor, vermeniz gereken mehirlerini 

vermiyorsunuz96.  

 

3. Âyetle Nüzûl Sebebini Değerlendirmesi 

J*A4�:� �̀ �:x:c :' AN\�� D!Q8LA6�:8  :�\	�� 8�D�Q8f:6:� D!;Q:�;$: :� �A� AU;6DVW�� �KX�:$D�  “Allah ve Resûlüyle muharebe eden 

ve yeryüzünde fesat için koşuşturanların cezası…”(Mâide, 5/33) 

el-Îcî ayetin nüzûlü ile ilgili bazılarının şöyle dediklerini kaydetmektedir: Bu 

âyet Peygamber(s.a.v.) ve aralarında anlaşma olan bazı ehl-i kitap hakkında nâzil 

oldu, ki onlar yapılan bu anlaşmayı bozdular ve fesat çıkardılar. Âyetin nüzûlü ile 

ilgili bir diğer görüş olarak أو(veya) lafzıyla şu görüşe de yer vermektedir: Medine’ye 

gelip de hasta olan bir cemaat hakkında nâzil oldu ki, Allah Resûlü onları deve bevli 

ve sütü ile tedavi etti ve sıhhat buldular. Bunlar iyileşince çobanı öldürdüler ve 

develeri sürüp götürdüler. Getirilince elleri ve ayakları kesildi ve gözleri dağlandı, 

sonra da ölünceye kadar sıcak kum üzerine atıldılar. Buna göre bu 

Peygamber(s.a.v.)’e bir talim olur. Bundan dolayı, artık bu olaydan sonra gözler 

dağlanmadı97. 

“…Bu onlar için dünyada bir hüsrandır ve onlar için ahirette büyük bir azap 

vardır…”(Mâide, 5/33) 

Müfessirimize göre bu bölüm, ayetin müşriklerden bir topluluk hakkında 

nâzil olduğuna delâlet etmektedir. Yoksa cumhur bir günah işleyip de dünyada 

cezasını görene bu cezanın kefâret olacağı görüşündedir98.  

 

4. Nüzûl Sebebine İstinâden Âyetin Hâs Olduğunu Belirtmesi 

1. Örnek: �D� :9�:RW_A4 �A� A' e���  “Dinde zorlama yoktur…”(Bakara, 2/256) 

                                                 
 
96 Îcî, Tefsir, C: I, s. 413-414. 
97 Îcî, Tefsir, C: I, s. 461. Sonraki tefsirinde; nüzûl sebebinde ihtilaf olduğu söyleniyor ve 

yukarıdaki ikinci nüzûl sebebi tahriciyle birlikte zikrediliyor. Ve Sahih-i Müslim’de gözlerinin, 
çobanın gözlerini dağlamalarına kısas olarak dağlandığı kaydının olduğunu zikrediliyor. 
(Amcazade, nr. 24. 100b.)  

98 Îcî, Tefsir, C: I, s. 462. Sonraki tefsirde; zâhir olanın muharebeyi çirkin göstermek için muhâribe 
dünya ve ahiret cezasının her ikisinin de gerektiğini söylemekle birlikte, bu konudaki cumhurun 
görüşünü de aktarıyor. Ve ayetin müşrikler hakkında olmasında işkal olduğunu kaydediyor. Şöyle 
ki; kim Allah’ın hükmü kendisine uygulanmadan önce iman ederse, ona hiçbir şey gerekmez… 
dolaysıyla manası şöyle olur; her bir yol kesici müşrikin cezası şöyle şöyledir, ancak cezadan 
önce iman edenler hariç. (Amcazade, nr. 24, vr. 100b) 
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Âyetin, Hıristiyan iki oğlu olup da onları İslam’a girmeye zorlamak isteyen 

bir adam hakkında nâzil olduğu ifade edilip buna göre hükmün ehl-i kitaba has 

olduğu kaydedilmiştir. أو (veya) lafzıyla bir diğer görüş olarak da bu âyetin kıtal 

âyetiyle mensûh olduğu belirtilmiştir99…  

2. Örnek: �D� J':&:$;:� :' AN\�� D!Q8@:RW#:  �:�AL �;Q:�D� D!QT&A8 :� W!D� ��8�:�;8  �:�AL ;)D� �QY	:�W#:  �D	D� ;)87J+:&:$;:� Fb:q�D#:�AL :'A� AM�DN:�W��  

“Kendilerine gelenden dolayı şımaranları ve yapmadıkları şeylerden dolayı övülmeyi 

isteyenleri azaptan kurtulacak zannetme...” (Âl-i İmrân, 3/188) 

Bu konuda şu rivayetin sahih olarak vârit olduğu ifade edilmektedir: 

“Mervân, İbn Abbas (r.a.)’a birini gönderdi ve şöyle dedi: Şayet bizden kendisine 

gelenden dolayı sevinen ve yapmadığı şeyden dolayı övünmeyi seven herkes azap 

görecekse hepimiz azap göreceğiz demektir. İbn Abbas(r.a.) şöyle dedi. Size ne 

oluyor da bu âyetle aranızda bir bağ kuruyorsunuz. Bu âyet ehl-i kitap hakkında nâzil 

oldu. Onlara Allah Resûlü bir şey sordu ona vakıayla alakası olmayan bir şeyle haber 

verdiler. Bu haber verdikleri şeyle onu kendilerini övmeye mecbur bıraktıklarını 

zannettiler ve hakikati gizlemeleriyle de sevindiler.”100  

 

5. Âyetin Âmm Olduğunu Belirtmesi 

1. Örnek: ;':�:� 8)D	WkD� ;'J�A� :%:+:� :�Ac�:$:� A�\	�� W!D� :RD_WN8  �:7<A� 8�8�;f�  “Allah’ın mescitlerinde Allah’ın 

isminin zikredilmesinden men edenden daha zâlim kim vardır…” (Bakara, 2/114)  

 Her ne kadar âyet; müşriklerin Hudeybiye yılında Peygamber(s.a.v.)’i 

Mekke’ye girip haccetmesini engellemek isteyenler hakkında nâzil olsa da, âyetin 

her mescidi tahrip eden için amm olduğu belirtilmiştir101. 

2. Örnek: \!A4 :�\	�� ;)Y_8R8�WV:  W!D� 8���TX:p AC�:*�:�DVW�� ID�A4 �:7A	;PD�  “Allah size emaneti ehline teslim 

etmenizi emreder…”(Nisa, 4/58) 

 Âyet, her ne kadar Kâbe’nin anahtarları kendisinden alınan Osman b. 

Talhâ’ya anahtarların geri verilmesiyle ilgili nâzil olsa da, el-Îcî âyetin işinde ehil 

olmak şartı ile bütün iyi kimselerle birlikte günahkârları da içine aldığını ifade 

                                                 
 
99 Îcî, Tefsir, C: I, s. 190. Sonraki tefsirde bu yer almamaktadır. Bkz. Amcazade, nr. 24, vr. 39b. 
100 Îcî, Tefsir, C: I, s. 323. 
101 Îcî, Tefsir, C: I, s. 86-87. 
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etmektedir. Akabinde buradaki “emânet” kavramı içine Allah hakkının da kul 

hakkının da gireceğini kaydetmektedir102.  

 

6. Nüzûl Sebeplerinden Birini Tercih Etmesi 

:' AN\�� �Q8L�:Z:�;f� A�\	A� A�Q8fJR��:� ;'A� A�;�:L �:� 8)87:L�:yD� 8�;RD0W��  “Kendilerine yara isabet ettikten sonra 

Allah’a ve Resûlüne icâbet edenler…” (Âl-i İmrân, 3/172) 

Burada ilk görüş olarak, bu ayetin Uhud’dan dönüp de Allah 

Resûlü(s.a.v.)’nün davetine icabet edenler hakkında nâzil olduğu ifade edilmektedir. 

Çünkü Uhud’dan dönenler yaralı olmalarına rağmen müşrikleri takipte Allah 

Resûlüne itaat etmişlerdi. Zira müşrikler Uhud’dan döndüklerinde, yolda pişman 

oldular ve dönelim onları yok edelim dediler. Peygamber(s.a.v.) kendisiyle Uhud’da 

beraber olanlarla birlikte yola çıktı. Müşrikler onların çıktığını işitince Allah onların 

kalbine bir korku attı. Müşrikler, Müslümanlara abartılı bilgiler vererek 

kendilerinden korkutacak birini onlara gönderdiler, Müslümanlar da “Allah bize 

yeter o ne güzel vekildir” diyerek ona aldırmadılar. Sonunda müşrikler Mekke’ye 

geri dönerken Müslümanlar da afiyet ve kazançla Medine’nin yolunu tuttular103.  

Bir diğer görüş olarak da أو(Veya) lafzıyla âyetin, Uhud harbinin olduğu 

seneden sonraki sene müşriklerin Mekke’den çıkmaları ve Allah’ın onlara bir korku 

atıp da pişman olarak geri dönmeleriyle ilgili olduğu belirtilmiştir. Müfessirimiz el-

Îcî, İbn Kesîr’den bu ayetin Hamrâü’l-Eset hakkında olup Bedr-i Suğra hakkında 

olmadığını naklederek buna itimat etmektedir104.  

 

7. Âyetin Nüzûlünün Tekrar Ettiğini İfade Etmesi 

:�:*QY�DV;$: :� A':- A��TR�� A�Y� 8��TR�� ;'A� AR;�D� �eL:6  “Sana ruhtan soruyorlar de ki; ruh Rabbimin 

emrindendir.”(İsrâ, 17/85) 
el-Îcî, bu âyetin nüzûlüyle ilgili hadislerin bu ayetin Medenî olduğunu 

hissettirir mahiyette olduklarına ancak en sahih olan görüşün bu sûrenin bütünüyle 

                                                 
 
102 Îcî, Tefsir, C: I, s. 367. 
103 Îcî, Tefsir, C: I, s. 315-316. 
104 Bu bölüm, Beyazıt Devlet Ktp., nr. 297, vr. 77b: haşiye; Îcî, Tefsir, C: I, s. 316, haşiyede 

12/minhu ve Vecîz kayıtlarıyla yer almaktadır.  Aynı şekilde burada haşiyede yer alan bölüm 
sonraki tefsirde metin içerisinde yer almaktadır. Bkz. Amcazade, nr. 24, vr.  67b. 
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Mekkî olduğu görüşü olduğuna yer verdikten sonra âyetin Medenî olması iddiasının; 

“ya bu âyet iki kere nâzil olmuştur veya Peygamber(s.a.v.) kendisine sorulan soruya 

daha önce Mekke’de inen âyetle cevap vermiştir” şeklinde cevaplanabileceğine işaret 

etmiştir. Müfessirimiz İmam Ahmed’in zikrettiği şeyin âyetin Mekkî olduğuna 

delalet ettiğini vurgulamaktadır. Zira o, İbn Abbas’tan şunu nakletmektedir: 

“Kureyşliler Yahudilere bize bir şey verin bu adama soralım dediler. Onlar da ruhtan 

sorun dediler. Bunun üzerine Kureyşliler de Allah Resûlü’ne ruhtan sordular ve bu 

âyet nâzil oldu.”105 

F. NÂSİH-MENSÛH MESELESİ 

 Klasik anlayışta nesh, varlığı genel olarak kabul edilen bir durumdur. Ancak 

bunun keyfiyetinde ihtilaflar söz konusudur. Bir kısmı Kur’ân’ın geçmiş kitapları 

neshettiğini kabul ederken, Kur’ân âyetlerinin birbirini neshettiğini kabul 

etmemektedir. Diğer bir kısmı da Kur’an’ın hem geçmiş kitapları neshettiğini hem de 

Kur’an ayetleri arasında neshin söz konusu olduğunu kabul etmektedir. Neshi 

sistemli bir şekilde reddedenlerin ilki Ebû Müslim el-İsfehânî(322/934) olmuştur106. 

Günümüzde de bu mesele tartışılan bir meseledir. Müfessirimiz el-Îcî ise bu 

mevzûya kabulcü yaklaşanlardandır. 

 

1. Neshle İlgili Âyetleri Tefsiri 

1. Örnek: �:� ;�:$;+:* ;'A� F": =>  “Biz hiçbir âyeti neshetmeyiz ki…” (Bakara, 2/106) 

Âyetin bu kısmının manasının;  bir âyetin hükmünü iptal ettiğimiz zaman107 

ya da Kur’ân’dan kaldırıldığımızda demek olduğu ve burada verilen ikinci mananın, 

birinci manadan daha âmm olduğu ifade edilmektedir. Bir diğer görüş olarak da 

burada ikinci mananın olmamasına dikkat çekilmektedir. Yani nesh için kaldırma 

manası söz konusu değildir. Meselâ; “Şayet âdemoğlunun iki vadi altını olsaydı 

üçüncüsünü isterdi” örneğinde olduğu gibi108. Dolaysıyla ikinci bir mana olarak 

                                                 
 
105 Îcî, Tefsir, C: II, s. 412. 
106 Sofuoğlu, Tefsire Giriş, s. 139; Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 125. 
107 Meselâ; bir hükmü helalden harama, haramdan helale tebdil gibi ve lafız Kur’ân’da kalır. 

(Beyazıt, nr. 297, vr. 19b: haşiye) 
108 Beyazıt, nr. 297, vr. 19a: haşiye; Çorum, nr. 4353, vr. 14a: haşiye. 
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nesh, âyetin Kur’ân’dan kaldırılmasıdır. Birincisinin Hz. Ömer ve İbn Abbas ve 

başkalarının, ikincisinin de İbn Mesud’un görüşü olduğu ifade edilmektedir109. 

;�D� �:7A$;+8*  “Ya da onu unutturmayız ki”(Bakara, 2/106) 

Buradaki ‘unutturma’nın kalplerden silme manasına geldiği kaydedildikten 

sonra İbn Abbas’tan şu nakle yer verilmektedir; “vahiy Peygamber(s.a.v.)’e gece 

indiriliyor, gündüz unutturuluyordu. Bundan dolayı Allah ‘�:7A$;+8* ;�D�’yi indirdi.”110  

‘V$+:*’(yani onu ertelersek) şeklinde okunan kıraâte göre de mananın; asıl 

hükmü “Levh-i Mahfûz’da geciktirirsek” şeklinde olacağı belirtilmektedir. 

Dolaysıyla insa’/erteleme kabilinden olan “kırâatini sabit kılıp hükmünü tebdil 

etmek” manasına da burada yer verilmiş olunmaktadır. Buna örnek olarak; ‘hasta ve 

yolcu olmayıp oruca güç yetirdiği halde tutmayanlara fidye gerekir’ âyeti verilebilir. 

Zira bu durumda olan insanlar fidye ile oruç arasında muhayyerdiler, sonra bu 

neshedildi. Ve bunun benzerinin Kur’ân’da çok olduğu vurgulanmaktadır111. Buna 

göre “nesh” bunun aksidir. Yani diğer bir görüş olarak nesh; hükmünü sabit kılıp 

kırâatini değiştirmek, kaldırmaktır. Meselâ, “Evli erkek ve kadın zina ederse onları 

recmedin” örneğinde olduğu gibi112.  

2. Örnek: u�YaA� F�:cD� lM�:�A_ �Q8;�:  8�\	�� �:� �̀ �:h:  82A&W�8 :�  “Her ecelin bir kitabı vardır; Allah 

dilediğini siler, dilediğini ispat eder…”(Ra’d, 13/38-39) 

Bu âyetin manasıyla ilgili “Allah takdir edilenlerden dilediğini siler dilediğini 

ispat eder” görüşüne yer verildikten sonra İbn Abbas ve başkalarından şu nakle yer 

verilmektedir: “Allah dilediğini siler ancak şekâvet, saâdet, ölüm, hayat hariç.”  

 Diğer bir görüş olarak: “Allah’ın kuluna yazdığı her vaktin bir hükmü vardır; 

Allah neshini doğru bulduğu şeyleri neshetmekle siler ve hikmetinin gerektirdiği 

şeyleri sabit kılmakla ispat eder”113 görüşüne yer verilmektedir. 

                                                 
 
109 Hamidiye, nr. 126, vr. 17a: haşiye) 
110 Hamidiye, nr. 126, vr. 17a: haşiye 
111 Amcazade, nr. 24, vr. 16a. 
112 Îcî, Tefsir, C: I, s. 82.  Buradaki örnek haşiyede yer almaktadır. Bkz. Çorum, nr. 4353, vr.14a: 

haşiye 
113 Bu birincinin dışında başka bir şeydir. Birincisi takdir edilmiş şeylerin neshiydi, bu Kur'ân’ın 

hükümlerinin bir kısmının diğer bir kısmını neshetmesi gibi hükümlerin neshidir. (Îcî, Tefsir, C: 
II, s. 280: haşiye) 
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 Burada bizim konumuzla ilgili olarak verilen bir diğer görüş de âyette 

“takdim tehirin olduğu” görüşüdür. Dolaysıyla buna göre cümlenin takdiri şu 

şekildedir; “semâdan her indirilen kitabın Allah katında kararlaştırılmış bir vakti 

vardır. Hepsi Kur’ân’la neshedilinceye kadar Allah dilediğini siler dilediğini ispat 

eder. Yani vakti geldiğinde o kitabı gönderir, sonra diğer kitabı gönderir ve önceki 

kitaptan dilediğini siler, dilediğini de sonraki kitapta ispat eder.”114 

 89:�;+A-:� TjY� AM�:�AaW��  “Ümmü’l-Kitap onun katındadır…”(Ra’d, 13/39)  

Âyette bahsi geçen Ümmü’l-Kitap Müfessirimize göre “değişmeyen, 

tagayyür etmeyen Levh-i Mahfûzdur.” Nitekim İbn Abbas(r.a.)’tan; “kitap iki 

türlüdür. Birincisi, Allah’ın dilediğini silip dilediğini sabit kıldığı kitap; ikincisi ise 

onda hiçbir değişikliğin olmadığı kitaptır.” şeklinde bir nakle yer vermektedir. Veya 

buradan murat Allah’ın ilmidir115. 

3. Örnek: �D�A4:� �:+W�J�:L ?": => D!�Da:� ": =>�  “Bir âyetin yerine diğer bir âyeti tebdil ettiğimiz 

zaman…”(Nahl, 16/101) 

Âyette geçen ‘tebdil’e maslahata binaen âyeti kaldırmak(raf’) ve başka bir 

âyet indirmek manası verilmektedir116.  

 

2. Nesh Âyetlerine Verilen Manalara Göre Nesh Çeşitleri 

Birinci olarak nesh kelimesine verilen manalara bir göz atalım: Sırasıyla; 

âyetin hükmünü iptal etme, âyeti Kur’ân’dan kaldırma, hükmü sabit kılıp kırâati 

değiştirme şeklinde anlamlar verildiğini görüyoruz.  

 İkinci olarak da insâ(unutturma) ve nes’(erteleme) kelimelerine verilen 

manalara bir göz atalım: 

İnsâ konusunda İbn Abbas’tan gelen bir rivayet aktarılarak akşam gelen bir 

âyetin sabah unutturulduğu ifade edilmişti. Dolaysıyla burada tamamen unutturma 

söz konusudur. 

                                                 
 
114 Îcî, Tefsir, C: II, s. 279-280. Konumuzu ilgilendirmeyen diğer birkaç görüşe daha yer 

verilmektedir. 
115 Îcî, Tefsir, C: II, s. 280.  
116 Îcî, Tefsir, C: II, s. 362. İbn Kesir tefsirinde bu görüşün Mücâhid’e ait olduğu ifade 

edilmiştir.(Bkz. İbn Kesîr, Tefsir, C: II, s. 607.) 
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 İkincisi de Levh-i Mahfûz’da hükmü erteleme, geciktirme veya kırâatini sabit 

kılıp hükmünü değiştirme manalarıdır ki, bu farklı ifadelerin hepsi de aslında aynı 

şeyi ifade etmektedir. 

 Neshle ilgili kaydedilen ikinci âyet, Kur’ân’ın diğer kitapları neshini de içine 

alacak şekilde, biraz daha geniş manada anlaşılmıştır. Bu âyette aynı zamanda 

Kur’ân âyetleri dışında da bir takım silme ve ispatların bahis mevzu olabileceği ifade 

edilmiştir. Son âyette de bir âyetin kaldırılıp diğer bir âyetin indirilmesi ifadesiyle, 

bu âyetin neshten sonra Kur’ân’da yer almadığı ima edilmiş olmaktadır. Yani bir 

âyet ref’ edilip, yerine bir başka ayet indirilmektedir. Dolaysıyla buradaki tebdil, 

kaldırma manasında anlaşılmıştır. Nitekim yukarıda İbn Mesud’un bir görüşü olarak 

da neshe, âyeti Kur’ân’dan kaldırma anlayışına yer vermişti.  

 Esasında yukarıda verilen tefsirleri aşağıda verilecek olan klasik manadaki üç 

taksîmâttan117 birisine irca etmek mümkündür:  

 

a. Kırâatle Kulluğun ve Kendisiyle Amel Edilen Hükmün Son Bulması 

 İbn Abbas’tan gelen rivayette ifade edilen akşam gelip sabah unutturulanlar 

sınıfını buraya dâhil edebiliriz. Ahzâb sûresinin uzunlukta Bakara sûresi kadar 

olduğu halde hatırlanmaması gibi118. 

 

b. Âyetin Hükmünün Neshiyle Birlikte Tilâvetinin Kalması 

Yukarıda müfessirimizin de ifade ettiği gibi bunun örneği Kur’an-ı Kerim’de 

çoktur. Biz buna kocası ölen kadının bir sene beklemesi meselesini örnek olarak 

verebiliriz: 

“Sizden vefat edip geride eşler bırakanlar, eşleri için bir seneye kadar evden 

çıkarmaksızın terikesinden infak edilmesini vasiyet etsinler.” (Bakara, 2/240) Bu 

müddet İslam’ın başında böyleydi, sonra bu dört ay on günle neshedildi119.  

Yine bir diğer örnek olarak şu âyeti verebiliriz: “Ey iman edenler 

Peygamber’le özel konuştuğunuz zaman konuşmanızın önünde sadaka takdim 

edin.”(Mücâdele, 58/12) Nitekim Hz. Ali’den şu nakledilmiştir: “Bu âyetle benden 
                                                 
 
117 Bu konuda benzer bilgiler için bkz. Ali el-Kârî, Envârü’t-Tenzîl ve Esrârü’t-Te’vîl, vr. 16a. 
118 Ali el-Kârî, a.g.e., vr. 16a. 
119 Îcî, Tefsir, C: II, s. 174-175. 
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önce hiç kimse amel etmedi, benden sonra da hiç kimse amel etmeyecek. Bir 

ihtiyaçtan dolayı Peygamber(s.a.v.)’le gizli konuşmak istedim, yanımda bir dinar 

vardı. Bunu on dirheme sattım ve Peygamber(s.a.v.)’le olan özel konuşmamı yaptım. 

Ve Her konuşmanın öncesinde bir dirhem sadaka olarak verdim, sonunda bu âyet 

neshedildi. Benden başkası bununla hiç kimse amel etmedi.”120 

 

c. Âyetin Hükmünün Bekâsıyla Birlikte Tilâvetinin Nesh Edilmesi 

Buna, el-Îcî’nin nesh âyetlerini tefsir ederken verdiği, yukarıda geçen recim 

âyetini örnek olarak verebiliriz. Ve ayrıca İbn Mesûd’un görüşü olarak serdedilen 

ref’(kaldırma) örneğini burada zikredebiliriz: “Şayet âdemoğlunun iki vadi altını 

olsaydı üçüncüsünü isterdi.” 

 

3. Bedâ’nın Câiz Görülmemesi 

Gizli kalmadan sonra ortaya çıkma ve mevcut olmayan yeni bir şeyin 

meydana gelmesi gibi manalara gelen bedânın bu manalarıyla Allah hakkında 

kullanılması câiz değildir121. 

“Kitapta(Allah Teâlâ’nın hükmünde, Levh-i Mahfûzda) müminlerden ve 

muhâcirlerden akrabalar mirasta birbirine daha layıktırlar…”(Ahzâb, 33/6) 

Âyette ifade edilen bu yeni hüküm, Allah Teâlâ belirli bir süre onun aksini 

belirli bir hikmete binaen teşri kılmış olsa da, kendisinde değişme olmayan Kitab-ı 

kadimde yazılıdır122. Burada mülhitlerin eleştirilerini defetmeye işaret oluğu ifade 

edilmiş ve bedânın, kendisine hiçbir şey gizli kalmayan Allah hakkında caiz 

olmadığı belirtilmiştir123.   

 

4. Müfessire Göre Mensûh Kabul Edilen Âyetlerin Değerlendirilmesi 

 Müfessirimiz el-Îcî, selefin mensûh kabul ettiği âyetleri genel olarak 

zikretmiş ve bunların mensûh kabul edildiğini ifade etmiştir. Ancak selefin 

                                                 
 
120 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 279-280.  
121 Sofuoğlu, Tefsire Giriş, s. 139; Ebû Abdullah Haris b. Esed Muhâsibî(243/857), el-Akl ve 

Fehmü’l-Kur'ân: Akıl ve Kur'ân Anlaşılması, (Çev. Veysel Akdoğan), İstanbul, İşaret 
Yayınları, 2003, s. 305, 306, 309, 310. 

122 Îcî, Tefsir, C: III, s. 338. 
123 Amcazade, nr. 24, vr. 391a. 
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anlayışları arasında bazen tercih yapmış124, bazen ilk tefsirde âyetin neshine dair 

verilen görüşe ikinci tefsirinde yer vermemiş125, bazen de selefin neshle alakalı 

görüşlerini vermekle birlikte sonraki tefsirinde, yaptığı yorumlarıyla söz konusu 

âyette neshin olmamasının da mümkün olduğu izlenimi vermiştir126. 

 Şimdi bunlara bazı örnekler verelim: 

 

a. Haram Aylarda ve Harem Bölgesinde Harp Meselesi İle İlgili Âyetler 

Burada haram aylarda savaşmanın caiz olup olmadığı ilgili âyetler ele 

alınacaktır. Haram aylarda savaşmanın yasaklığı mutlak mıdır, yoksa savaşa ilk 

olarak düşman tarafı başladığında caiz midir veya bu ayetler ‘seyf’ âyetiyle 

neshedilmiş midir? gibi soru işaretleri üzerinde fikir yürütecek ve bu konuda el-

Îcî’nin ifadelerine yer vereceğiz: 

1. Örnek: �D�:� Y	A��D08�;)8PQ :�;+A- A�AZ;$:�W�� Aj�:R:W�� IJ�:@ ;)Y_QY	A��D08  A�<A� W!ArD� ;)Y_QY	:��D� ;)8PQY	8�W��D�  “…Onlarla 

Mescid-i Haram’da savaşmayın. Ta ki sizinle savaşıncaya kadar. Şayet sizinle 

savaşırlarsa onları öldürün.”(Bakara, 2/191) 

Bir kısım âlimlerin; az önce geçen “onları nerede bulursanız öldürün” 

pasajının bu âyetle mensûh olduğu, bu ayetin de Tevbe sûresindeki “seyf” âyetiyle 

neshedildiği görüşüne yer verilmektedir. Yani bu ayet hem nâsih hem de mensûhtur. 

Sonra da çoğunluğun “onları nerede bulursanız öldürün” âyetinin muhkem olduğu, 

Haremde savaşa ilk başlamanın câiz olmadığı görüşüne sahip olduğu ifade 

edilmektedir127. Dolaysıyla mana; savaşa ilk onlar başlarsa onları nerede bulursanız 

öldürün şeklinde olmaktadır. 

Bu konuda diğer tefsirinde; çoğunluğun sahip olduğu en sahih olan görüşün; 

‘nerede bulursanız onları öldürün’ âyetinin muhkem olduğu Haremde kıtale 

başlamanın câiz olmadığı görüşü olduğu ifade edildikten sonra Allah 

Resûlü(s.a.v.)’nün fetih günü şöyle dediğinin Buharî-Müslim’de geçtiği 

kaydedilmektedir; bu belde Allah’ın yerleri ve gökyüzünü yarattığı gün haram kıldığı 
                                                 
 
124 Îcî, Tefsir, C:  I, s. 151. 
125 Karş. (Îcî, Tefsir, C: I, s. 208; Amcazade, nr. 24, vr. 44a); (a.mlf., a.e., C: I, s. 190; Amcazade, 

nr. 24, vr. 39b); (a.mlf., a.e., C: I, s. 123; Amcazade, nr. 24, vr. 25b.) 
126 Karş. (Îcî, Tefsir, C: I, s. 124; Amcazade, nr. 24, vr. 26a); (a.mlf., a.e., C: I, s. 210, Amcazade, nr. 

24, vr. 44b); (a.mlf.,a.e., C: II, s. 4, Amcazade, nr. 24, vr. 154b.) 
127 Îcî, Tefsir, C: I, s. 134.  
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beldedir. O Allah’ın haram kılmasıyla kıyamete kadar haramdır. Bana da ancak 

günün bir saatinde helal oldu. Şayet birisi Allah’ın Resûlü’nün savaşmasıyla buna 

ruhsat verirse, ona; “Allah, Resûlü’ne izin verdi, size izin vermedi” deyin.128 

2. Örnek: �:  �:7T D� :' AN\�� �Q8+:�=> �D� �Q�	A8� :RAv�:�:O A�\	�� �D�:� :R;7Jh�� :j�:R:W��  “Ey iman edenler… haram 

ayları helal kılmayın…” (Mâide, 5/2) 

el-Îcî, bu âyetin tefsiri ile ilgili olarak: “Ta’zim göstermeme ve haram aylarda 

savaşmayla onu helal kılmayın” ifadelerine yer verdikten sonra cumhurun bu âyetin 

mensûh olduğu görüşüne işaret etmekte ve müşriklerle bu ayda savaşa ilk olarak 

Müslümanların başlamasının câiz olduğunu vurgulamaktadır129. Sonra yazılan 

tefsirinde ise, âyete mana: “Savaş ve gasp ile haram ayları helal kılmayın” şeklinde 

vermiş ve cumhurun görüşü olduğu ifade edilen görüşe de yer vermemiştir130. 

3. Örnek: �D	D� �Q8�A	Wt:� J'A7<A� ;)Ya:$Y#;*D� �QY	A��D�:� :EA_AR;h8�W�� ?"\��D_ �:�D_ ;)Ya:*QY	A��D08  ?"\��D_  “Haram aylarda kendi 

nefislerinize zulüm etmeyin, sizinle toptan savaştıkları gibi müşriklerle siz de 

savaşın.”(Tevbe, 9/36) 

Burada çoğunluğa göre; haram aylarda muharebenin haramlığının mensûh 

olduğu görüşüne ve bunların âyette geçen “haram aylarda kendi nefislerinize zulüm 

etmeyin” bölümünü ma’siyeti terk etme diye te’vil ettiklerine yer verilmektedir. Ve 

diğer bir kısım âlimlerin de haram aylarda muharebenin haramlığının muhkem 

olduğuna ve savaşa ilk başlamanın onlardan olduğu takdirde harbin câizliğine 

hükmettikleri ifade edilmektedir131. Diğer tefsirinde ise, şöyle denmektedir; “âlimler 

haram aylarda savaşa başlamanın mensûh mu muhkem mi olduğu konusunda iki 

görüşe ayrıldılar. Bunlardan en meşhuru, mensûh olduğu görüşüdür. Muhkem 

diyenlere göre savaşa onlar başlarsa savaşmak câizdir.”132  

 

 

 

 

                                                 
 
128 Amcazade, nr. 24, vr. 28a. 
129 Îcî, Tefsir, C: I, s. 438.  
130 Amcazade, nr. 24, vr. 94b. 
131 Îcî, Tefsir, C: II, s. 63.  
132 Amcazade, nr. 24, vr. 167b. 
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b. Zinâ Âyetleri 

1. Âyet: �A��\	��:� :EA�WV:  D":hA@�D#W�� ;'A� ;)YaAv�:$A* ��8�A7;h:�;f�D� J'A7;<D	:- ?":�:L;6D� ;)Ya;+A� W!ArD� ��8�A7:O J'8PQYaA$;�DVD� �A� ACQ8<8&W�� J�:@I 

J'8P�\�:Q:�:  8C;Q:�W�� ;�D� D�:�;Z:  8�\	�� J'87D� �?	<A&:f  “Kadınlarınızdan zinâ yapanlara Müslümanların 

erkeklerinden dört şâhit tutun. Şayet şâhitlik yaparlarsa, kadınları ölünceye kadar 

veya Allah onlar için bir çıkış yolu ortaya koyuncaya kadar evlerde hapsedin(onları 

oturtun)”…(Nisa, 4/15) 

Bu zîna yapan kadınların hapsedilmesi hükmünün İslam’ın bidayetinde böyle 

olduğu ve sonra da hadle neshedildiği ifade edilmektedir. Âyette belirtilen ‘Allah’ın 

onlar için göstereceği yol’un ise bu hükmün nâsihi olan âyet olduğu 

vurgulanmaktadır. 

A!�DN\	��:� �:7A*�:<A�WV:  ;)Ya;+A� �:�8P�Y�=�D�  “Sizden zinâ eden erkek ve kadına eziyet verin…”(Nisa, 

4/16) 

Hükmün neshedilinceye kadar böyle olduğu ifade edildikten sonra bazılarına 

göre bu âyetin evlenmeden önce zina yapan iki genç hakkında nâzil olduğu 

vurgulanmaktadır. Bir diğer görüş olarak da bu âyetin livâta yapan iki adam 

hakkında nâzil olduğu görüşüne yer verilmektedir. 

Zâhir olanın; eziyetin kadın ve erkekte müşterek olduğu, hapsin ise kadına 

has olduğu belirtilmektedir. Kadın-erkekten her biri tevbe ederlerse eziyet onlardan 

kalkar ancak kadın üzerindeki hapis cezası kalır. Sonra da ‘kîl’ lafzıyla, bu ayetin 

nüzûl bakımından bir önceki ayetten önce olduğu görüşüne yer verilmektedir. Yani 

zinâ edenlerin cezası, onlara eziyet etmekti sonra hapis oldu sonra da had oldu133. 

Diğer tefsirde; 15. âyette geçen ‘fâhişe’nin, Mücâhid hariç, müfessirlerin 

ittifakıyla zinâ olduğu Mücâhid’e göre ise buradaki ‘fâhişe’nin müsâhaka(kadınların 

Lûtîliği, kadının kadınla yetinmesi) olduğu belirtilmektedir. O’na göre 16. ayette 

işaret edilen fuhşiyât ise Lûtîliktir(erkeğin erkekle yetinmesi). Sahih hadislerde sabit 

olduğu gibi İslam’ın başlangıcında zinâ eden kadınların cezası hapisti. Sonra hadle 

neshedildi. Allah’ın kadınlar için göstereceği yol ise Sahih-i Müslim ve diğerlerinden 

sabit olduğu gibi bu ayetin nâsihi olan ayettir. Buna göre yol, fıkıh kitaplarında 

açıklanan hadd-i şer’îdir. İkinci ‘ellezâni’de tağlîb olduğu ifade edilmiştedir. Yani 

                                                 
 
133 Îcî, Tefsir, C: I, s. 339-340.  
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zinâ eden erkek ve kadın. Hüküm böyleydi sonra hadle neshedildi. Hadiste bu âyetin 

evlenmeden önce zinâ eden iki genç hakkında nâzil olduğunun varit olduğu ifade 

edilmektedir. Ve son olarak Mücâhid’in sahip olduğu; birincilerin müstağni davranan 

kadınlar ikincilerin Lûtî erkekler hakkında olduğu görüşünün, Kur'ân’ın zâhirine 

daha uygun düştüğü vurgulanmaktadır134. 

2. Âyet: Y":<A*�Jx�� �A*�Jx��:� ��8�A	;c�D� \�Y_ F�A@�:� �:�87;+A� D"D�A� Fb:�W	:c  “Zina eden kadın ve erkekten her 

birine yüz değnek vurun…”(Nur, 24/2) 

Bu hüküm, bir kısım özellikleri kendisinde bulundurup zina eden erkek ve 

kadına uygulanabilecek bir hükümdür. Bu özellikler de hür, baliğ ve akıllı olma, şer’î 

bir nikahla cima yapmama gibi özelliklerdir. Dolaysıyla birisiyle şer’î bir nikahla 

evli olduğu halde başka birisiyle zinâ edenin hükmü sahih hadislerin delâletiyle ve 

ittifakla lafzı mensûh olup manası mensûh olmayan recim âyetinden dolayı recimdir. 

Bazılarına göreyse İslam diğer bir şarttır135.  

 

5. Istılâhî Manada Olmayan Neshten Söz Etme 

Müfessirimiz özellikle son tefsirinde bir kısım âyetlerde ıstılâhî olmayan 

neshten söz etmektedir. Nitekim bir âyetin tefsirinde nesh, bir hükmü neshetme 

anlamında değil de akla gelebilecek muhtemel yanlış bir manayı izale etme 

anlamında değerlendirilmiştir: 

W!A4:� ��8�;&8� �:� �A� Y#;*D�;)YaA$ ;�D� 89QY#;�8� ;)Ya;&Af�:8  A�AL 8�\	�� 8RA#;s:<D� ;':�A� �̀ �:h:  8MuN:�8 :� ;':� �̀ �:h:  “Nefislerinizdekini 

ortaya koysanız da gizleseniz de Allah ondan dolayı size hesaba çekecektir. Sonra 

dilediğine mağfiret eder, dilediğine de azap eder…”(Bakara, 2/284) 

Sahabe meseleyi; Allah ahirette insanı içinden geçen şeylerden dolayı 

mutlaka hesaba çekecek bunun sonucunda da ya cezalandıracak veya affedecek 

şeklinde anlayınca; bu onlara zor geldi ve Allah ‘Allah bir nefse ancak gücünün 

yeteceği kadar yük yükler’(Bakara, 2/286) âyetini indirince, onlar (kasıtsız, iradeyi 

aşan) gönülden geçen şeyler için uhrevî muhasebenin olmadığını anladılar ve buna 

sevindiler.  

                                                 
 
134 Amcazade, nr. 24, vr. 74a. 
135 Îcî, Tefsir, C: III, s. 106. 
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Âişe(r.anhâ) bu âyetten Peygamber(s.a.v.)’e sorunca O’nun şöyle dediği 

nakledilir: “Bu sıkıntılar ve hummalı hastalıklardan insana isabet eden şeylerle 

Allah’ın kulu itabıdır. Hatta gömleğinin cebine koyup da kaybettiği eşya bile… Ki 

bunun için korku çeker, sıkıntıya maruz kalır. Ta ki mü’min kızıl metalin kirden 

arındığı gibi günahlardan arınsın, günahsız kalsın.”136  

Bu hadis kaydedildikten sonra burada da muhasebeden kastın uhrevî ceza 

olmadığı aksine her içten geçen (kasıtlı, insan takatını aşmayan) şeylerin ve 

amellerin insanlar için sayılıp hesaplandığı ve bunlara ya humma, musibetler gibi 

dünyalık cezalar veya uhrevî cezalar ya da affetmenin terettüp ettiği ifade 

edilmektedir. Yani buradaki ceza dünyevî ve uhrevî olmaktan daha âmmdır. 

Dolaysıyla ya affedilir, yani dünyada da ahirette de ceza görmez veya ya dünyada ya 

da ahirette cezalandırılır. 

Buna göre buradaki neshten muradın ayetten hemen anlaşılan mananın neshi 

olduğu, yoksa ıstılahî manada bir nesh olmadığı açıklanmaktadır. Zira yukarıdaki 

âyet ahirette meydana gelecek bir olayı haber vermektedir. Oysa haberlerde nesih söz 

konusu olamaz137. Aynı yerde Hac sûresi 52. âyet için de benzer şeylerin söz konusu 

olduğu ifade edilmiştir138. 

G. KIRÂAT İLMİ AÇISINDAN DURUMU 

Hz. Osman(r.a.)’ın hilâfeti zamanına kadar ruhsata binaen, çok değişik 

kırâatler tedavüldeydi139 ve insanlar kolayına geleni okuyorlardı. İhtilaflar baş 

gösterince ve artık ruhsata da ihtiyaç kalmayınca, Kureyş lehçesi esas alınarak iki 

kapak arasına toplanan Mushaf, bu gün resm-i Osmanî diye bilenen şekli ile Hz. 

Osman zamanında çoğaltıldı. Ve sadece bu resm-i Osmanî hattına uyan kırâatler 

kabul edildi140. Bu değişik kırâatlerin hepsi tevatürle Peygamber(s.a.v.)’den alındığı 

kabul edilmektedir. Müfessirimiz el-Îcî de bu konuda Zemahşerî’ye eleştiriler 

                                                 
 
136 Îcî, Tefsir, C: I, s. 213. 
137 Amcazade, nr. 24, vr. 45a-b. 
138 Amcazade, nr. 24, vr.  45b. 
139 İzin sadece kırâate idi yoksa kitabete değildi. Kitabet sadece Kureyş lehçesi ile idi. (Bkz. Bûtî, 

Min Revâi’ı’l-Kur'ân, s. 73.) 
140 Bûtî, a.g.e., s. 73, 76, 77. 
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yöneltmektedir141. Dolaysıyla O da bütün mütevâtir kıraatlerin tevkîfî olduğunu 

kabul etmektedir. 

el-Îcî tefsirinde uzun uzadıya kırâat tahlilleri yapmamakla birlikte bu konuda 

yer yer açıklamalar yaptığını da müşahede etmekteyiz. Müfessirimiz nadiren şâz 

kıraatlere işaretlerde bulunmuş142 ve birkaç yerde de isim tasrih ederek sahabe 

kırâatlerin yararlanmıştır143. Şimdi biz birkaç başlık altında bu konuya bir göz atalım: 

 

1. Kırâat İmamlarının İsmini Tasrih Etmeden Kırâatlere İşaret Etmesi 

1. Örnek: I\0D	:�D� 8j:X=> ;'A� A�eL:6 FC�:�A	D_  ”Âdem Rabbinden kelimeleri telakkî etti.” 

(Bakara, 2/37) ‘ ��	_C ’ı ref’ve ‘jX�’i nasp ile okuyan kıraâte göre âyetin manası 

“Âdem’e kelimeler ulaştı” şeklinde olur144. 

2. Örnek: �D�A4:� I:
D� �KR;�D� �:�J*ArD� Y�QY0:  8�D� ;'Y_ Y!QYa:<D�  “Bir işe hükmettiği zaman, ona ol der o 

da oluverir.” (Bakara, 2/117) “D!Qa<�” şeklinde nasbla okuyan kıraâte göre bu kelime 

emrin cevabı olur145.  

3. Örnek: W!A4 ��8�;&8� AC�D�:�J,�� �J�A�A+D� :�AP W!A4:� �:PQY#;�8� �:PQ8�;p8�:� =̀ �:RD0Y#W�� :Q87D� lR;<:1 ;)YaD� 8Ru#Da8 :� ;)Ya;+:- ;'A� ;)YaA��D�e<:f  

“Eğer sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! Ama onları gizler ve fakirlere gizlice 

verirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Sadakayı gizli açık vereceğiniz her iki 

durumda da veya sadece gizli vermeniz durumunda) Allah sizin seyyiâtınızı, 

kötülüklerinizi örter.” (Bakara, 2/271) Âyette geçen  R#a  kelimesini kim meczûm 

okursa o takdirde ikinci şartın cevabının mahalline atıf olur146. Diğer tefsirde; “yani 

Allah sizin günahlarınızı örter” deniyor ve buna İbn Kesir’in, Ebû Amr ve Âsım’ın 

kırâatlerinin delâlet ettiği söyleniyor ve buna göre sadakanın gizli veya açıktan 

verilmesine, günahları örtmenin terettüp edeceği ifade ediliyor. Devamla  “fakat 

                                                 
 
141 Îcî, Tefsir, C: II, s. 190. 
142 Îcî, Tefsir, C: III, s. 410; a.mlf., a.e., C: III, s. 230; a.mlf., a.e., Çorum, nr. 3453, vr. 180a: haşiye; 

a.mlf., a.e., Çorum, 3453, vr. 205b: haşiye. 
143 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 86; a.mlf., a.e., C: III, s. 124. 
144 Îcî, Tefsir, C: I, s. 41. 
145 Îcî, Tefsir, C: I, s. 89. Diğer tefsirde bu kırâatin İbn Âmir’in kırâati olduğu ifade edilmektedir. 

(Amcazade, nr. 24, vr. 17b.) 
146 Îcî, Tefsir, C: I, s. 201.  
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‘râ’nın cezmiyle olan kırâat kötülüklerin örtülmesini sadakanın gizli verilemesine has 

kılmaktadır. Çünkü o zaman ikinci şartın cevabına atfedilmiştir” deniyor147. 

 

2. Kırâat İmamlarının İsmini Tasrih Ederek Kırâatlere İşaret Etmesi 

1. Örnek: �D�:� J'8PQ8L:RW0:� IJ�:@ D!;R87W[:  “Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın…” 

(Bakara, 2/222) 

Kandan temizleninceye kadar veya yıkanıncaya kadar onlarla cinsel ilişkiye 

girmeyin dendikten sonra “Yettahherne”(!R�7�[  )şeklinde olan Hamza ve Kisâî’nin 

kırâatinin bu ikincisine delâlet ettiği ifade edilmektedir148. Diğer tefsirde; 

‘yıkanmakla temizleninceye kadar’ ifadesinden sonra kandan temizlenip, 

yıkanıncaya kadar onlara cimayla yaklaşmayın denmiş, herhangi bir kırâat imamının 

ismine yer verilmemiştir. Bu şekilde Şafiî mezhebinin görüşünü vermiş 

olmaktadır149. 

2. Örnek: �:  �:7T D� :' AN\�� �Q8+:�=> �D�A4 ;)8�;�Y� ID�A4 Ab�D	J,�� �QY	A$Wi�D� ;)Ya:PQ8c8� A�; D�:�;)Ya:  ID�A4 Â A��:R:�W�� �Q8:$;��:� ;)YaAf��̀ 8RAL 

;)YaD	8c;6D�:� ID�A4 A';<:&;�DaW��  “Ey iman edenler namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi ve 

dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın ve başlarınızı meshedin ve topuklarınıza kadar 

ayaklarınızı…”(Mâide, 5/6) 

;)YaD	8c;6D�:�  ifadesini Nâfî, Kisâî, İbn Âmir, Hafs ve Ya’kûb’un 

“yüzlerinizi(yıkayın)” ifadesine atfederek nasp ile okudukları, geri kalanlarınsa cerle 

okudukları kaydedildikten sonra “nasp okuyuş ayakların yıkanmasının vâcipliğini 

gerektirirken, cer okuyuş meshin vâcipliğini gerektirir” denmektedir. Bu kelimenin 

mücâveretten dolayı cer ile okunması geniş bir konu olsa da bunun zâhirin hilafına 

olduğu ifade edilmektedir. Müfessirimize göre sahih hadisler aksine imkân 

vermeyecek şekilde ayakları yıkamanın vâcipliğine delâlet etmektedir150. 

Diğer tefsirde bu konuda yapılan açıklamalar şu şekildedir: “Zâhir olan bunun 

‘bi-ruûsikum()af��RL)’un mahalline atıf olup ‘vucûheküm(;)Ya:PQ8c8�)’e atıf olmamasıdır. 

                                                 
 
147 Amcazade, nr. 24, vr. 42b. 
148 Îcî, Tefsir, C: I, s. 156.  
149 Amcazade, nr. 24,  32b. 
150 Îcî, Tefsir, C: I, s. 445, 447.  
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Çünkü bu durumda inşâî cümlede atıfla, matuf arasına fasıla girmiş oluyor. 

Mücâveretten dolayı cer okunması meselesine gelince; mücaveretle cer okunma 

‘vâv’sız olarak fasih kelamda bulunmakla birlikte bu uzaktır. Kur'ân’ın zâhiri, cer 

kıraatine göre meshtir. Bu konuda Zemahşerî’nin yaptığı tahkik ne güzeldir; ayak, 

suyun israf kaynağı olan uzuvlardan birisidir. Meshedilen şeye atıf su dökmede 

iktisada tembih içindir. Çünkü mesh ve yıkama birbirine yakın şeylerdir. Dolaysıyla 

bunlardan birini diğerine atfetmek kolay oldu. Mesela kılıç ve mızrak kuşandı 

ifadesinde olduğu gibi. Çünkü burada îcaz için mecâza yöneldi. Ayetteki mecâzın 

karinesi topuklara kadar bir gayeyle getirilmesidir. Zira şerîatta mesh için bir gaye 

konmamıştır. Murat; ayaklarınızı israf etmeyerek hafif bir şekilde yıkayındır. 

Meshedilen şeye atıfla da kısaltmış oldu. Teyemmüm konusunda “Yüzlerinizi 

meshedin”(Mâide, 5/5) ifadesi bütün yüzü toprakla meshetmenin vücûbunu ifade 

eder. Dolaysıyla ayakları suyla meshetme de böyledir. Tevâtür derecesine yakın 

sahih hadisler yıkamanın vücûbuna delâlet etmektedir.”151 

 

3. Kırâatle Görüşü Destekleme 

Esasında diğer başlık altında verilen örneklerden bir kısmını bu başlık altında 

da değerlendirmek mümkündür. 

1. Örnek: ID	:-:� :' AN\�� 8�:*QY0<A[8  n": ;�A� 8j�:�D� FEAa;$A�  “Güç yetirdikleri halde oruç tutmayanlara 

miskini doyurma fidyesi gerekir.” (Bakara, 2/184) 

İslam’ın başlangıcında her gün için bir yetimi doyurmayla oruç tutma 

arasında muhayyerlik olduğu ve sonra bunun neshedildiği daha önce ifade edilmişti. 

Bu âyetle alakalı burada neshin söz konusu olduğu ile ilgili önceki görüş 

verildikten sonra ikinci bir görüş olarak أو (veya) lafzıyla ayetin mensûh olmayıp 

oruç tutmaya güç yetiremeyen aciz yaşlılar hakkında olduğu görüşüne yer 

verilmektedir. Bu takdirde “yutîkûnehû”(8�:*QY0<A[8  )nun manası orucu zorlukta ve külfetle 

tutanlar demek olur. Bunu da “yutavvikûnehû(�*Q��Q�[ ) şeklinde okunan kırâatin 

desteklediği ifade edilmektedir. Yani oruca güç yetiremeyenler152. 

                                                 
 
151 Amcazade, nr. 24, vr. 96b. 
152 Îcî, Tefsir, C: I, s. 127.  
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Diğer tefsirde; İslam’ın başında bir muhayyerlikten bahsettikten sonra şöyle 

demektedir; “pek çok selefe göre ayet mensûh değildir.” Yukarıdaki yaşlılarla alakalı 

külfet meselesine değindikten sonra burada şüphelerinin olduğundan söz etmektedir. 

Çünkü bu özellikte bir yaşlı için oruç nasıl daha hayırlı olur. Ki o oruca güç 

yetirememektedir. Oysa yolcu için şayet zarar bulunursa evla olan iftar etmektir, 

yoksa o oruç tutabilir153. 

2. Örnek: Y�QY0: :� :' AN\�� ��8RD#D_ :2;$D� �?	:f;R8� W�Y� ID#D_ A�\	��AL �K�<A7:O �A+;<:L ;)Ya:+;<:L:� ;':�:� 89:�;+A- 8)W	A- AM�:�AaW��  “Kâfirler 

sen Peygamber değilsin diyorlar. De ki benim ve sizin aranızda şâhit olarak Allah 

yeter ve yanında kitabın bilgisi olan ehl-i kitap.” (Rad, 13/43) 

Burada birinci görüş olarak ‘yanlarında kitabın ilmi olanlardan’ kastın Yahudi 

ve Hıristiyanlar olduğu ifade edilmektedir. Zira onlar Allah Resûlü(s.a.v.)’nün hak 

olduğunu Tevrat ve İncil’de görmüşlerdi ve biliyorlardı. أو (veya) lafzıyla ikinci bir 

görüş olarak da buradan kastın Allah Teâlâ olduğu belirtilmektedir. Bunu da ‘min 

indihi’(9�+- '�) okuyanın kırâatinin teyit ettiği kaydedilmektedir154. 

 

4. Kırâatler Arasını Cem ve Farklı Kırâatlere Göre Takdir Yapma 

1. Örnek: IJ�:@ �D�A4 D�D	:L :MAR;s:� A�;�Jh�� �:P:�:c:� 8M8R;s:� �A� F';<:- "D�A�:@�  “Güneşin battığı yere ulaşınca 

onu siyah çamurlu bir göz(su)e batar buldu (veya sıcak bir suya batar buldu.)” (Kehf, 

18/86) 

İki kıraatin cem’i; su(kaynak)yun, iki vasfı da câmi olması şeklinde 

yapılmıştır155. 

2. Örnek: �:�:� ��86:�D� :�\	�� Ĵ :@ A9A6;�D� W�A4 �QY��D� �:� D�:x;*D� 8�\	�� ID	:- FR:h:L ;'A� F̀ ;�:O W�Y� ;':� D�:x;*D� :�AaW��:M� ]AN\�� =̀ �:c A�AL I:fQ8� 

�K6Q8* dK�8P:� A}�J+	A� 8�:*QY	:�;Z:� :�<A��:RD� �:7:*�8�;&8� D!QY#;�8�:� �K�A�D_  “Allah’ı hakkıyla takdir edemediler. Hani 

şöyle demişlerdi: Allah hiçbir beşere bir şey indirmemiştir. De ki Mûsâ’nın insanlara 

bir hidayet ve nur olarak getirdiği kitabı kim indirdi. Onu kâğıt parçaları haline 

getiriyor(istediğinizi) ortaya çıkarıyor, çoğunu da gizliyorsunuz…” (En’am, 6/91) 

                                                 
 
153 Amcazade, nr. 24, vr. 26b. 
154 Îcî, Tefsir, C: II, s. 282. 
155 Îcî, Tefsir, C: II, s. 461. 
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Bu ayet müşrikler veya bir gurup Yahudiler hakkında nâzil olmuştur. Hitapla 

okunan kırâat bu ayet Yahudiler hakkındadır diyenlerin görüşünü desteklemektedir. 

Ancak şöyle denebilir; Kureyş, Yahudi ve Hıristiyanlar Kur’ân’ı inkârda 

müşterektirler. Dolaysıyla kelamın bir kısmının Kureyş’e diğer bir kısmının Yahudi 

ve Hıristiyanlara hitap olması uzak değildir. Sanki onlar tek bir tâifedir. Gaybiyye 

“yâ”sıyla olan kırâate gelince; âyetin Yahudiler hakkında olduğunu söyleyenlere 

göre burada iltifat sanatı vardır156. 

Diğer tefsirinde; zâhir olanın bu küfür ifadelerini kullananların Yahudilerden 

bir kısmının olması olduğu ifade edildikten sonra bu görüşün selefin bir kısmının 

görüşü olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte İbn Abbas, Mücâhid ve başkaları 

âyetin Yahudilerle sohbet ve muhabbetleri olan Kureyş hakkında olduğunu 

söylemişlerdir. Kureyşliler “Şayet bize kitap indirilseydi biz onlardan daha hidayette 

olurduk” diyerek Yahudilerden kitaplarını dinleyip alıyorlardı. Bu kelamı söyleyen 

bir kısım Yahudilerdir diyenlere göre ‘yâ’ kıraatinde iltifattan dolayı onları hafife 

alma, küçük görme vardır. Bunu diyenler Kureyş’tir diyenlere gelince; ‘onu 

yapıyorlar’(�*Q	��) ın manası ‘taşımak’ olur. Yani onun taşınmasını cüz cüz 

yapıyorlar. Çünkü Kureyş Tevrat’ı kağıt parçalarına bölüp, parçalamadılar. Fakat ‘te’ 

kırâatinde işkâl vardır. Ancak şöyle denebilir; Allah müşrikleri ve ehl-i kitabı tek bir 

tâife yaptı. Sözü onlara isnat etti. Çünkü onlardan bir kısmı “diyorlar” bir kısmı da 

“yapıyorlardı.”157 

3. Örnek: �D�:� J':&:$;:  :' AN\�� D!QY	:�;&:  �:�AL 8)8P�:�=> 8�\	�� ;'A� A�A	;
D� :Q8P �KR;<:1 ;)87D�  “Allah’ın fazlından 

verdiği şeylerde cimrilik yapanların bu yaptıklarının onlar için hayırlı 

zannetme…”(Âl-i İmrân, 3/180) 

“te” okunan kırâate göre takdiri; muzâfın hazfıyla “Cimrilik yapanların 

cimriliklerini zannetme” olur. “Yâ” kırâatinde de şayet fâil Resûle dönen zamirse 

durum aynıdır. Yani her iki durumda da muzaf mahzûftur. Ancak “ellezîne 

                                                 
 
156 Îcî, Tefsir, C: I, s. 556-557.  
157 Amcazade, nr. 24, vr. 124a. 
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yebhalûne(cimrilik yapanlar)”(D!QY	:�;&:  :' AN\�� ) cümlenin fâili olursa, takdiri şöyle olur; 

“Cimriler cimriliklerinin kendileri için daha hayırlı olduğunu zannetmesinler.”158  

4. Örnek: �J�D	D� �:7;�:�:S:� ;2D��D� eM:6 �e*A4 �:78�;�:S:� ID�;*Y� 8�\	��:� 8)D	;-D� �:�AL ;2:�:S:�  “Onu doğurunca, Rabbim 

ben onu kız doğurdum dedi. Allah onun ne doğurduğunu çok iyi bilendir.” (Âl-i 

İmrân, 3/36) 

Bu şekilde okunan kırâate göre son cümle Allah Teâlâ’nın sözüdür. Ancak 

“doğurdum”( �82;�:S ) şeklinde de okunur. O zaman İmrân’ın karısının ‘bunda gizli bir 

sır olması mümkündür’ diyerek kendisini teselli etmek için söylediği sözü olur159. 

Diğer tefsirinde bunları kaydettikten sonra şöyle deniyor; “hakikatte Allah’ın 

sözüyle İmrân’ın karısının sözü bir arada bulunmaktadır. İki kırâatten birisinde iki 

ifadeden birini zikretme ve beyan vardır. Şöyle denilmesi uzak değildir; İmrân’ın 

karısı söylediği şeyi söyleyince, hatasını düzeltti ve şöyle dedi; “Allah doğurduğumu 

en iyi bilendir.” Çünkü hitabının tarzı, durumunu bilmeyene hitap şeklinde oldu. 

Dolaysıyla edepli davrandı ve özür diledi. Müennes okunmasının da aynı şekilde 

Allah Teâlâ’dan edebi tâlim için bir telafi(istidrak) olması mümkündür.”160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
158 Îcî, Tefsir, C: I, s. 318. 
159 Îcî, Tefsir, C: I, s. 239.  
160 Amcazade, nr. 24, vr. 50b. 
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II. DİRAYET YÖNÜ 

 Biz bu bölümde Müfessirimizin, âlimlerin zamanlarına kadarki ilmî 

birikimden hareketle ve kendi ilmî dirayetlerini kullanarak, yaşadıkları zaman ve 

mekândan da etkilenerek, hadislerle ilgili vaz ettikleri literatürü kullanılışındaki 

yöntemini, ahkâm âyetleri konusunda değişik mezheplerin ortaya koydukları 

birikimden istifade tarzını, çeşitli zaman dilimlerinde tartışmalara konu olan kelamla 

ilgili meseleleri ele alışını ve Arap dilini Kur’an tefsirinde kullanış metodunu ortaya 

koymaya çalışacağız.  

A. HADİS İLMİ YÖNÜNDEN ÖZELLİĞİ 

 Aşağıdaki başlıklar altında müfessirimizin hadislerin metinleri ve senediyle 

alakalı birikimini tefsirde nasıl değerlendirdiğine bir göz atacağız. 

 

1. Tefsirindeki Hadislerin Rivayet Üslûbu  

el-Îcî konumuz olan tefsirin içerisinde genel olarak hadis kaynaklarının adını 

az zikretmektedir. Hadislerin sened zincirini vermeyip; bazen “hadiste şöyle 

geçmektedir, şu hadis kitabında şu şekilde vârittir” veya “Peygamber(s.a.v.)'den 

böyle sahih olarak gelmiştir” gibi ifadeler kullanmaktadır. Ancak, mukaddimede de 

ifade edildiği gibi, yazma nüshalardan bir kısmında hadislerin tahriçlerine hâşiyede 

işaret edilmektedir161. Hâşiyede yer alan bu tahriçler sonradan yazılan tefsirin, tefsir 

metni içerisinde yer almaktadır. Ayrıca bazen verilen tefsir, hadiste vârit olduğu 

halde tefsir içerisinde bunun ifade edilmediğine, hadis olduğunun belirtilmediğine 

şâhit olmaktayız162. Şimdi burada ifade edilenleri aşağıdaki örnekler üzerinde 

görmeye çalışalım: 

 1. Örnek: ;'Ya:�W�:� ;)Ya;+A� n"J�Y� D!Q8-;�:  ID�A4 AR;<:�W��  “Sizden hayra çağıran bir topluluk 

bununsun…”(Âl-i İmrân, 3/104) 

Burada geçen “min” harf-i cerrinin teb’îdiyye olduğu görüşünü verdikten 

sonra bir diğer görüş olarak da “min”in tebyîn için olduğu görüşünü vermektedir. Ve 

bu ikinci görüşe bağlı olarak nitekim “şu hadis-i şerif vârit olmuştur” denmektedir: 

                                                 
 
161 Bkz. Beyazıt Devlet Ktp., nr. 297; Çorum, nr. 3453. 
162 Meselâ bkz. Çorum, nr. 3453, vr. 213b: haşiye; Îcî, Tefsir, C: II, s. 408: haşiye. 
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“Sizden kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin, şayet güç yetiremezse diliyle, 

buna da güç yetiremezse kalbiyle buğzetsin. Bu da imanın en zayıf derecesidir163. 

2. Örnek: ;)8�W	:�:cD� D": �D0Af �:W��e� Db:6�:�A-:� A�AZ;$:�W�� Aj�:R:W�� ;':�D_ :':�=> A�\	��AL Aj;Q:<W��:� ARA1=�W�� :�:P�:c:� �A� A�<A&:f A�\	��  

“Hacılara su verme ve Mescid-i Haram’ın imâretini, Allah’a ve ahiret gününe iman 

edip cihad edenlere eşit mi tutuyorsunuz?”(Tevbe, 9/19) 

Bu âyetle ilgili olarak “Sahîh-i Müslim’de bir adamın şöyle dediği vârittir” 

denmektedir: “İslam’dan sonra hacılara su vermemden başka hiçbir amele aldırmam. 

Bir diğeri de İslam’dan sonra Mescid-i Haram’ı îmar ettikten sonra hiçbir amele 

önem vermem dedi. Hz. Ömer(r.a.) sonunda bunu Allah Resûlü’ne sorduğunu ve 

Allah’ın bu âyeti indirdiğini ifade eder.”164  

3. Örnek: ;�D0D�:� �:+;<:�=> I:fQ8� :%;$A� FC�: => FC�:+e<:L  “Andolsun biz Musa’ya dokuz mûcize 

verdik…”(İsrâ, 17/101) 

Burada geçen mûcizelerin; el, âsa, (açlık) seneleri, ürün eksikliği, tufan, 

çekirge, bit, kurbağa ve kan olduğu ve bazılarından da (açlık) seneleri ve ürün 

eksikliğinin yerine, denizin yarılması ve Musa(a.s.)’nın dilindeki düğümün 

çözülmesinin rivayet edildiği ifade edilmektedir. Bundan sonra şöyle devam 

edilmektedir: 

 İmam Ahmed, Tirmizî(bu rivayet için sahih hasen tâbirini kullanmıştır), 

Neseî, İbn Mace ve İbn Cerîr’in tefsirinde naklettiği hadise gelince; “iki Yahudi 

Peygamber(s.a.v.)’e bu ayetten sordular. Peygamber(s.a.v.) şöyle buyurdu: Allah’a 

şirk koşmayın, hırsızlık yapmayın, zina etmeyin, haklı olmanız hariç Allah’ın haram 

kıldığı canı haksız yere almayın, sihir yapmayın, faiz yemeyin, suçsuz bir kişiyi 

sultana şikayet ederek onu öldürmesine sebep olmayın, namuslu kadına zina iftirası 

atmayın, savaştan kaçmayın. Siz Yahudilere has olarak da cumartesi yasağını 

çiğnemeyin.” Bazı hadisçilerin bu rivayetle alakalı; “belki bu iki Yahudi, on kelime 

hakkında sordular, râvi(Abdullah b. Selam)  bunu dokuz mucizeden ezberinde olan 

bir şeylerle karıştırdı.” ifadelerine yer vermektedir. Zira bu vasiyetlerde Firavun’un 

aleyhine bir delil bulunmamakta ve bu âyetten sonraki âyetin(Bunları yerlerin ve 

                                                 
 
163 Îcî, Tefsir, C: I, s. 278. Diğer tefsirde bu hadisin Müslim’de geçtiği ifade edilmektedir. (Bkz. 

Amcazade, nr. 24, vr. 58b) 
164 Îcî, Tefsir, C: II, s. 53. 
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göklerin Rabbi ancak beyyineler olarak indirdi) delâlet ettiği ‘burhan getirmeyle’ 

bunun arasında bir ilişki bulunmamaktadır165.  

4. Örnek: �:�J*A4 8� AR8  8�\	�� :mAPWN8<A� 8)Ya;+:- :�;ceR�� D�;PD� A2;<:&W�� ;)Y_:Re7D[8 :� �K�A7W[:�  “Ey ehl-i beyt! Allah 

sizden ricsi(kalbî pislikler veya Allah’ın rızasına uygun olmayan şeyler) gidermek ve 

sizi günahlardan tertemiz kılmak istiyor…”(Ahzâb, 33/33) 

Burada Sahih-i Müslim’de geçtiği ifade edilen şu hadise yer verilmektedir: 

“Ali, Fâtıma, Hasan ve Hüseyin Peygamber(s.a.v.)’e geldiler. Allah Resulü onları 

üzerinde olan siyah kıldan bir elbisenin altına girdirdi ve onlara “Allah sizden pisliği 

gidermek istiyor” âyetini okudu. Veya Allah’ım bunlar benim ehl-i beytimdir. 

Onlardan ricsi gider ve onları tertemiz kıl diye dua etti.” 

Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde ve başkalarında geçen rivayette bu olayın 

Ümmü Seleme’nin evinde vukû bulduğu ifade edilmektedir. Bu sırada Ümmü 

Seleme Vâlidemiz başını evden içeri sokmuş ve ben de sizinle beraberim Ya 

Resûlellah demiş ve Allah Resûlü de sen bana daha evlâsın demiştir166. 

Burada geçen rivayetler İbn Kesir tefsirinde geçmektedir167. Bu konuda orada 

daha fazla hadîse yer verilmekle birlikte burada tercih yapılmış görünmektedir. 

 

2. Hadislerin Sıhhat Derecelerini Belirtmesi 

Hadislerin hepsinin sıhhat dereceleri kaydedilmemekle birlikte; hadislerin 

bazen sahih, bazen hasen, bazen de zayıf olduğunun ifade edildiğini görmekteyiz. Bu 

konuda verilen ifadeler, hadis kaynakları ve hadislerin sıhhatiyle alakalı verilen 

bilgiler İbn Kesîr tefsiriyle benzerlik arzetmektedir. Şimdi biz bu konuya örneklerle 

açıklık kazandırmaya çalışalım: 

1. Örnek: ;)A7A�Q8<8&A�:� �KL�:Q;LD� �K68R8f:� �:7;<D	:- D!QY�AaJ�:  “…Ve evlerinin kapılarını ve üzerlerine 

yaslandıkları koltuklarını gümüşten yapardık…”(Zuhrûf, 43/34) 

                                                 
 
165 Îcî, Tefsir, C: II, s. 418-419. İbn Kesîr Tefsirinde aynen yer almaktadır.(Bkz. İbn Kesîr, Tefsir, 

C: III, s. 71.) 
166 Îcî, Tefsir, C: III, s. 351-352.  
167 Bkz. İbn Kesir, Tefsir, C: III, s. 492.  
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Tirmizî’nin sahih-hasen dediği şöyle bir hadis naklettiği ifade edilmektedir: 

“Şayet dünyanın Allah katında sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı kâfirlere bir 

yudum su içirmezdi.”168  

2. Örnek: F�AP�:O:� XQ87;h:�:��  “Şâhit ve meşhûda yemin olsun…”(Burûc, 85/3) 

Bu âyette geçen ‘şâhid’ ve ‘meşhûd’ konusunda ihtilaf edildiği belirtilmiş ve 

mürsel ve zayıf iki hadiste o ikisinin Cuma ve Arefe günü olduğunun rivayet edildiği 

ve selefin çoğunluğunun da bu görüşte olduğu ifade edilmiştir169.  

3. Örnek: ��YNA�J��:� ;'A� Aj�D0:� :)<AP�:R;LA4 I�	:,8�  “İbrahim makamından bir musalla edinin.” 

(Bakara, 2/125)  

Şu rivayetin sahîh olarak varit olduğu kaydedilmektir: “Ömer(r.a.) Yâ 

Resûlellah bu babamız İbrahim’in makamıdır, deyince Peygamberimiz de evet dedi. 

Onu musalla edinmeyelim mi? Ve Allah Teâlâ bu âyeti indirdi.”170 

4. Örnek: ;�D� ;)Ya:$A&W	:  �K�:<AO :̂  AN8 :� ;)Ya:
;�:L :}WV:L F�;�:L  “Veya size bir grup karıştırır(musallat 

eder) ve sizi öldürme ve yaralamayla birbirinize musallat eder…”(En’âm, 6/65) 

Burada sahih bir hadiste şunların varit olduğu ifade edilmektedir: 

“Peygamber(s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: Rabbimden üç şey istedim, ikisini verdi 

birinden men etti. Rabbimden bizi bizden önceki milletler gibi helak etmemesini 

istedim bunu verdi. Bize bizim dışımızdaki bir düşmanın galebe çalmamasını istedim 

bunu da verdi. Ve Allah’tan bizi birbirimize musallat etmemesini diledim, bu bana 

verilmedi.”171  

5. Örnek: :' AN\��:� �Q8+:�=> ��8R:c�:P:� ��8�:P�:c:� �A� A�<A&:f A�\	�� :' AN\��:� �;�:�=> ��8R:,:*:� :�A�D��Y� 8)8P D!Q8+A�;p8�W�� ��0:@  “İman 

edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, (evlerine) sığındıranlar ve 

yardım edenler(Ensar) işte onlar gerçek müminlerdir.” (Enfâl, 8/74) 

Sıhhatinde ittifak edilen, dahası mütevâtir olan bir hadiste şöyle geçtiği 

kaydedilmektedir: “Kişi sevdiği ile beraberdir.”172 

                                                 
 
168 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 84. İbn Kesir’de yer almaktadır. (Bkz. İbn Kesir, Tefsir, C: IV, s. 138.) 
169 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 468. Ayrıca mevzu olduğu söylenilen hadis için bkz. a.mlf, a.e., C: III, s. 38.  
170 Îcî, Tefsir, C: I, s. 93. Diğer tefsirde bu hadisin Buharî’de geçtiği ifade edilmektedir. (Bkz. 

Amcazade, nr. 24, 18b.  
171 Îcî, Tefsir, C: I, s. 544-545. Diğer tefsirde bu hadisi Tirmizî, Neseî ve İbn Hıbbân’ın rivayet ettiği 

kaydedilmektedir. (Bkz. Amcazade, nr. 24, vr. 121a.) 
172 Îcî, Tefsir, C: II, s. 41. 
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B. AHKÂM AYETLERİNİ YORUMLAMA METODU 

Hayatı ile ilgili kaynaklarda Şâfiî mezhebine müntesip olduğunun ifade 

edildiğini daha önce belirtmiştik. Şu kadar var ki Müfessirimiz el-Îcî’nin mezhep 

taassubundan söz edilemez. Zira daha ziyade bu konuda selefin görüşlerine öncelik 

tanıdığına ve yer yer mezhebine muhalif görüşler ortaya koyduğuna şâhit olmaktayız. 

Başta Şâfiî mezhebi olmak üzere mezhep isimlerini nadiren tasrih etmektedir. Mâlikî 

mezhebine tespit edebildiğimiz kadarıyla sadece bir defa atıfta bulunmuş173, bir 

yerde de selefin görüşünü benimsediği için Hanbelî mezhebinin görüşünü 

benimsemiştir. 

Bu konuda verilen bilgiler Beyzâvî tefsirinde verilen bilgilerle benzerlik 

arzederken, selefe dair verilenler de İbn Kesir tefsiriyle benzerlik arzetmektedir. 

Şimdi bu ifade edilenleri aşağıdaki başlıklar altında örnekleriyle vermeye çalışalım: 

 

1. Âyetlerin İhtiva Ettiği Hükümlerle İlgili Olarak Çeşitli Fakihlerin 

Görüşlerini Ortaya Koyması 

 1. Örnek: �D�:� �QY0A	;:� ;)Ya:f��̀ 86 IJ�:@ D�Y	;&:  8];�:7W�� 8�\	A:�  “Kurbanlık, yerine ulaşıncaya kadar 

başlarınızı tıraş etmeyin…”(Bakara, 2/196) 

 Âyetin “kurbanlıklarınız kendisinde kesilmelerinin helal olduğu yerlerine 

ulaşıncaya kadar siz ihramlı kalın, ihramdan çıkmayın” manasına geldiği ifade 

edildikten sonra bu kurbanlıkların kesilmelerinin helal olduğu yerin Şâfiî’ye göre 

mahsur kalınan yer olduğu kaydedilmiştir. أو(veya) lafzıyla da diğer bir görüş olarak 

âyetin “hareme gönderilen kurbanlıkların hareme ulaştığı ve orada kesildiği 

bilininceye kadar ihramdan çıkmayın” manasını ifade ettiği belirtilmiş ve bu görüşün 

de Hanefîlere ait olduğu vurgulanmıştır174.  

 Diğer tefsirinde; bu yerin mahsur kalınan yer olduğu ifade edildikten sonra 

sebebi şu şekilde izah edilmiştir: “Zira Allah Resûlü ve ashabı en sahih olan görüşe 

göre Harem’in sınırları içerisinde yer almayan Hudeybiye’de kurbanlarını kesmişler 

ve başlarını tıraş etmişlerdi.” Böyle olduğu takdirde âyetin manasının şöyle 

                                                 
 
173 Îcî, Tefsir, C: I, s. 170. 
174 Îcî, Tefsir, C: I, s. 136.  
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olmasının uzak olmadığı ifade ediliyor; kurbanlarınızı kesinceye kadar. Sonra da 

diğer görüş verilmekte olup, mezhep ismi verilmemektedir175. 

2. Örnek: ��8�A7;h:�;f�:� A'; :�<A7:O ;'A� ;)YaA��:cA6 W!ArD� ;)D� �:*QYa:  A';<D	8c:6 n�8c:RD� A!�:�D�:R;��:�  “Borca 

erkeklerinizden iki şâhidin şâhitlik yapmasını isteyin. Şayet iki erkek şâhit olmazsa 

bir erkek iki kadın olsun.”(Bakara, 2/282) 

Şâfiî’ye göre bunun mala mahsus bir durum olduğu Ebû Hanife’ye göre de 

hadler ve kısas dışındaki meselelere mahsus olduğu belirtilmektedir176. 

3. Örnek: ;'AaD�:� ;)Y_YNA1�:p8  �:�AL 8)8�;�\0:- D!�:�; DVW�� 8�8�:6�\#DaD� 8j�:�W�A4 Ab:R:h:- :EA_�:$:� ;'A� Az:f;�D� �:� D!Q8�A�W[8� ;)Ya<A	;PD� ;�D� 

;)878�:Q;$A_ ;�D� 8R AR;:� F":&D�:6  “…Fakat Allah kasıtlı yeminlerinizi bozduğunuzda sizi muaheze 

eder. Bunu bozmanın kefâreti; ehlinizi doyurduğunuz ortalama bir yemekle on 

miskini(kendine yetecek şeyi bulamayandır) doyurmak veya onları giyindirmek ya 

da bir köle azat etmektir…”(Mâide, 5/89) 

Şâfiî’ye göre burada azat edilmesi gereken kölenin mü’min köle olması 

gerektiği ifade edilmektedir. Yeminini bozanın bu üç şey arasında muhayyer olduğu 

ve bunlardan birisini bulamayana da üç gün oruç gerektiği belirtildikten sonra 

Şâfiî’ye göre bu orucun peş peşe olmasının şart olmadığı vurgulanmaktadır177. 

4. Örnek: ;':�D� J�:@ :2;<:&W�� A�D� :R:�:�;-� �D	D� :��:+8c A�;<D	:- W!D� :~JQ\[:  �:�A7AL  “Kim Beyt’i hacceder veya 

umre yaparsa onun Safa ve Merve’yi tavaf etmesinde günah yoktur.” (Bakara, 2/158) 

 el-Îcî, “Safâ ve Merve’de maruf iki put vardı ve câhiliye ehli sa’y 

yaptıklarında ona dokunurlardı. Hak gelip batıl zâil olunca Müslümanlar bu ikisi 

arasını tavafı kerih gördüler.” Şeklinde âyetin nüzûl sebebini verdikten sonra Şâfiî’ye 

                                                 
 
175 Amcazade, nr. 24, vr. 28b.) 
176 Îcî, Tefsir, C: I, s. 209. Diğer tefsirde; şâhidin Müslüman olması kaydı yer almaktadır ve 

yukarıdaki iki görüşe yer verilmemektedir. (Amcazade, nr. 24, vr. 44a.) Buradan da Şâfî olduğu 
anlaşılmaktadır. Ve verilen ifadeler Beyzâvî tefsiri ile benzerlik arzetmektedir. (Bkz. Beyzâvî, 
Tefsir, C: I, s. 270.) 

177 Îcî, Tefsir, C: I, s. 493. Diğer tefsirde; çoğunluğun kölenin mü’min olması gerektiği görüşünde 
olduğu ifade ediliyor. Yeminini bozanın bu üç şey arasında muhayyer olduğu kaydettikten sonra 
bunlardan en faziletli olanının; köle azat etmek sonra giydirmek olduğunu ve en kolay olandan 
başladığını belirtiyor. Bunlara güç yetirilemediği takdirde, oruç kefâreti ile ilgili Übey b. Ka’b’ın 
ve İbn Mesud’un kırâatinde peş peşe kaydının bulunduğunu söylemektedir. Sonra da Şâfiî’nin 
“Ümm” kitabının bir yerinde ‘peş peşe olmak üzere’ kaydının yer aldığını ifade etmektedir. 
(Amcazade, nr. 24, vr. 108a.) 
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göre Safa-Merve arasında sa’yin, hadislerin delâletiyle haccın bir rüknü olduğunu ve 

âyetin de buna zıt olmadığını kaydetmektedir178. 

 

2. Fıkhî Bir Meselede Selefin Görüşünü Vermesi ve Kendi Mezhebine 

Muhalif Görüşleri Benimsemesi 

 1. Örnek: �:  �:7T D� :' AN\�� �Q8+:�=> �D� �Q8L:RW0:� Db�D	J,�� ;)8�;*D�:� d:6�Da8f IJ�:@ �Q8�D	;�:� �:� D!QY�QY0:� �D�:� �K&8+8c �\�A4 ]ARAL�:- F�<A&:f  “Ey 

iman edenler ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın ve cünüpken de 

namaza yaklaşmayın. Ancak yolcu hariç…” (Nisâ, 4/43)  

Birinci görüş olarak “Ancak yolcu hariç” ifadesindeki istisna cünüplük 

durumuna hamledilerek seferde iken su bulamadığı zaman cünübe namaz kılmanın 

câiz olduğu ifade edilmiştir. İkinci görüş olarak da istisna sarhoşluk ve cünüplük 

durumlarından yapılarak âyete mana: “Namaz yerlerine sarhoşluk ve cünüplük 

hallerinde yaklaşmayın ancak oradan geçmeniz durumu hariç.” şeklinde verilmiştir. 

Yani mescidde kalmamak şartıyla oradan geçmek câizdir. Selefin çoğunluğunun 

görüşünün de bu ikinci görüş olduğu verilmiştir179.  

2. Örnek: �D�A4:� ;)8�;L:R:S �A� AU;6DVW�� :�;<D	D� ;)Ya;<D	:- l��:+8c W!D� ��8R8,W0:� :'A� Ab�D	J,��  “Yeryüzünde dolaştığınız 

zaman, namazları kısalttığınızda size bir günah yoktur…”(Nisâ, 4/101) 

Âyetin ibaresinin namazı kısaltmanın cevâzına delâlet edip vâcip olduğuna 

delâlet etmediği ifade edildikten sonra “ancak selefin çoğunluğu kısaltmanın vâcip 

olduğu görüşüne sahiptir.” denmektedir. Ve seleften pek çoğunun da, bu âyetin 

“korku namazı” hakkında olduğunu söyledikleri vurgulanmaktadır. O zaman buradan 

kastın; “bütün namazları tek rekât yapmak sûretiyle kısaltın veya keyfiyetinden 

kısaltın kemiyetinden değil” demek olacağına işaret edilmektedir180.  

                                                 
 
178 Îcî, Tefsir, C: I, s. 111. Diğer tefsirde; sa’yı vacip görenlerin delilinin sahih hadisler olduğu ifade 

edilip, mezhep ismi verilmemektedir. ‘A�\	�� ARAv�:�:O ;'A�’ ifadesinin de bunu teyit ettiği belirtilmektedir. 

Yani sa’y, Allah’ın haccın menâsikinden teşrî kıldığı şeylerdendir. Sünnet görenlerin delilinin de 
‘ ;':�:� :�JQD[:�  ’ ve ‘:��:+8c �D	D�’ ifadelerinin olduğu ifade edilerek bu görüşte olanların İbn Abbas, Enes, İbn 

Zübeyr olduğu kaydedilmektedir. (Amcazade, nr. 24, vr. 22b.) 
179 Îcî, Tefsir, C: I, s. 359. İbn Kesir tefsirinde bu isimler; İbn Abbas, İbn Mesûd, Enes, Ebî Ubeyde, 

Saîd b. el-Müseyyeb, Ebi’d-Duhâ, Atâ, Mücâhid, Mesrûk, İbrahim en-Nehâî, Zeyd b. Eslem, Ebî 
Mâlik, Amr b. Dînar, el-Hakem b. Uteybe, İkrime, Hasan el-Basrî, Yahyâ b. Saîd el-Ensârî, İbn 
Şihâb ve Katâde şeklinde ifade edilmektedir. (Bkz. İbn Kesir, Tefsir, C: I,  s. 513.) 

180 Îcî, Tefsir, C: I, s. 397. 
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3. Örnek: �:�:� ;)8�;�\	:- :'A� A�A6�:Q:ZW�� :EA&u	Da8� J'87:*Q8�u	:�8� �J�A� 8)Ya:�\	:- 8�\	�� �QY	YaD� �J�A� :'Wa:$;�D� ;)Ya;<D	:-  “Allah’ın 

size öğrettiklerinden öğrenip de av için eğittiğiniz hayvanların sizin için 

tuttuklarından yiyin…”(Mâide, 5/4) 

 Seleften pek çoğunun şu görüşe vardıkları ifade edilmektedir: “Av için ehil 

hale getirilmiş havyanlar avı alır ve ondan bir şey yerlerse ve bu hayvanın sahibi avı 

eline geçirdiğinde ölü olarak bulup keserse bu haramdır.” İçlerinden İbn Abbas ve 

Hz. Ali’nin de bulunduğu bazı selefin de, av hayvanı avın üçte ikisini yemiş olsa 

bile, helalliğine kâni oldukları belirtilmektedir181.  

4. Örnek: Îcî, seferde gayr-i Müslimin şahâdeti konusunda mezhebinden 

farklı olarak, selef ve tabiîn imamlarından pek çoklarının ve Ahmed b. Hanbel’in 

benimsediği gibi, âyetin nüzûl sebebine göre anlaşılmasını tercih etmiş ve bunun 

âyetin zâhirinden anlaşılan şey olduğunu ifade etmiştir. Diğer görüşleri nüzûl 

sebebine ve âyetin zâhirine muhalif bulmuştur. 

�:  �:7T D� :' AN\�� �Q8+:�=> Yb:X�:7:O ;)YaA+;<:L �D�A4 :R:
:@ 8)Y_:�:@D� 8C;Q:�W�� :EA@ A"J<Ay:QW�� A!�:+Ww� �:�D� F�;�:- ;)Ya;+A� ;�D� A!�:R:1=> ;'A� ;)Y_AR;<Di W!A4 ;)8�;*D� 

;)8�;L:R:S �A� AU;6DVW�� ;)Ya;�:L�:yDVD� Y":&<A,8� AC;Q:�W��  “Ey İman edenler! Herhangi birinizde ölüm alâmetleri 

belirdiğinde, yani artık vasiyette bulunma gereği duyduğunuz anda, 

içinizden(müminlerden) adaletli, özü-sözü doğru bildiğiniz iki kişiyi veya ölümün 

başınıza siz yeryüzünde sefer halinde iken gelip çatması ve o esnada müminlerin 

bulunmaması durumunda ehl-i kitaptan iki kişiyi vasiyetinize şahit tutun... (Mâide, 

5/106) 

Ayetin nüzûl sebebi daha önce de verildiği gibi şu şekilde idi: 

Müslümanlardan bir adam iki Hıristiyan’la birlikte sefere çıktı. Ve nihayet bu kişi 

Müslümanlardan hiç kimsenin bulunmadığı bir yerde öldü. Bu zat Hıristiyan olan 

yanındaki iki kervancıya geriye bıraktığı malını vasiyet etti. Bu iki ehl-i kitap 

dönünce bu malı ölen kişinin ailesine verdiler ve altın kaplama bir içme kabını 

kaybettiler. Bu kap konusunda Peygamber(s.a.v.)’e mahkeme oldular ve ikindi 

namazından sonra böyle bir kaba muttalî olmadıklarına yemin ettiler. Daha sonra kap 

o ikisinden satın alan bir adamın yanında bulundu. Ve ölünün velilerinden iki kişi 

                                                 
 
181 Îcî, Tefsir, C: I, s. 443. 
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kalkıp su kabının kendilerine ait olduğuna yemin ettiler ve kabı aldılar182. Dolaysıyla 

âyetin nüzûl sebebinden hareketle seferde Müslüman bulunamadığında gayr-i 

Müslimin şehadetinin makbul olduğuna cevaz verilmiş olunmaktadır. 

 

3. İcmâya Yer Vermesi 

1. Örnek: �D�:� �Q8�Ax;�:� Db:�W08- A��Dae+�� IJ�:@ D�Y	;&:  8M�:�AaW�� �D	:cD��  “…Belli olan iddet bitinceye kadar 

nikâh akdine azmetmeyin.”(Bakara, 2/235) 

İddet esnasında akit yapmanın sahih olmadığı konusunda icmâ olduğu ifade 

edilmektedir183.  

2. Örnek: W!A4 ;)8�W#A1 W!D� 8)Ya:+A�W#:  :' AN\�� ��8RD#D_  “…Şayet kâfirlerin sizi fitneye düşürmesinden 

korkarsanız.(namazı kısaltın)”(Nisâ, 4/101) 

Kâfirlerin fitneye düşürmesinin, o zamandaki genel duruma itibar ederek 

namazı kısaltmanın şartı olarak belirtildiği ve bunun mefhumuna(mefhum-u 

muhalifine) itibar edilemeyeceği kaydedilmektedir. Yani bunun dışında namaz 

kısaltılarak kılınmaz denemez, çünkü korku olmaksızın namazın seferde 

kısaltılabileceğine dair icmâ vardır184. 

3. Örnek: Zorlanma esnasında küfür kelimesini söylemenin caiz olduğuna 

dair icmânın olduğu ancak daha faziletli olanın öldürülse bile küfür kelimesini 

söylememek olduğu ifade edilmektedir185. 

C. KELÂM KONULARI İLE İLGİLİ ÂYETLERİ YORUMLAMA  

METODU 

 Bu konuda genel olarak ehl-i sünnet olan itikadî mezheplerin isimleri 

verilmezken, muhalif bir uç olarak Mutezile’nin ismi yer yer tasrih edilip ona 

eleştiriler yöneltilmektedir. Şimdi de aşağıdaki başlıklar altında kelamla ilgili 

tartışmalı meselelerin ele alınışında nasıl bir yöntem takip edildiğini örnekleriyle 

vermeye çalışalım:  

 

                                                 
 
182 Îcî, Tefsir, C: I, s. 507. 
183 Îcî, Tefsir, C: I, s. 170. 
184 Îcî, Tefsir, C: I, s. 398-399. 
185 Îcî, Tefsir, C: II, s. 364. 
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1. İhtilaflı Konularda Mutezile’yi Tenkit Etmesi 

İrade meselesi, Allah’ı görme meselesi ve büyük günahtan tevbe etmeden 

ölenlerin cehennemde ebedi kalmaları gibi bir kısım kelâmî meselelerde Mutezile’ye 

eleştirilerde bulunmaktadır: 

1. Örnek: Y�QY0:<:f :' AN\�� �QY_:R;OD� ;QD� =̀ �:O 8�\	�� �:� �:+W_:R;OD� �D�:� �:*8��:L=> :��D� �:+;�JR:@ ;'A� F̀ ;�:O :�A�DND_ :M\ND_ :' AN\�� ;'A� ;)A7A	;&D� 

IJ�:@ �QY��D� �:+:fWV:L  “Şirk koşanlar şöyle diyeceklerdir; şayet Allah dileseydi ne biz ne de 

babalarımız şirk koşardık ve ne de bir şeyi haram kılardık. Onlardan öncekiler de 

böyle yalanladılar. Ta ki azabımızı tadıncaya kadar…”(En’am, 6/148) 

 Müşrikler, yaptıkları şeylerin Allah’ın iradesi ile olduğunu, onun dilediği 

şeyin de emrettiği ve razı olduğu şeyler olduğunu ifade etmiş olmaktadırlar. Böylece 

yaptığıkları şeyleri de haklı gösterdiklerini zannetmektedirler186. Müfessirimiz 

burada meşîet ve irade ile rıza ve Allah’ın emrettiği şeyler arasında bir ayrıma 

gitmekte ve Mutezile’nin de onlar gibi emredilen(me’mûr), razı olunan şey ve meşîet 

arasında fark olmadığına inandıklarını ifade etmekte, onları bu konuda tenkit 

etmektedir. Burada müşriklerin bu şekilde yalanladıkları ama söyledikleri şeylerin 

yalan olmadığı vurgulanmaktadır. Zira onların yaptıkları şeyler de meşiet-i İlahî 

dâhilinde meydana gelmektedir. Müfessirimiz buna, âyette geçen‘ ��N_ 

MAN_’(öncekiler de böyle yalan söylediler) yerine :�A�DND_ :M\ND_ (öncekiler de böyle 

yalanladılar) ifadesindeki incelikten hareketle de dikkat çekmektedir187. 

2. Örnek: �QY��D�:� ;QD� =̀ �:O 8':�;@JR�� �:� ;)8P�:*;�:&:-  “Şayet Rahman dileseydi biz onlara kulluk 

etmezdik…”(Zuhrûf, 43/20) 

Burada da kâfirlerin küfürlerinin Allah’ın meşîeti ile olduğunu, dolaysıyla da 

küfürlerinin yasaklanan bir şey değil aksine emredilen bir şey olduğunu iddia 

ettiklerine yer verilmektedir. Müfessirimize göre bunların görüşleri, “her memurun 

bih murat edilmiştir ve her menhiyyun anh murat edilmemiştir” şeklinde ifadesini 

bulan Kaderiye’nin görüşüdür188.  

                                                 
 
186 Îcî, Tefsir, C: I, s. 589. 
187 Amcazade, nr. 24, vr. 132a. 
188 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 80. 
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3. Örnek: W!A4 ��8RY#Wa:� \!ArD� :�\	�� ��A+Di ;)Ya;+:- �D�:� I:S;R:  A9AX�:&A�A� :RW#YaW��  “Şayet küfrederseniz Allah 

sizden müstağnidir. Ve Allah kullarının küfrüne rıza göstermez…” (Zümer, 39/7) 

Bu âyette de irade ve rıza arasındaki farka dikkat çekilmektedir. Nitekim 

küfür, Allah’ın iradesiyle olmakla birlikte, ondan Allah razı olmaz. Zira onun 

mülkünde ancak dilediği(meşîet) olur189.  

4. Örnek: ;QD�:� �:+W�AO �:+;<:�=�D� \�Y_ F�W#:* �:P�:�8P ;'AaD�:� Ĵ :@ Y�;QD0W�� �e+A� \!DVD	;�DVD� :)J+:7:c :'A� A"J+AZW�� A}�J+��:� :EA�:�;cD� �QY��YND� �:�AL 

;)8�<A$:* =̀ �D0A� ;)YaA�;Q:  �DN:P �J*A4 ;)Y_�:+<A$:* �QY��Y�:� :-:M�DN A�W	8�W�� �:�AL ;)8�;+Y_ D!QY	:�;�:�  “Şayet onların saadetini dileseydik 

her nefse hidâyetini verirdik. Fakat şu sözümle daha önce vaîdim geçti; ‘cehennemi 

insanlardan ve cinlerden bir kısmıyla tamamen dolduracağım.’ Onlara bu gününüzü 

unutmanız sebebiyle azabı tadın diyerek cehennemi onlarla dolduracağım. Bugün de 

biz, size unutmuş muamelesi yapacağız. Ve yaptıklarınız sebebiyle ebedi azabı 

tadın…”(Secde, 32/13-14) 

Bu âyette de her şeyin Allah’ın meşîeti ile olduğunu vurgulamakta ve kulun 

fiillerinin yaratıcısı olmadığını ima ederek Mu’tezile’yi eleştirmektedir190. Kul için 

bir kesb söz konusu olsa da yaratma söz konusu olamaz. 

Burada verilen manalarıyla irade ile meşiet arasında fark görmüyor gibidir. 

Ancak iradeyle alakalı diğer âyetlere baktığımızda iradenin bir de kaderî irade 

türünden söz edilmektedir191. 

 

2. Kelâmla İlgili Bazı Meseleleri Açıklaması 

a. Allah’ı Görme Meselesi (Rüyetullah) 

1. Örnek: �D� 8�Y_A6;�8� 86�:,;LDVW��  “Onu gözler idrak edemez…”(En’am, 6/103) 

Burada idrak edememenin dünyada olacağı ifade edilmektedir. Daha sonra 

ikinci ve üçüncü görüşler olarak da ne insanın ne de meleğin Allah Teâlâ’yı olduğu 

üzere görebileceği ancak Allah Teâlâ’nın görmeyi mümkün kılacak şekilde tecelli 

                                                 
 
189 Îcî, Tefsir, C: III, s. 494. Diğer tefsirde şöyle denmektedir; kim düşünse rızada iradede olmayan 

bir mana bulur. O güzel görmek(!�$�f�), övgüye layık bulmak(X���f�) hoşnut olmak( �L���7 ) 

fiillerinin benzeridir. İtirazı terk etmek şeklinde ifade edilir. Allah’ın iradesi bir şeye taalluk 
etmesin ki o rızasının hilafına olarak olmuş olmasın… (Amcazade, nr. 24, vr. 433a-b.) 

190 Îcî, Tefsir, C: III, s. 330.  
191 Îcî, Tefsir, C: II, s. 382. 
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etmesi durumunda görebileceği veya kâfirler gibi bir kısım perdelenmiş gözlerin onu 

göremeyeceği belirtilmektedir. Yani herkes göremese de görenler olacaktır192.  

2. Örnek: D��D� eM:6 �A*A6D� ;RYt;*D� :�;<D�A4 D��D� ;'D� �A*�:R:�  “Musa Rabbim bana tecelli etmekle göster 

kendini, sana bakayım dedi. Allah Teâlâ şöyle buyurdu beni (dünyada) asla 

göremezsin…”(A’raf, 7/143) 

Burada da Allah Teâlâ’nın dünyada görülemeyeceği ancak ahirette görmeye 

dair sahih hadislerin olduğu ifade edilmektedir. Mu’tezile hariç ümmetin bu konuda 

icmâ ettikleri de kaydedilmektedir193.  

3. Örnek: l9Q8c8� FNA�:�;Q:  nb:RAS�:* ID�A4 �:7eL:6 nb:RAk�:*  “O gün yüzler vardır aydınlık, Rablerine 

bakıcıdırlar.”(Kıyâme, 75/22-23) 

O gün bu parlak yüzler Allah Teâlâ’yı apaçık görürler. Eller ve ayaklar nasıl 

konuşuyorsa Allah Teâlâ’nın bütün yüzde müşâhede nuru yaratması ve yüzün 

bütünüyle onu görmesi uzak değildir. Kişi Rabbini gördüğü zaman başkasına 

dönmez. Ona bakma yanında başkasına bakma nazar sayılmaz. Bundan dolayı mefûl 

takdim edilmiştir. Sahih hadisler ve halef ve selefin görüşlerinin bu doğrultuda 

olduğu ve bu meseleyi kabul etmeyenlerin sırf inatlarından dolayı kabul etmedikleri 

ifade edilmektedir194. 

                                                 
 
192 Îcî, Tefsir, C: I, s. 565. Diğer tefsirde şöyle denmektedir: O’nu dünyada, görme duyusu idrak 

edemez. Çünkü ezelî irade görme algısının onu görememesini gerektirdi. Dünyada görme bir 
cihet ve mekana bakma şeklinde olur. Oysa Allah cihat ve mekanın yaratıcısıdır. Ahiret ahvaline 
gelince o dünyada olanın aksinedir. Sıratla, cennet halleriyle ve cehennem ürpertileriyle alakalı 
olan ve müminlerin cennette Allah’ı Teâlâ’yı görme durumuyla ilgili varit olan sarih hadisleri 
düşün… (Amcazade, nr. 24, vr. 126a.) 

193 Îcî, Tefsir, C: I, s. 651. Diğer tefsirde; dünyevî gözün Allah Teâlâ’nın veçhine bakmaya güç 
yetiremeyeceği  ve ahirette Allah Teâlâ’nın görüleceğine dair sahih hadislerin olduğu bunları da 
sadece Mu’tezile’nin inkar ettiği kaydediliyor. Sonra “fakat şu dağa bak. Şayet yerinde sabit 
kalırsa” kısmı tefsir edilirken şöyle denmektedir:  Burada Allah Teâlâ şuna dikkat çekmektedir; 
şiddeti ve sertliğine rağmen dağ yerinde sabit kalamazsa âdemoğlu bünyesinin zayıflığıyla 
beraber sabit kalamayıp kendini kaybetmeye daha layıktır. Bunda Musa’nın kalbini teskin vardır. 
Çünkü inkişafa mâni, sana olan şefkatimdir denmek isteniyor. Fakat Allah Teâlâ’nın 
tecerrüdünden dolayı görmenin muhal olması meselesine gelince Kur'ân’da buna dair hiçbir işaret 
yer almamaktadır. Hadiste şu yer almaktadır; Peygamber(s.a.v.) Cibril’i kendi sûretinde iki defa 
gördü. Bu Allah Resûlü(s.a.v.)’nün özelliklerinden birisidir. Peygamberimizden başka hiçbir 
peygamber buna güç yetiremedi. (Amcazade, nr. 24, vr. 146b.) 

194 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 414-415. Diğer tefsirde; Rabbini ayan-beyan görür ve Rabbini gördüğü 
zaman başkasına dönmez dedikten sonra şöyle devam etmektedir; yaptığımız tefsirin dışındaki bir 
tefsir din âlimlerinin icmaına muhaliftir ve bu konudaki sahih hadisleri inkardır. Bazı muhakkik 
âlimlerin şöyle dediklerini işittim; Allah bütün muttakî müminlerin yüzlerinin tamamında 
müşâhede(görme) nuru yaratacak. Nihayet onun yüzü, göz insan gibi olacak. Teşbihsiz bütün 
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b. Peygamber Gönderilmedikçe Azap Edilmeyeceği Hakkında 

1. Örnek: �:�:� �J+Y_ :EALuN:�8� IJ�:@ D�:�;&:* �?�Q8f:6  “Resûl gönderinceye kadar hiç kimseye azap 

edici değiliz…”(İsrâ, 17/15) 

 “Her bir grup oraya atılışında cehennemin bekçileri onlara size bir uyarıcı 

gelmedi mi diye sorar.”(Mülk, 67/8) âyetinde de ifade edildiği gibi kendilerine neyin 

gerektiğini açıklayacak peygamberler göndermeden Allah, hiçbir kuluna azap edici 

değildir. Buna göre Müfessirimiz, dağ başında olup da risâlet kendisine 

ulaşmayanlar, mutlak olarak çocuklar ve daimî delilerin ma’zur olması gerektiğini 

ifade etmektedir. Ancak burada Eş’arî’den farklı bir anlayış aktarmakta; ona göre 

Allah Teâlâ’nın ahirette bu sınıfı cehenneme girme ile imtihan edeceği, emrine itaat 

ederlerse kurtulacakları etmezlerse de kurtulamayacakları görüşüne yer vermektedir. 

 Sonunda bu görüşü Eş’arî’nin ehl-i sünnet ve’l-cemaatten hikâye ettiği ve 

bunun Beyhakî195 ve muhakkik bir kısım âlimler tarafından da tercih edilen görüş 

olduğu vurgulanmaktadır196.  

2. Örnek: 8)87;�JRDi:� Yb�:<:W�� �:<;*T��� ��8�A7:O:� ID	:- ;)A7A$Y#;*D� ;)87J*D� �Q8*�D_ :' ARA��D_ :�A�D� W!D� ;)D� ;'Ya:  :�TL:6 :�A	;78� W��d:RY0 F)W	YtAL 

�:7Y	;PD�:� D!QY	A��Di  “…Onları dünya hayatı aldattı. Ve onlar kâfir olduklarına dair kendi 

aleyhlerine şahitlik yaparlar. Bu(yani peygamberler gönderme) Rabbinin beldeleri 

                                                                                                                                          
 

yüzüyle, eller ve ayakların konuştuğu gibi, Rabbinin veçhini görecek.  (Amcazade, nr. 24, vr. 
538b.) 

195 Yazma nüshanın hâşiyesinde hadisin metni şu şekildedir; “Kıyamet günü dört sınıf delil getirip, 
özür beyan ederler; işitmeyen sağır, ahmak, bunak ve fetret döneminde ölenler. Allah onlara 
cehenneme girmeleri için bir elçi gönderir. Kim girerse ona berd-ü selam olur. Kim de girmezse 
cehenneme sürüklenir.” ve hadisin isnadının sahih olduğunu Beyhakî’nin ifade ettiği 
kaydedildikten sonra Beyhakî’den başkalarının farklı lafızlarla aynı manada şeyler rivayet ettiği 
kaydediliyor. (Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 126, vr. 227a.) 

196 Îcî, Tefsir, C: II, s. 381-382. Diğer tefsirde; bu ayette azap edilmemeden kastın genel manada 
azap edilmeme, dünyada ve ahirette bir itapla karşı karşıya kalmamayı ifade ettiği söylenirken 
“Şayet biz onları Muhammed gönderilmeden veya Kur'ân indirilmeden önce helak etseydik, onlar 
Rabbimiz bize peygamber göndermeli değil miydin derler”(Tâhâ, 20/134) ve “Sen onların 
içindeyken Allah onlara azap edici değildir ve onlar istiğfar diledikleri halde de Allah onlara azap 
edici değildir”(Enfâl, 8/33) gibi ayetlerden kastın da dünyevî azap olduğu, onların dünyevî 
azaptan muaf tutulacakları ifade edilmektedir. Nitekim Allah Teâlâ “zulümleri sebebiyle onlar 
gâfilken Rabbin bir beldeyi helak edici değildir”(En’am, 6/131) buyurmaktadır. Bundan dolayı 
selefin “Resul gönderinceye kadar hiç kimseye azap edici değiliz…”(İsrâ, 17/15) ayetinden 
muradın dünyevî azap olduğu görüşüne yer verilmektedir.  

 İlk tevcihte yer verilen buradaki azabın amm olmasına göre zahir olanın; dağ başında bulunup da 
peygamberi işitmeyenlerin, aynı şekilde sürekli mecnunların, yine mutlak olarak çocukların 
mazur oldukları belirtilmektedir.(Amcazade, nr. 24, vr. 251b) 
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zulümleri sebebiyle ve ehli gafilken helak edici olmamasından dolayıdır.”(En’am, 

6/130-131) 

Bir diğer tevcihe göre mananın; “Rabbin bir beldeyi zulümle helak edecek 

değildir” şeklinde olmasına dikkat çekildikten sonra Allah Teâlâ’nın kullarını 

peygamberle ve ayetlerle uyarmadıktan sonra helak etmeyeceği ifade edilmektedir. 

Çünkü bu zulümdür. Oysa Allah kullarına zulmedici değildir197.  

 

c. Şefâat Meselesi 

 Müfessirimiz el-Îcî şefâatin hak olduğunu kabul etmektedir. Kur’an-ı 

Kerim’de kişi hakkında şefâate izin verilmemesi ile ilgili âyetler; ya kâfirler 

hakkında olarak değerlendirilmekte veya kıyametin günlerinin çok olduğu bu 

günlerden birisinde Allah’ın şefâate izin vermeyeceği bunun dışındaki günlerde izin 

vereceği ifade edilmektedir. Dolaysıyla derecelerin yükselmesinde ve günahların 

affedilmesinde şefâat söz konusu olacaktır. Aşağıdaki iki örnekte bu 

değerlendirmeleri görmek mümkündür: 

 1. Örnek: �QY0J��:� �K�;Q:  �D� ]Ax;Z:� l�W#:* ;':- F�W#:* �?�;<:O �D�:� Y�:&W08  �:7;+A� n":-�D#:O �D�:� YN:1;p8  �:7;+A� n�;�:-  “Öyle bir 

günden sakının ki, o günde hiçbir nefis diğerinin hakkından bir şey gideremez. 

Ondan şefâat kabul edilmez, fidye de alınmaz…” (Bakara, 2/48) 

 Burada şefâtin kabul edilmemesinin kâfirler hakkında olduğu ifade 

edilmektedir198.  

                                                 
 
197 Îcî, Tefsir, C: I, s. 581. Diğer tefsirde bu ifadeden sonra şöyle denmektedir; bunda bir i’tizal söz 

konusu değildir. Çünkü zulüm lügat ve ıstılah bakımından bir şeyi asıl yerinden başka bir yere 
koymaktır. (Amcazade, nr. 24, vr. 130a) 

198 Îcî, Tefsir, C: I, s. 47-48. Diğer tefsirinin haşiyesinde mümin bir nefsin kafir bir nefse faydasının 
olmayacağı kaydedildikten (Amcazade, nr. 24, vr. 8b: haşiye) sonra tefsir metninde şöyle devam 
edilmektedir; Şefâatin kabulünün nefyi âmmdır. İttifakla derecelerin artması konusunda bir tahsis 
söz konusudur, derecelerin artmasında şefâat olabilir. Ve ehl-i hak nazarında sahih hadislerden 
dolayı Allah’la kulu arasındaki günahlarda da bir tahsis mevzu bahistir. Yani şefâatle Allah kulla 
kendisi arasındaki günahı bağışlayabilir. 

 Sonra ‘kîl’ lafzıyla şunlara yer verilmektedir: “Kıyamet sahneleri pek çoktur. Zamanında bir 
genişlik vardır. Çünkü onun zamanı elli bin senedir. Her bin sene de bir gündür. Ayette kıyametin 
bütün günlerinde şefâatin nefyine dair bir şey bulunmamaktadır. Aynı şekilde hitap kâfirleredir. 
Ayet, onlar ve Yahudiler hakkındadır. Onlar peygamber olan babalarımız şefâatçilerimizdir 
dediler. Yine aynı şekilde Allah Teâlâ “onun katında şefâat edecek olan ancak onun izniyle şefâat 
edebilir”(Bakara, 2/225) buyurmaktadır. Şefâatin nefyinin, izinden önce olması mümkündür. 
Hadis-i şerifte Muhammed(a.s.)’in şefâatinin izinden sonra olacağı yer almaktadır. Nitekim şöyle 
varit olmuştur; başını kaldır, şefaat et, şefâatin kabul olunacak.” (Amcazade, nr. 24, vr. 9a.) 
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2. Örnek: �D�:� n":-�D#:O  “…O gün şefâat de yoktur.” (Bakara, 2/254) 

Burada hiç kimsenin şefâatine güvenmemek gerektiği vurgulandıktan sonra 

“Ancak Rahman’ın izin verdikleri ve söz bakımından kendisinde razı oldukları 

hariç”(Tâhâ, 20/109) ayeti verilerek şefâatin söz konusu olduğu ima edilmiş 

olmaktadır199.  

 

d. Bir Müslüman’ı Öldürmenin Cezası Meselesi 

;':�:� W�8�W0:  �K+A�;p8� �K�e�:�:�8� 898��:x:ZD� 8)J+:7:c �K�A��:1 �:7<A�  “Kim bir mü’mini bilerek öldürürse onu 

cezası ebedi kalacağı cehennemdir…”(Nisâ, 4/93) 

 Selefin büyüklerinden onun üzerinde kişinin bilerek bir mü’mini öldürenin 

tevbesinin kabul edilmeyeceği görüşüne sahip oldukları ve “Bütün günahları Allah’ın 

mağfiret etmesi umulur. Ancak kâfir olarak ölen veya bir mümini bilerek öldüren 

hariç.” hadisinin de bunu teyit ettiği ifade edilmektedir.  

 Ancak cumhûra göre onlar için tevbe kapısının açık olduğu, bir kısım hadisler 

ve ayetlerin de buna delâlet ettiği vurgulanmaktadır. Bir kısım selefin de 

cezalandırıldıkları takdirde cezalarının bu olacağı ancak bazen bu ceza için salih 

amelden affa sebep olacak bir karşılık bulunabileceği görüşüne sahip oldukları 

kaydedilmektedir. Sonra da أو(veya) lafızlarıyla ebediyetten(hulûd) kastın uzun süre 

cehennemde kalmak olduğu veya ebedî kalmanın öldürmeyi helal görenler için 

olduğu görüşlerine yer verilmektedir. Yine bir diğer görüş olarak da ‘kîl’ lafzıyla 

vaîdde hulfün olabileceği, dolaysıyla onların cehennemde ebedî kalmayacakları ifade 

edilmektedir200.  

                                                 
 
199 Îcî, Tefsir, C: I, s. 186. Diğer tefsirde farklı olarak şunları görüyoruz; bu sadece Kıyamet 

günlerinden bir gündür. Bundan sonra Allah dilediğine izin verir. Nitekim şöyle buyurmaktadır; 
“O’nun katında hiç kimse şefaat edemez ancak izin verdikleri hariç.”(Bakara, 2/255) (Amcazade, 
39a.) 

200 Îcî, Tefsir, C: I, s. 391-392. Diğer tefsirde; yukarıda cehennemde ebedi kalacaklarına dair verilen 
hadisi İmam Ahmed b. Hanbel, Nesâî ve Bezzâr’ın rivayet ettiği belirtilmektedir. Yukarıda bir 
kısım selefe atfedilen görüş merfû olarak Ebû Hureyre’ye isnad ediliyor. Sonra bu konuda İbn 
Kesir’den şunlar naklediliyor; en sahih olan bunun Ebû Hureyre’ye mevkûf olmasıdır. Bundan 
sonra ‘kîl’ lafzıyla şu görüşe yer veriliyor; Allah onun akıbetini kötü yapar, bu günahın 
uğursuzluğundan dolayı onu tevbe-i nasûha muvaffak kılmaz. Buharî-Müslim’de yüz adam 
öldürüp de sonra tevbe eden İsrail oğullarından birinin hikayesinin sabit olduğu ifade ediliyor; 
İsrail oğullarından böyle birisi bulunuyorsa Ümmet-i Muhammed’in evveliyatla tevbesinin kabul 
edilmesi gerektiği söylenmektedir. (Amcazade, nr. 24, vr. 85a) 
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D. ARAP DİLİ YARDIMIYLA TEFSİRİ 

Konumuz olan tefsir, rivayet tefsirlerinden çokça istifade etmesiyle bir 

rivayet tefsiri özelliği gösterse de dil unsurunu öne çıkaran tefsirlerden istifade 

etmesiyle de dirayet tefsiri özelliği göstermektedir. İstifade edilen kaynaklar bir 

kritiğe tâbî tutulmuş ve bunların kendisine en uygun geleni, az ve öz ifadeyle 

alınmaya çalışılmıştır. Bu kaynaklarda meseleler uzun uzadıya anlatılsa da burada 

bunlar arasından uygun bulunun görüş tercih edilmiş ve tefsirde serdedilmiştir. 

Ancak ihtiyaç duyulduğunda da birkaç tane görüşün zikrinden kaçınılmamıştır. 

Özellikle bu konuda sahabe ve tabiînden bir nakil varsa ona öncelik vermeye gayret 

gösterilmiştir. 

Hâşiyede ağırlık verilen iki husustan bir tanesi dil unsurudur. Hemen pek çok 

sayfada dile dair tahliller yapılmış, bunlar yapılırken de Zemahşerî, Teftâzânî ve 

Beyzâvî’nin tefsirlerine ve özellikle sonraki tefsirinde açık bir şekilde Ebû Hayyân’a 

atıflarda bulunulmuştur.  

 

1. Kelimeleri Sarf İlmi Yardımıyla Açıklaması 

Konumuz olan tefsirde kelimelerin iştikakıyla alakalı fazlaca bilgi 

verildiğinden söz edilemez. Ulaşabildiklerimizden birkaç örneği aşağıda sırasıyla 

verelim: 

1. Örnek: �D� :j:R:c \!D� 8)87D� :6�J+�� ;)87J*D�:� D!QY�:RW#8�  “…Durum onların zannettiği gibi olmayıp 

onlar için cehennem vardır ve cehenneme önden girecekler…”(Nahl, 16/62) 

!QY�:RW#8� kelimesinin “�R�” dan gelmekte olup “suya önden atılan, önce su içen” 

demek olduğu dolaysıyla da kelimenin “ateşe önden atılacaklar” manasına geldiği 

ifade edilmektedir. Veya birisini unuttuğun zaman söylenilen “�#	1 �*|� 2�R��” den 

geldiği ve manasının “unutulacaklar” demek olduğu belirtilmektedir201. 

2. Örnek: A4\! �A� :�A�D� FC�: =�D� :EA�ef:Q:�8�W	A�  “Ehl-i basiret(görebilenler, araştırıcı bir gözle 

bakanlar) için bunda âyetler vardır…”(Hicr, 15/75) 

                                                 
 
201 Îcî, Tefsir, C: II, s. 346. 
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Y(�:EA�ef:Q:�  kelimesinin (�N_ !|� � 2�Q�) den müştak olduğu “bakıp da baktığın 

şeyin ve kişinin karakteristik özelliğini bildiğin zaman, kendine has niteliğini 

anladığın, tahayyül ettiğin zaman” kullanıldığı ifade edilmektedir202.   

3. Örnek: :' AN\�� �QY	:�:c D!=>;RY0W�� :EA
A-  “Bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayarak 

kendilerine indirilen kitaplarını parça parça edenler…”(Hicr, 15/91)  

!=>;RY0W�� kelimesinin bütün semavî kitaplar için de kullanıldığı ifade edildikten 

sonra :EA
A- kelimesinin aslının ‘bQ
-’olduğu ve ‘"
-’nın cemi olarak geldiği 

belirtilmektedir. 
- Ib�h��  şeklinde bir kullanım içinde mananın “kuzuyu parçalara 

ayırdı” olacağı vurgulanmıştır. Ayrıca İkrime’den nakille ‘"
���’ kelimesinin Kureyş 

lügatinde sihir demek olduğuna da yer verilmiştir203. Dolaysıyla ‘kuran’ kelimesinin 

diğer kitaplar için de kullanılmsı durumunda; diğer din sahiplerinin kendi kitaplarını 

paramparça ettikleri, bir kısmına inandıkları bir kısmına inanmadıkları anlatılmış 

olmaktadır. 

4. Örnek: �J*A4 8R8,;+:+D� �:+D	8f86 :' AN\��:� �Q8+:�=> �A� Ab�:<:W�� �:<;*T��� :j;Q: :� 8jQY0:  8X�:7;ODVW��  “Muhakkak biz dünyada 

ve şâhitlerin hazır bulunduğu günde peygamberlerimize ve iman edenlere yardım 

ederiz.”(Mü’min, 40/51) 

Dilcilerin cumhûruna göre ‘�-��’(fâil) kalıbının ‘�����’ şeklinde cemîsinin 

gelmeyeceği ifade edilmektedir. Dolaysıyla âyette geçen  8X�:7;ODVW�� kelimesi, �P�h��  

kelimesin cem’i olamaz. Sıhah sözlüğünde bu kelimenin ‘�;7O’ in cemisi Merzûkî’de 

ise ‘XQ7O’un cemisi olduğu belirtilmektedir204. 

 

2. Nahvî Tahliller Yapması 

1. Örnek: ��:7;<D	:- :2;+Y_ �A�\�� D"D	;&A0W�� �:+W	:�:c �:�=  “Senin bu vakitten önce üzerinde bulunduğun 

ciheti(Beyt-i Makdis) kıble yapmadık…” Bakara, 2/143) 

                                                 
 
202 Îcî, Tefsir, C: II, s. 320. 
203 Îcî, Tefsir, C: II, s. 324. 
204 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 22. 
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Yani senin durumunun aslı Kâbe’ye yönelmendir. Çünkü o, İbrahim(a.s.)’in 

kıblesidir. Fakat senin kıbleni geçici olarak Beytü’l-Makdis yaptık. “�7<	- 2+_ ���”, 

“��c”nin ikinci mefûlüdür205. ‘Kîl’ lafzıyla “üzerinde bulunduğun kıblenin tahvîlini 

ancak şundan dolayı yapmadık” şeklinde bir mana da verilmektedir. Bu takdirde 

“���”nin ‘kıble’ kelimesinin sıfatı olacağı ifade edilmektedir.  

Bir diğer tevcih olarak da “�7<	- 2+_ ���” den Kâbe’nin kastedilmesinin 

muhtemel olduğu belirtilmektedir. Yani Allah Resûlü(s.a.v.)’nün gönlü Kâbe’ye 

meyilli idi, isteği oranın kıble olması doğrultusundaydı206. Burada �A�\�� ile başlayan 

sıla cümlesinin meful mü sıfat mı oluşuna ve ayrıca birinci meful mü ikinci meful 

mü oluşuna göre manalar verilmiştir. 

2. Örnek: (8�Y�Q8f:6:� :EA_AR;h8�W�� :'A� �̀]AR:L :�\	�� \!D�) “Allah ve Resulü müşriklerden 

beridir…”(Tevbe, 9/3) 

 Burada ‘��Qf6�’ kelmesinin ‘`]RL’ kelimesinde gizli olan zamire atıf veya haberi 

mahzûf olan bir mübtedâ oluğu ifade edilmektedir. İkinci tevcihe göre mana “resulü 

de aynı şekilde berîdir” şeklinde olur. İbn Hâcib’e göre de benzer durumda ‘!�’ nin 

isminin mahalline atıf olmasının caiz olduğu belirtilmektedir207.  

 Ayrıca ‘kîl’ lafzıyla şöyle bir görüşe de yer verilmektedir: “Fethalı olan ‘!�’ 

iki kısımdır. İsmine ref’le atfın câiz olduğu kısımdır ki bu durumda ‘!�’  meksûr(!4) 

hükmündedir. �R�-� )v�� �� q !� 2�	- örneğinde olduğu gibi. Çünkü buradaki  !�(enne) !4 

(inne) manasınadır. Zira ‘)	-’ fiili ancak mübtedâ ve haberin başına gelir. Diğer kısım 

                                                 
 
205 Beyazıt Devlet Ktp., nr. 297, vr. 25a. 
206 Îcî, Tefsir, C: I, s. 103. Diğer tefsirde bu konuda şöyle denmektedir: Senin daha önce üzerine 

olduğunu[meyilli olduğunu] kıble yapmadık. O da senin ve ümmetin için kıble olan Kâbe’dir. “ ���
�7<	- 2+_” ifadesi  “��c” nin birinci mefûlü olup  “"	&0��” ifadesi de ikinci mefulüdür…[yani senin 

meyilli olduğunu kıble yapmadık] Mananın şöyle olması da mümkündür; kıbleni senin gönlünün 
meyilli olduğu yön(Kâbe) yapmadık. (Amcazade, nr. 24, vr. 21a) 

207 Îcî, Tefsir, C: II, s. 44. 
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ise ref’le atfın câiz olmadığı kısımdır ki bu da meksûr hükmünde olmayandır.  !� /&Z-�

)v�� �� q  örneğinde olduğu gibi. Burada sadece nasb ile atıf câizdir.”208 

3. Örnek: :�A�DND_:� :'J :q F�A�DaA� :'A� :EA_AR;h8�W�� D�;�D� ;)APAX�D�;�D� ;)8P8��D_:R8O  “Ve böylece müşriklerden pek 

çoklarına şirk koştukları şeyler, evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdi…”(En’am, 

6/137) 

Hakikatte şeytanların onların ilahları konumunda oldukları şeytanların onlara 

emrettikleri ve kız çocuklarını diri diri gömmeyi onlara güzel gösterdikleri ifade 

edildikten sonra ‘' q’yi meçhul ‘���’ ref’, ‘X3��’ı nasb ‘���’i ‘`�_RO’ kelimesine muzâf 

kılmak üzere ‘`�_RO’nin cerriyle okunan kıraatin muzâfla muzâfun ileyhin arasını 

faslın caiz ve fasih olduğuna delalet ettiği vurgulanmaktadır. Dolaysıyla bunu 

eleştirenin kendisi eleştirilmeye müstahaktır209. Buna göre mana; şeriklerinin 

evlatlarını öldürmesi onlara güzel göründü demek olur. 

Burada Zemahşerî’ye reddiye söz konusudur. Çünkü o burada bahis mevzu 

olan kıraatlerden birisi hakkında kötü söz kullanmıştır. Burada fasih kimselerin 

şiirlerinde vaki olduğundan hareketle bunun cevazına ve fasihliğine hükmeden 

Teftâzânî övülmüştür. Veya Sekkâkî(626/1229)’ye göre bu şekilde okunuş, 

birinciden muzâfun ileyhin hazfına, ikinciden de muzâfın izmarına mahmûldür 

denmektedir210. Yani ‘���’ için muzâfun ileyh, ‘`�_RO’ kelimesinden önce de muzâf 

takdir edilmiş olmaktadır. 

4. Örnek: ;�D0D� 8)Y_:R:,:* 8�\	�� �A� :'A��:Q:� Fb:�A�D_ :j;Q: :� F';<:+8@  “Allah size pek çok yerde yardım etti 

ve Huneyn yerinde de yardım etti…”(Tevbe, 9/25)  

Burada Huneyn gününe muzaf takdir edildiği ifade edilmekte, nedeni olarak 

da matuf ve matufun aleyten her ikisinin de bir fiile taalluk etmesi gerektiği 

verilmektedir. Zira mamullerden bir kısmı ancak kendi cinsinden olan bir kısmı 

üzerine atfedilir. Dolaysıyla ikincisi de zarf-ı mekân olsun diye ‘mevtin’(yer) 

kelimesi takdir edilmiştir211. 

                                                 
 
208 Çorum, nr. 3453, vr. 132a: haşiye; Îcî, Tefsir, C: II, s. 44: haşiye 
209 Îcî, Tefsir, C: I, s. 582-583. 
210 Çorum, nr. 3453, vr. 101a: haşiye. 
211 Çorum, nr. 3453, vr. 135a: haşiye; Îcî, Tefsir, C: II, s. 55: haşiye 
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5. Örnek: (lR;<:1 :�A�D� d:QW0J��� 8}�:&A�:�) “Takvâ libası daha hayırlıdır.”(A’raf, 7/26) 

 Keşşâf sahibinin ‘���’nin mübtedânın sıfatı olması ve ‘�1’ ifadesinin de 

haberi olmasını caiz gördüğü ifade edilmektedir. Sonra da; “bu, Ebü’l-Bekâ’nın 

dediği; elif-lamla mârife yapılmış bir ismin, ism-i işaretle vasıflanmış hali, sadece 

elif-lamla mârife yapılmış bir isimden daha has ve daha mârife olmasının cevâzı 

kabilindedir. Ve mevsûfun sıfattan daha has olması veya ona eşit olması onun bir 

hakkıdır”212 denmektedir. Yani d:QW0J��� 8}�:&A�:� ifadesi daha marife olduğundan �A�D� bu 

ifadesinin sıfatı kabul edilerek(Yani mana; zikredilen, kendisine işaret edilen takvâ 

libâsı şeklinde olmaktadır), ifadenin kendisi mübdedâ olarak değerlendirilmiş ve �1 

ifadesi de onun haberi sayılmıştır. 

 

3. Belâğat İlmi Bakımından Tahlilleri 

Müfessirimizin belâğat tahlilleri konusunda genel olarak Zemahşerî’den 

istifade ettiğine şahit olmaktayız. Bu konudaki bazı bilgilerin ise, bazı yerlerde 

Beyzâvî'nin tefsiri ile benzerlik arzettiğini görmekteyiz. Biz burada teşbih, mecâz ve 

kinâyeden oluşan ‘beyân ilmî’213 ile alakalı örnekler vereceğiz. İstiâre de mecâza 

dâhil olmakla birlikte Müfessirimiz el-Îcî tefsirinde bunlara işaret ederken, sadece 

mecâzdır veya istiâredir şeklinde işaret edip, meselenin teferruatına girmediğinden 

biz onun ifadelerine sadık kalarak bunları farklı başlık altında ele alıp, tefsirden 

ulaşabildiğimiz örneklerini vereceğiz: 

 

a. Mecâz 

 Mecâz, herhangi bir münasebetle, asıl manasından başka bir manada 

kullanılan ve kendi manasında kullanılmasına ‘karîne-i mânia’ bulunan lafızdır. 

Mecâz, zikredildiğinde ondan sadece lügavî mecâz kastedilmekle birlikte214, verilen 

                                                 
 
212 Çorum, nr. 3453, vr. 106a: haşiye. 
213 Nusrettin Bolelli, Belâgat: Arap Edebiyatı Bilgi ve Teorileri, İstanbul, Marmara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları(İFAV), 1993, s. 85. 
214 Bolelli, Belâğat, s. 99. İstiâre de lüğavî mecâz türündendir. (Bkz. Ali el-Cârim, Mustafa Emin, el-

Belâğatü’l-Vâdıha, Dımaşk, Dârü’l-İlmi’l-Hadîs, 1999, s. 85.) 
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örneklerde de görüleceği üzere genellikle, insadda söz konusu olan215 mecâz-ı aklîye 

vurgu yapılmaktadır. 

 1. Örnek: �Q8$:* :�\	�� ;)87:<A$:+D�  “Allah’ı unuttular Allah da onları unuttu…”(Tevbe, 

6/67) 

 Bu iki yerde de nisyanın(unutma) mecâza hamledildiği ifade edilmiş, 

gerekçesi de Allah’ın beşeri nisyanıyla sorumlu tutmayacağı ve Allah hakkında da 

nisyan-ı hakikînin muhal olduğu şeklinde açıklanmıştır216.  

 2. Örnek: J)Yw �A�WV:  ;'A� A�;�:L :�A�D� l%;&:f lX�:�AO :'W	Y_WV:  �:� ;)8�;�J�D� J'87D�  “Sonra yedi şiddetli sene gelecek 

siz de bu seneler için biriktirdiklerinizi yiyeceksiniz…”(Yusuf, 12/48) 

 Burada ‘yeme’ kıtlık senelerine maruz kalan insanlar için söz konusu olduğu 

halde onun senelere izafe edilmesinin mecâz olduğu ifade edilmektedir217. Bu mecâz 

da mecâz-ı isnâdî kabilindir218.  

 3. Örnek: D�:x;*D� :'A� À �:�J$�� �̀ �:� ;2D��:$D� n": AX;�D�  “(Allah) gökten su indirdi ve sel vadilerden 

dolup taştı…”(Ra’d, 13/17) 

 Burada selin vadilere nispet edilmesinin mübalağa için mecâz olduğu 

vurgulanmaktadır219. 

 4. Örnek: K�Q8,:* ?":L;Q:� A�\	�� ID�A4 �Q8LQ8� �Q8+:�=> :' AN\�� �:7T D� �: �  “Ey iman edenler! Allah’a tevbe-i 

nasûh yaparak tevbe edin.” (Tahrîm, 66/8) 

 Âyette geçen tevbenin mecâzî olarak nasûh ile vasıflandığı hakikatte ise 

tevbe edenin sıfatı olduğu belirtilmektedir220. Yine aynı şekilde bu da isnâd-ı 

mecâzîdir221. 

 5. Örnek: �:7J*A4 nb:RD0:L �̀ �:RW#:y l%A��D� �:78*;QD�  “… o inek rengi saf sarı olan bir inektir.” 

(Bakara, 2/69) 

 ‘Fuku’ kelimesinin sarılığı halis olan ve sarılığı şiddetli olan için veya 

nerdeyse beyaza çalan sâfî renk için kullanıldığı ifade edildikten sonra bu kelimenin 

                                                 
 
215 Bolelli, Belâgat: Arap Edebiyatı Bilgi ve Teorileri,  s. 122. 
216 Çorum, nr. 3453, vr. 140b: haşiye. 
217 Îcî, Tefsir, C: II, s. 229. 
218   Zemahşerî, Keşşâf, C: II, s. 458. 
219 Îcî, Tefsir, C: II, s. 267. 
220 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 336. 
221   Zemahşerî, Keşşâf, C: IV, s. 556. 
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sarı renginin sıfatı olmasına rağmen levne(renge) isnadında daha fazla tekit olduğu 

vurgulanmaktadır. Dolaysıyla sanki; “sarılığı şiddetli sarı olan sarı” denmiş 

olmaktadır222.  

 

b. İstiâre 

 Hakîki mana ile mecâzî mana arasındaki alaka benzerlik ise, böyle bir 

mecâza istiâre denir223. O, bir ismin manasını bir şey için iddia etmektir, yoksa ismi 

bir şeyden diğerine nakletme değildir224. Yani burada bir isimde bulunan mana 

kastedilir, yoksa ismin kendisi kastedilmez. ‘Aslanı gördüm’ dediğinde bizzat aslanı 

görme anlaşılmaz. Ve mecâz doğru ve gerekli bir şekilde kullanıldığında sürekli 

hakikatten daha beliğdir ve mananın dinleyicide tespitinde daha etkilidir225. 

 1. Örnek: �:  �:7T D� :' AN\�� �Q8+:�=> \!A4 �K�A�D_ :'A� A6�:&;@DVW�� A!�:&;PTR��:� D!QY	Y_WV:<D� D��:Q;�D� A}�J+�� A�A��:&W��AL  “Ey iman edenler 

ruhbanlardan ve ahbarlardan çoğu insanların mallarını batıl yolla yiyorlar.”(Tevbe, 

9/34) 

 Âyette geçen ekl(yeme) kelimesinin alma için istiâre olarak kullanıldığı ifade 

edilmektedir. Çünkü yeme, alma için bir gayedir226. 

 2. Örnek: �:�:c:QD� �:7<A� �K6�:�Ac 8� AR8  W!D� J�D0;+:  “…orada yıkılmak üzere olan bir duvar 

buldular.” (Kehf, 18/77) 

 ‘İrade’ kelimesinin yaklaşmak, burun buruna gelmek manasına gelen kelime 

için istiâre olarak kullanıldığı belirtilmektedir227. 

 3. Örnek: D�:�:�;O�:� 8}W�JR�� �K&;<:O  “…başımdaki saçım da bembeyaz kesildi.”(Meryem, 

19/4) 

 Burada söz konusu olan istiâre özetle şu şekilde anlatılmaktadır: “Saçtaki 

beyazlık(yaşlılık), beyazlıkta ve aydınlatmada kendisinde duman olmayan ateşin 

alevine benzetildi. Beyazlığın saçta yayılması da ateşin yanmasına benzetildi. Teşbih 

                                                 
 
222 Îcî, Tefsir, C: I, s. 57. 
223 Bolelli, Belâğat, s. 102.  
224 Ebû Bekr Abdülkâhir b. Abdurrahman Abdülkâhir el-Cürcânî(471/1078), Delâilü’l-İ’câz, thk. 

Mahmûd Muhammed Şakir, 5. bs., Kahire, Mektebetü’l-Hanci, 2004/1424, s. 437. 
225   Cürcânî, a.g.e., s. 427, 430, 431. 
226 Çorum, nr. 3453,  vr. 136a: haşiye; Amcazade, nr. 24, vr. 166b. 
227 Îcî, Tefsir, C: II, s. 455.   
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edatını kaldırarak istiâre konumuna getirildi. Ve beyazlık mübâlağa olarak beyazlığın 

mekanı olan başa isnad edildi. Muhatabın bu başın Zekeriya(a.s.)’nın başı olduğunu 

bilmesiyle iktifa edilerek baş vasfedilmedi, yani benim başım denmedi. Maksadı izah 

için de beyazlık temyiz olarak getirildi.”228 

 4. Örnek: ;C:RD#DaD� A)8�;*DVAL A�\	�� �:7D��D�DVD� 8�\	�� :}�:&A� A�Q8ZW�� A~;Q:�W��:�  “Onlar Allah’ın nimetlerine 

nankörlük ettiler ve Allah da onlara açlık ve korku libasını(ıstırabını) 

tattırdı…”(Nahl, 16/112) 

 ‘Libas’ kelimesinin onları saran ve onları içine alan açlık ve korku için 

istiâre(müsteâr) olarak kullanıldığı229 ve tatma(zevk) kelimesinin de zararın eserini 

idrak etme için istiâre(müstear) olarak kullanıldığı ifade edilmektedir230. 

 5. Örnek: �Q8+A�DVD�D� :RWa:� A�\	��  “Allah’ın mekrinden emin mi oldular.”(A’raf, 7/99)  

 Bu ifadenin Allah’ın kulu hissetmediği bir yönden yakalamasını(ahz) ve 

istidracını ifade eden bir istiâre olduğu kaydedilmektedir231.  

 6. Örnek:  :Q8P:� ]AN\�� ;)Y_�\�:Q:�:  A�;<\	��AL  “O sizi gece vefat ettirendir…”(Enam 6/60)  

 ‘Teveffâ’ kelimesinin ölümle uyku arasındaki benzerliklerden dolayı uyku 

için istiâre olarak kullanıldığına işaret edilmektedir232. 

 

c. Kinâye 

 Gerçek manayı düşünmeye engel olacak bir karine bulunmamak şartıyla bir 

lafzın, gerçek manasına da gelebilecek şekilde, manasının lâzımının 

kastedilmesidir233. 

 1. Örnek: D��D� I:fQ8� D!QY�QY0:�D� ê :W	A� �J�D� ;)Y_=̀ �:c  “…Musa şöyle dedi; size hak geldiği 

zaman onu ayıplıyor musunuz?” (Yunus, 10/77) Aslı size hak geldiği zaman o 

sihirdir mi diyorsunuz şeklindedir. 

                                                 
 
228 Îcî, Tefsir, C: II, s. 470. 
229 Îcî, Tefsir, C: II, s. 366. 
230 Çorum, nr. 3453, vr. 204a: haşiye; Amcazade, nr. 24, vr. 247b 
231 Îcî, Tefsir, C: I, s 636. 
232 Îcî, Tefsir, C: I, s. 541. Sadece Beyzâvî’de yer almaktadır.(Bkz. Beyzâvî, Tefsir, C: II, s. 191.) 
233 Bolalli, Belâgat, s. 123; el-Hatîb Muhammed el-Kazvînî(739/1338), el-Îzâh fî Ulûmi’l-Belâga, 

thk. Muhammed Abdulkâdir el-Fâzilî, Saydâ; Beyrut, el-Mektebetü’l-Asriyye, 2004/1424, s. 313. 
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 İlk görüş verildikten sonra ikinci görüş olarak ‘kîl’ lafzıyla şuna yer 

verilmektedir; yani ‘hak için diyor musunuz…’ un manası; ‘onu ayıplıyor 

musunuz?’dur. Dolaysıyla kavl ta’n etme ve ayıplamadan kinâye olur… Şöyle 

denilir; (� �Q0  !|���0"  Yani filan kişi ayıplıyor ve tan ediyor demektir.”234 

 2. Örnek:  �D�A4:� :Reh8L ;)8P8�:@D� ID�;*YVW��AL \�Dk 8�87;c:�  X:Q;$8�   “Onlardan birine kız evlat 

müjdelendiği zaman onun yüzü kapkara kesilir…”(Nahl, 16/58) 

 Burada geçen ‘yüzün kapakara kesilmesinin’ şiddetli gamdan kinâye olduğu 

ifade edilmektedir235.  

 3. Örnek: “;)A7 A�; D� �A� DzA08f �J�D�:�”(Araf, 7/149) ifadesinin pişmanlıktan kinâye 

olduğu belirtildikten sonra nedeni olarak da pişman olanın elini ısırması 

gösterilmiştir236.  

 

d. Teşbîh 

 Bir gaye için, bir şeyi herhangi bir manada diğer bir şeye benzetmek, ortak 

kılmaktır237. 

 1. Örnek: D!�8� AR8  W!D� �QY�A#W[8  :6Q8* A�\	�� ;)A7AP�:QW�DVAL  “Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek 

istiyorlar…”(Tevbe, 9/32)  

 Bu tabirin, onların yalanlamalarıyla dini iptal taleplerini, ufukta yayılan nuru 

üfürerek söndürmeye çalışanın durumuna benzeten bir temsil olduğu 

kaydedilmektedir238. 

 2. Örnek: ;)8P;6DND� �A� ;)A7A�:R;�Di IJ�:@ FEA@  “Belli bir süreye kadar onları içine daldıkları 

cehaletleri içinde bırak.”(Mü’minûn, 23/54)  

 ‘bR�s��’ kelimesinin boyu içine alan suya kullanıldığı ve cehâlet içinde 

yüzdüklerinden dolayı fırkalara ayrılanların cehaletlerinin buna benzetildiği ifade 

edilmektedir239. 

                                                 
 
234 Çorum, nr. 3453, vr. 155b: haşiye; Amcazade, 189b 
235 Îcî, Tefsir, C: II, s. 344. Bu örnek Beyzavî’de yer almaktadır.(Bkz. Beyzâvî, Tefsir, C: III, s. 

184.) 
236 Îcî, Tefsir, C: I, s. 654. 
237 Bolalli, Belâgat, s. 85; Kazvînî, Îzâh, s. 209. 
238 Îcî, Tefsir, C: II, s. 61. 
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 3. Örnek: �:� ;'A� F"JL�:X �\�A4 :Q8P nNA1=> �:7A�:<Ay�:+AL  “Hiçbir canlı olmasın ki onun nâsiyesi 

Allah’ın kabza-i tasarrufunda olmasın…”(Hûd, 11/56) 

 ‘Nâsiyeleri tutmak’ tabirinin, Allah Teâlâ’nın rubûbiyetinin herkesi içine 

alması, herkesin ona karşı zelil konumda olması ve onun saltanatına herkesin boyun 

eğmesini ifade eden bir temsil olduğu vurgulanmaktadır. Çünkü kimin nâsiyesi 

tutulmuşsa o kahredilmiş demektir240.  

 

e. Belâğî Nükteler 

 1. Örnek:  \!A4 :�\	�� 8̂ A��D� em:W�� d:QJ+��:� 8�AR;�8  J�:W�� :'A� A2e<:�W�� 8�AR;�8�:� A2e<:�W�� :'A� e�:W��  “Muhakkak 

Allah tohum ve taneyi yaran, ölüden diriyi diriden ölüyü çıkarandır…”(Enam, 6/95) 

 “Ölüden diriyi çıkarmak” ifadesi taneyi yarmanın( 8̂ A��D� em:W�� ) bir beyanı 

mesabesinde olduğundan atfın terk edildiği, fakat diriden ölüyü çıkaran( 8�AR;�8�:� :�W��A2e< :'A� 

e�:W��) ifadesi onu beyan nevinden olmaya uygun olmadığı için atfın terk edilmediği 

ifade edilmektedir. Çünkü taneyi yarmak ancak diri çıkarmak içindir241.  

 2. Örnek: �D�:� ��YNA�J�:� ;)Ya:*�:�; D� �?	:1:X ;)Ya:+;<:L \�Ax:�D� lj:�D� :�;�:L Yw�:7A�Q8&  “Yeminlerinizi aranızda bir hile, 

bozgunculuk edinmeyin. Sonra ayağınız İslam hedefinden kayar…”(Nahl, 16/94) 

 Burada Zemahşerî’den şu iktibasa yer verilmektedir: “Allah Teâlâ ‘kadem’i 

müfret olarak zikretti ki tek bir ayağın kayması büyük bir şeyse pek çok ayağın 

kayması nasıl bir şeydir buna delâlet esin.”242 

  3. Örnek: W�A4:� D�<A� 8)87D� �Q8+Ya;f� A9AN:P D": ;RD0W�� �QY	Y_:� �:7;+A� Y�;<:@ ;)8�W�AO �QY�QY�:� n"\[A@ �QY	81;X�:� :M�:&W�� �K�JZ8f ;RA#;s:* ;)YaD� 

;)YaA��D�<A[:1 8� Ax:+:f A$;8�W��:EA+  “O vakit onlara denildi ki: “Şu şehre (Kudüse) yerleşin, oranın 

ürünlerinden dilediğiniz şekilde yiyin, yararlanın, affını diliyoruz ya Rabbî!” deyin 

ve şehrin kapısından tevazû ile eğilerek girin ki hatalarınızı mağfiret edelim. Biz 

ihsan sahiplerini sevap bakımından artırırız.”(Araf, 7/161) 

Bu son kısmın is’nâfiye olduğu ve bu artırmanın sırf lütuf olduğunu ifade 

etmek için atfın terk edildiği belirtilmektedir. Sonra da “şayet ‘vâv’ ile atfedilseydi 

                                                                                                                                          
 
239 Îcî, Tefsir, C: III, s. 89.  
240 Îcî, Tefsir, C: II, s. 182. 
241 Îcî, Tefsir, C: I, s. 560. 
242 Çorum, nr. 3453, vr. 202b: haşiye; Îcî, Tefsir, C: II, s. 361: haşiye. 
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sevabın artırılmasının onların kapıdan secde ederek girmesine bir karşılık olduğu 

anlaşılırdı”243 denmektedir. 

 4. Örnek: ;�D0D�:� ;)8P�:*WN:1D� AM�DN:�W��AL �:�D� �Q8*�Da:�;f� ;)A7eL:RA� �:�:� D!Q8-JR:
:�:  “Onları azapla yakaladığımız 

zaman oldukları gibi kaldılar. Durumlarını değiştirmediler ve tazarru ile yalvarmak 

onların âdetinden değildir.”(Mü’minûn, 23/76) 

 Âyette geçen �:�:� D!Q8-JR:
:�:  ifadesine “tazarru ile yalvarmak onların adetinden 

değildir” şeklinde mana verilmesinin; zâhire göre mazi lafzıyla getirilmesi 

gerekirken muzârî lafzıyla getirilmesinin sebebine işaret olduğu vurgulanmaktadır. 

Zira zâhire göre burada mâzî ile getirilmesi gerekirdi244. Yani verilen manada, 

muzârî sığasıyla getirilmesindeki inceliğe dikkat çekilmiş olmaktadır.  

 5. Örnek: D!Q8P�J+��:� A':- ARDa;+8�W��  “Ve onlar münkeri nehyedenlerdir…”(Tevbe, 9/112) 

 Burada bu ifadenin, kendisine atfedildiği şeylerin tek haslet hükmünde 

olduğuna ima etmek için, ‘vav’ atıf harfiyle getirildiğine işaret edilmektedir245. 

Ayrıca bu ayetin son kısmında yer alan “Müminleri müjdele.”(Tevbe, 9/112) 

ifadesinde zamir olmaksızın mümin lafzının açıktan zikredilmesinde, imanın burada 

sayılan vasıflara çağırdığına işaret edilmiş olduğu vurgulanmaktadır. Sonra da tâzim 

için müjdelenilen şeylerin zikredilmediği belirtilmektedir. Sanki o müjdelenilen 

şeyler, beyânı mümkün olmayan şeylerdir246. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
243 Îcî, Tefsir, C: I, s. 663. Bu yorum Beyzâvî’de aynen yer almaktadır.(Bkz. Beyzâvî, Tefsir, C: III, 

s. 31.) 
244 Çorum, nr. 3453, vr. 263a: haşiye; Îcî, Tefsir, C: III, s. 93: haşiye 
245 Îcî, Tefsir, C: II, s. 105. 
246 Îcî, Tefsir, C: II, s. 106. 
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III. KUR’ÂN İLİMLERİ İLE ALAKALI BİR KISIM 

KONULARDAKİ GÖRÜŞLERİ 

Kur’ân ilimleri esasında çoktur; Arap dili ilimleri alt dallarıyla beraber, şer’î 

ilimler alt dallarıyla birlikte, tarih ve pek çok kevnî meseleler Kur’ân ilimlerine 

dâhildir247. Zerkeşî: “İlimlerden her bir ilim Kur’ân’dan çıkarılmıştır, ancak burhanı 

olmayanlar hariç” demiştir248. 

Sonra bu terim Kur’ân’la doğrudan alakalı olan ilimler için kullanılmaya 

başlandı. Ki bunlar Kur’ân’ın tefsiri, nâsih ve mensûhu, Mekkî ve Medenîsi, 

muhkem ve muteşâbihi, kıraâtı gibi ilimlerdir. Çünkü bunları anlamak bir takım 

zorunlu bilgilerin, kuralların bilinmesini gerektiriyor ve dolaysıyla bu konularda 

müstakil kitaplar telif edildi. Böylece bunu bilme ilme dönüştü249. 

Dolaysıyla esbâbu’n-nüzûl, mekkî-medenî, muhkem-müteşabih, nâsih-

mensuh… vb. gibi Kur’ân-ı Kerimle doğrudan irtibatı olan konuları inceleyen 

ilimlere, farklı bir ifadeyle; Kur’ân’a hizmet eden veya Kur’ân’a dayanan ilimlere 

ulûmu’l-Kur’ân dendi250. 

Bunlar zamana bağlı olarak Kur’ân-ı Kerim’le ilgili oluşan ilimlerdir. 

Örneğin, Araplar başlangıçta Arap selikasına sahiptiler ve kendiliğinden Arapça’yı 

doğru bir şekilde kullanabiliyorlardı. Fakat özellikle diğer milletlerle içli-dışlı olma 

imkânı olan şehirlerde hicrî ikinci asırdan sonra, çöl bedevileri arasında ise dördüncü 

asrın ortalarından itibaren Arapça selikası bozulmaya başladı. Bundan dolayı dili ve 

belagatı korumak için çalışmalar yapılmaya başlandı251. Zira Kur’ân-ı Kerim Arap 

lisanı ve belagatı üzerine nâzil olmuş olduğundan onun tefsiri hususunda da bu 

ilimlere ihtiyaç vardır. Ve dolaysıyla buna bağlı olarak Arap dili ve belâgatı ilimleri 

telif edilmiştir252. Zemahşerî’de olduğu gibi bu bakış açısıyla Kur’ân’ın tefsirini 

yapanlar olmuştur. Bunları bu şekilde çoğaltmak mümkündür. İşte biz bunlardan 

                                                 
 
247  Bûtî, Min Revâi’ı’l-Kur'ân, s. 79. 
248 Zerkeşî, Burhan, C. I, s. 8. 
249 İbn Haldûn, Mukaddime, s. 439; Bûtî, a.g.e., s. 81. 
250 Cüneyt Eren, Kur’ân İlimleri ve Tefsir Istılahları, Erzurum, EKEV, 2001, s. 127; Sofuoğlu, 

Tefsire Giriş, s. 2; Turgut, Tefsir Usûlü ve Kaynakları, s. 2. 
251 Ali Abdülvâhid Vâfî, Fıkhü’l-Luga, 2. bs., Kâhire, Dâr-u Nahdat-i Mısır, 2000, s. 133. 
252 Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, C: I, s. 113.  
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doğrudan rivayet ve dirayet tefsirine girmeyenleri burada ele alacağız. Fakat burada 

ele alınan konuları ifade edilen iki sınıftan birine dâhil etmek de mümkündür. 

A. MUHKEM-MÜTEŞÂBİH 

 Biz burada muhkem-müteşâbihten söz eden bir kısım âyetlerden ve bu konu 

çerçevesinde ele alınan bir kısım meselelerden hareketle Müfessirimiz el-Îcî’nin 

muhkem-müteşâbih âyetlerle ilgili görüşlerini ortaya koymaya çalışacağız: 

 

1. Muhkem-Müteşâbihten Bahseden Âyetleri Değerlendirme Şekli 

1. Örnek: :Q8P ]AN\�� D�:x;*D� :�;<D	:- :M�:�AaW�� 8�;+A� lC�: => lC�:�Da;8� J'8P TjY� AM�:�AaW�� 8R:1Y�:� lC�:7AL�:h:�8� �J�DVD� :' AN\�� �A� ;)A7ALQY	Y� 

n�; :q D!Q8�A&J�:<D� �:� :�:L�:h:� 8�;+A� =̀ �:sA�;L� A":+;�A#W�� =̀ �:sA�;L�:� A	 A�WV:�A� �:�:� 8)D	;�:  8�D	 A�WV:� �\�A4 8�\	�� D!Q8�Af�JR��:� �A� A)W	A�W�� D!QY�QY0:  �J+:�=> A�AL ¡�Y_ ;'A� A�;+A- �:+eL:6 �:�:� 

8R\_\N:  �\�A4 QY��Y� AM�:&W�DVW��  

 “Kitabı sana indiren odur. Onun âyetlerinin bir kısmı muhkem olup bunlar 

Kitabın anasıdır. Âyetlerin bir kısmı ise müteşâbihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar 

fitne çıkarmak, insanları saptırmak ve kendi arzularına göre yorumlamak için 

müteşabih kısmının peşine düşerler. Hâlbuki onların tevilini Allah’tan başkası 

bilemez. İlimde kök salanlar da: “Biz ona olduğu gibi inandık. Hepsi de Rabbimizin 

katından gelmiştir” derler. Bunları ancak tam akıl sahipleri düşünüp anlar.” (Âl-i 

İmran, 3/7) 

İhtilaflı olup üzerinde çok farklı görüşler serdedilen konulardan bir tanesi de 

muhkem-müteşâbih konusudur. Müfessirimiz el-Îcî, ilk tefsirinde bu konuda değişik 

görüşlerden bir kısmını özetlerken253 sonraki tefsirinde Kur'ân’ın nâsihleri, helali-

haramı, tek yöne ihtimali olup delâleti açık olan âyetlerini muhkem olarak 

değerlendirmiş bunların dışındaki muhkem olmayan her âyeti de müteşâbih olarak 

kabul etmiştir. Müteşâbih âyetler konusunda yapılan yorumların güvenirliliği 

muhkem âyetlere vurulunca anlaşılır. Şayet uyuyorsa kabul edilir, uymuyorsa 

butlanına hükmedilir. Bütün bu ayetler birbirini tamamlamada tek bir ayet gibi 

                                                 
 
253 Bu söz konusu muhkem âyetler; “Kur’ân’ın nâsihleri, helâlı-haramı, hadleri-farzları, kendisine 

iman edilen ve kendisiyle amel edilenidir.” şeklinde ifade edilmektedir. (Îcî, Tefsir, C: I, s. 220.) 
Müteşâbih ayetlerse; “Kur’ân’ın mensûhu, Kur’ân’ın mukaddemi, muahharı, meselleri, 
yeminleri, kendisine iman edilip amel edilmeyenleridir. Veya bu müteşâbihler sûre başlarındaki 
harflerdir.” denmektedir. (Îcî, Tefsir, C: I, s. 221) 
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olduğundan ‘M��a�� C�7��’(kitabın anaları, asılları) denmemiş ‘M��a�� j�’(kitabın anası) 

denmiştir254. 

Âyette geçen “fitne ve te’vil arzusu” sırasıyla insanları sapıklığa sürükleme 

ve gönüllerinin istediği şekilde tefsir etme veya “te’vil arzusu” ikinci bir görüş olarak 

kastedilen hakikatin ne olduğunu öğrenme arzusu şeklinde anlaşılmıştır255. 

Dolaysıyla bu âyetlerin te’vili gayreti içerisinde olanlardan bir kısmı batıl peşinde 

olurlarken bunlardan bir kısmı da gerçekten manasını anlama gayreti içerisinde 

olmaktadırlar. Müteşâbih âyetlerin varlığı bir kısım ilim ehlinin üstünlüğünü ortaya 

koyma açısında da önemlidir.  

Âyette geçen ‘Allah’ lafzında vakıf meselesinde ihtilaf olduğu ifade 

edilmiştir. Bazı hadislerin ve bir kısım sahabe kıraâtinin de ‘Allah’ lafzında vakıf 

olduğunu desteklediği belirtilmiş ve bu görüşe meyledilmiştir256. Kur’an-ı Kerim’de 

manasını anlamaktan aciz kalınabilecek âyetlerin olduğu Müfessirimiz tarafından 

kabul edilmiş ve yeri geldiğinde tefsir içerisinde de buna işaret edilmiştir. Kurrâdan 

“ilimde kök salanlar” lafzında duranların varlığından söz edilmiş ve bunun da 

Mücâhid ve Rabî’ b. Enes’in görüşü olduğu vurgulanmıştır. İbn Abbas(r.a.)’tan şu 

rivayete de yer verilmiştir: “Ben onun te’vilini bilen ilimde kök salmış 

olanlardanım.”257 

2. Örnek: R�� lM�:�A_ ;2:�Aa;@Y� 8�8��: => J)Yw ;2D	e,Y� ;'A� W!8�D� F)<Aa:@ F�A&:1  “Elif, Lâm, Râ. Bu öyle bir 

kitaptır ki âyetleri muhkem kılınmış, sonra da güzelce açıklanmış, tam hüküm ve 

hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan tarafından gönderilmiştir.” (Hud, 11/1) 

                                                 
 
254 Amcazade, nr. 24. vr. 46b. 
255 Îcî, Tefsir, C: I, s. 221. Diğer tefsirde; ikinci görüş tercih edilmiş ve en zahir olanın bu olduğu 

ifade edilmiştir. (Amcazade, nr. 24, vr. 46b.) 
256 Amcazade, nr. 24. vr. 46b. 
257 Îcî, Tefsir, C: I, s. 222. Sonraki tefsirde: ‘ilimde rüsûh sahipleri ona iman ettik derler’ kısmı tefsir 

edilirken şu ifadeler yer almaktadır: “Bir kısım âlimler te’vilin iki manaya geldiğini ifade ettiler. 
Birincisi, bir şeyin hakikati, nefsü’l-emirdeki durumudur. Nitekim Allah Teâlâ Yusuf(a.s.)’un 
diliyle şöyle buyurmaktadır: “Bu daha önce gördüğüm rüyanın te’vilidir.”(Yusuf, 12/100) ve yine 
“Te’vilinin geldiği gün”(Araf, 7/53) bu kabildendir. Te’vilden kastedilen ikinci mana; tefsir ve 
beyandır. Buna göre şayet birinci mana kastedilirse vakıf “Allah” lafzı üzerindedir. Şayet ikinci 
mana kastedilirse vakıf “İlimde rûsuh sahipleri” ifadesindedir.” (Bu ifadeler matbû tefsirin 
haşiyesinde de yer almaktadır. Bkz. Îcî, Tefsir C: I, s. 222; ayrıca Beyazıt, nr. 297, vr. 54a: 
haşiyede de yer almaktadır. Yani önceki tefsirde haşiyede yer alan bilgi sonraki tefsirde tefsir 
metni içerisinde yer almaktadır.)  (Amcazade, nr. 24, vr. 46b-47a.) 
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Burada âyetlerin muhkem kılınması ve tafsili ile alakalı sırasıyla; lafzında 

muhkem, manasında mufassal olduğu veya âyetleri herhangi bir kitapla 

neshedilmediği için muhkem olduğu, hükümler, itikatla ilgili meseleler, öğütler ve 

haberlerle tafsil edildiği veya tedricen indiği için mufassal olduğu ifade edilmiştir258. 

3. Örnek: 8�\	�� D�Jx:* :':$;@D� A� A�:W�� �KL�:�A_ �K7AL�:h:�8� :�A*�D�:�  “Allah sözlerin en güzelini müteşâbih 

ve mesânî bir kitap olarak indirmiştir…”(Zümer, 39/23) 

Burada âyetlerin “müteşâbih” olması;  fesahat bakımından bir kısmı bir 

kısmına veya muhalefet olmaksızın mananın sıhhatinde birbirine benzemesi olarak 

anlaşılmıştır. Ve “mesânî” kelimesinin de; iâde, tekrar manasına gelen mesnâ’nın 

cem’i olduğu ifade edilmiştir. Dolaysıyla bununla Kur’ân’ın kıssaları, hükümleri, 

öğütleri, va’d ve tehditlerinin mükerrer olduğu ve bir yerde zikredildikten sonra 

başka bir yerde tekrar edildiği kastedilmiş olmaktadır.  

Ayrıca burada bir kısım âlimlerden şu görüşüne de yer verilmektedir: 

“Kelamın siyakı bir manada olup birbirine uyduğu zaman bu müteşâbihtir. Şayet 

kelamın siyakı bir şeyi zıddıyla zikretme şekline olursa bu da mesânîdir. Mesela, 

mümin-kâfir, cennet-cehennem gibi…”259 

 Muhkem genel olarak lafızda ve manada sağlamlık şeklinde anlaşılmıştır. 

Bunu lafzı neshedilmeyen, manası tek şeye muhtemel olan şeklinde de ifade 

edebiliriz. Müteşâbih ise muhkem dışındaki çeşitli vecihlere ihtimali bulunan 

âyetlerdir. Kur’ân’ın mesânî olması da Kur’ân’da insanların sıkça ihtiyaç duyduğu 

şeylerin tekrarlanması olarak idrak edilmiştir.  

 Biz bunlardan muhkem olarak anlaşılanlardan bir kısmına çeşitli şekillerde 

işaret ettiğimiz için onlara değinmeyeceğiz. Konumuz olan tefsirde Kur’ân’ın 

mensuhu, Kur’ân’ın mukaddemi, muahharı, meselleri, yeminleri, kendisine iman 

edilip amel edilmeyenleri veya sûre başlarındaki harflerdir şeklinde ifade edilen 

müteşâbihlerden iki tanesi olan sûre başlarındaki hurûf-u mukattaa ve kendisine iman 

edilip amel edilmeyenler şeklinde ifade edilen Allah Teâlâ’nın sıfatlarıyla ilgili olan 

müteşâbihlere bir göz atacağız. 

 

                                                 
 
258 Îcî, Tefsir, C: II, s. 162. 
259 Îcî, Tefsir, C: III, s. 500-501 
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2. Allah’ın Sıfatlarıyla İlgili Müteşâbih Âyetleri Tefsiri 

el-Îcî, bu âyetlerde genel olarak selefin bu konudaki anlayışını aktarmakla 

birlikte yer yer haleften bu konuda yapılan yorumlara da yer vermektedir. Aşağıdaki 

örneklerde de görüleceği üzere Müfessirimizin, bu âyetlerdeki ifadeleri mahlûkata 

benzemeksizin olduğu gibi kabul etme taraftarı olduğunu söyleyebiliriz260. 

1. Örnek: W�:P D!�8RYt;+:  �\�A4 W!D� 8)87:<A�WV:  8�\	�� �A� F�D	Yk :'A� �Aj�:�:sW�  “Allah’ın onlara bulutların içinde 

gelmesini mi bekliyorlar”(Bakara, 2/210) 

Selefin bu kabil âyetlerde yönteminin; “bunlara iman edip ilmini Allah’a 

havale etmek” olduğu vurgulanmaktadır. Veya cümlenin “onlara Allah’ın azabı 

gelir” şeklinde takdir edilebileceği ifade edilmektedir. ‘Buluttan bir gölgede’ ifadesi 

beyaz bulut şeklinde anlaşılmaktadır. Zira azap kendisinden hayır gelen mekândan 

gelirse daha ağır olur denmektedir261.  

2. Örnek: 8U;6DVW��:� �K�<A�:c 8�8�:
;&D� :j;Q:  A":��:<A0W��  “Yeryüzü kıyamet günü onun kabza-i 

tasarrufundadır …”(Zümer, 39/67) 

el-Îcî, bu konuda selefin anlayışı üzere olduğunu belirttikten sonra; “eli, 

kabzayı(tutmak), parmağı te’vil etmeyiz. Ona iman eder, ilmini Allah’a havale 

ederiz. Bu selamete daya yakındır ve kınanmaktan daha uzaktır” demektedir262.  

3. Örnek: 8�:  A�\	�� :{;QD� ;)A7 A�; D�  “Allah’ın eli onların eli üzerindedir…”(Fetih, 48/10) 

İlk görüş olarak “Allah Resûlünün eli onların eli üzerindedir” görüşüne yer 

verilmektedir. Ayrıca bir kısım âlimlerden; “Allah Teâlâ’nın onlara hidayet vermekle 

olan nimeti yaptıkları bey’atin fevkindedir” şeklinde bir görüşün de nakledildiği 

ifade edilmektedir. Son olarak da “Allah’ın eli…” ifadesinin Allah’ın kudretinin 

kemalinden kinaye olduğu görüşü kaydedilmektedir263.   

 

                                                 
 
260 Bkz. Îcî, Risâle fi’l-Kelâmi’n-Nefsî, Süleymaniye Ktp., Hüsrev Paşa, nr. 752/3, vr. 38b/CD, 39b; 

Amcazade, nr. 24, vr. 478b-479a. 
261 Îcî, Tefsir, C: I, s. 144. 
262 Îcî, Tefsir, C: III, s. 516. 
263 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 155. Bu ayetle alakalı diğer tefsirde: Peygamberle yapılan akdin Allah’la 

yapılan akit gibi olduğu ifade edildikten sonra doğru olan şöyle demektir deniyor; bu bir 
temsildir, Allah Teâlâ’nın zâtına layık bir eli vardır. Ve bazılarından Allah’ın hidayetle olan 
nimetinin onların bey’atle yaptıklarından üstün olduğu nakline yer veriliyor. (Amcazade, nr. 24, 
vr. 478b-479a.)  
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3. Hurûf-u Mukattaayı Tefsiri 

Bu harflerin manasının Allah’ın bilgisine has olduğunu ifade etmekle birlikte, 

genel olarak bu konuda İbn Abbas’tan ve diğer seleften yapılan rivayetlere de yer 

vermektedir. 

  1. Örnek: “elif-lâm-mîm”(Bakara, 2/1)  

Burada ilk olarak bu ve benzeri sûre başlarının, ilmini Allah Teâlâ’nın 

kendine has kıldığı şeylerden olduğu ifade edilmektedir. Sonra da sırasıyla; bu 

harflerin sûrelerin isimleri olduğu veya kasem olduğu ya da “Ben Allah’ım bilirim” 

demek olduğu görüşlerine yer verilmektedir264. 

2. Örnek: “elif-lam-ra”(Yunus, 10/1)  

İbn Abbas’tan “ben Allah’ım görürüm” manasına geldiği nakline yer 

verilmiştir265. 

3. Örnek: Elif-lam-mim-ra… (Ra’d, 13/1) 

Yine burada da bu harflerin İbn Abbas’tan “Ben Allah’ım bilirim ve 

görürüm” manasına geldiği nakline yer verilmiştir266. 

 

4. Anlamaktan Âciz Kalma 

1. Örnek: :' A�A��:1 �:7<A� �:� A2:��:X 8C�:Q:�J$�� 8U;6DVW��:� �\�A4 �:� =̀ �:O :�TL:6 \!A4 :�JL:6 n��J�D� �:�A� 8� AR8   �J�D�:� :' AN\�� ��8�A�8f �A#D� 

A"J+:ZW�� :' A�A��:1 �:7<A� �:� :��:XA2 8C�:Q:�J$�� 8U;6DVW��:� �\�A4 �:� =̀ �:O :�TL:6  “(Şakîler) gökler ve yeryüzü devam ettiği 

sürece orada(cehennemde) devamlı kalacaklardır. Ancak Rabbinin diledikleri hariç. 

Rabbin dilediğini çokça yapandır. Bahtiyar kılınan saîdlere gelince, onlar 

cennettedirler. Gökler ve yer durdukça onlar orada ebedî kalacaklardır. Ancak 

Rabbinin diledikleri hariç.”(Hûd, 11/107-108) 

Bu iki âyetle alakalı selef ve haleften gelen bir kısım görüşlere ver verilmiştir. 

Ancak bütün bu görüşler bir kaçış arayışı olarak değerlendirilmiştir267. Buradaki iki 

istisnâda en güzel ve doğru olanın, Katâde’nin görüşü olan anlamaktaki acziyetini 

ortaya koyup, ilmini Allah’a havale etmek olduğu ifade edilmiştir268. 

                                                 
 
264 Îcî, Tefsir, C: I, s. 25. 
265 Îcî, Tefsir, C: II, s. 116. 
266 Îcî, Tefsir, C: II, s. 256. 
267 Amcazade, nr. 24, vr. 203b. 
268 Îcî, Tefsir, C: II, s. 202. 
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2. Örnek: A'AaD� Y�Q8fJR�� :' AN\��:� �Q8+:�=> 8�:�:� ��8�:P�:c �:Q;�DVAL;)A7A� ;)A7A$Y#;*D�:� :�A�D��Y�:� 8)87D� 8C�:R;<:�W��  “Fakat 

Peygamber ve onunla birlikte iman edenler malları ve canlarıyla cihat ettiler. Onlar 

için hayırlar vardır…” (Tevbe, 9/88) 

İbn Abbas(r.a.)’dan: “Buradaki ‘hayrât’ın manasını sadece Allah bilir” 

şeklinde bir görüşün nakledildiği ifade edilmektedir269. 

B. MÜŞKİLÜ’L-KUR’ÂN 

Kur’ân-ı Kerim âyetleri arasında ihtilaf ve tenakuz gibi görünen keyfiyettir ki, 

aslında Allah’ın kelamında böyle bir halin mevcudiyeti bahis konusu olamaz270. 

1. Örnek: ;�D� D!�D_ YaD�;) n": => �A� A';<:�D�A� �:�D0:�W�� n"D�A� Y�A��D08� �A� A�<A&:f A�\	�� d:R;1Y�:� nb:RA��D_ ;)87:*;�:R:  ;)A7;<D	W�A�  “Sizin için 

birbiriyle(Bedirde) karşılaşan şu iki grupta bir ayet vardır. Bir grup Allah yolunda 

savaşıyor diğeriyse kâfir. Onları (onların) veya kendilerinin iki katı görüyorlar...”(Âl-

i İmrân, 3/13) 

Müşriklerin(kâfirler), kendilerinde korku hâsıl olması için Bedir’de 

Müslümanları, kendilerinin veya Müslümanların sayısının iki katı gördükleri ve bu 

durumun işin başında böyle olduğu savaş halinde ise Müslümanlardan ve kâfirlerden 

her birinin diğerini az gördüğü ifade edilmektedir271. Bu yapılan tefsirle, aşağıda da 

görüleceği üzere, Enfâl sûresi ayetinde yapılan tefsir arasında tutarsızlık 

görünmektedir. Birbirini az göstermenin burada sonra olduğunu ifade ettiği halde 

orada önce olduğunu ifade etmektedir. Oysa kaynaklarından olan Beyzâvî’de Allah 

onların gözünde Müslümanları az gösterip onların hücumunu sağladıktan sonra, 

Müslümanları çok görmeye başladıkları ve böylece Allah’tan bir lütuf olarak 

Müslümanlara mağlup oldukları ifade edilmektedir272. 

Diğer iki görüş olarak da Müslümanların kâfirleri kendilerinin iki katı veya 

onların iki katı olarak gördükleri görüşlerine yer verilmektedir273.   

                                                 
 
269 Îcî, Tefsir, C: II, s. 91. 
270 Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 179. 
271 Îcî, Tefsir, C: I, s. 226. 
272 Bkz. Beyzâvî, Tefsir, C. II, s. 6. 
273 Îcî, Tefsir, C: I, s. 226. 
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W�A4:� ;)8PQ8�Ya AR8  A�A4 ;)8�;<D0:�W�� �A� YaA+8<;-D�;) �?	<A	D� ;)YaY	u	D08 :� �A� ;)A7A+8<;-D�  “Allah, olacak bir işi yerine getirmek 

için savaş alanında karşılaştığınız zaman onları sizin gözlerinizde az gösteriyor, sizi 

de onların gözünde azaltıyordu...” (Enfâl, 8/44) 

 Allah Teâlâ’nın, kâfirler Müslümanlara karşı cesaretlensinler, az 

gördüklerinden aldansınlar ve harp için hazırlanmasınlar diye, onların gözünde 

Müslümanları az gösterdiği belirtilmektedir. Nitekim Ebû Cehil şöyle demişti; “onlar 

ancak bir deve etiyle doyacak kadarlar.” Başlangıçta durum böyleyken sonra 

Allah’ın Müslümanları kâfirlerin gözünde çoğalttığı vurgulanmaktadır. Ta ki onları 

kendilerinin iki misli gördüler ve Müslümanların çokluğu onları şaşkına çevirdi274. 

Dolaysıyla ilk karşılaşma anında her iki grup da birbirini az görmektedir. Savaşta ise 

durum farklılık arzetmektedir. Bu meseleyi özetle şu şekilde verebiliriz: 

 “Savaş başlayınca müşrikler mü’minleri, kendilerinin(müşriklerin) iki katı 

görüyorlardı. Onlar yaklaşık bin kişiydiler ve Müslümanları kendilerinde korku hâsıl 

olması için iki bin kişi olarak görüyorlardı. Veya mü’minler müşrikleri, onların üç 

katı oldukları halde, kendilerinin(mü’minlerin) iki katı görüyorlardı. Bedir ashabı üç 

yüz on üç kişi idiler. Sabit kadem kalsınlar, kendilerine zafer vadeden ayete katî bir 

şekilde inansınlar diye Allah böyle yaptı. Bunu  )¢�R� şeklinde muhatap sığasıyla olan 

Nâfî’nin kırâati de desteklemektedir. Her iki mana da doğru ve isabetlidir. Zira 

Allah, ilk önce cesaret kazanıp mü’minlere saldırsınlar diye, müşriklerin gözünde 

mü’minleri az gösterdi. Karşılaşınca onların gözünde Müslümanları çoğalttı. Öyle ki 

Allah’tan bir yardım olarak Müslümanlar galip geldiler. Bunu da Enfâl sûresinde şu 

âyet ifade etmektedir: Allah, olacak bir işi yerine getirmek için savaş alanında 

karşılaştığınız zaman onları sizin gözlerinizde az gösteriyor, sizi de onların gözünde 

azaltıyordu...”275(Enfâl, 8/44)  

 2. Örnek: �D�:� Y�DV;$8  ;':- 8)A7ALQ8*Y� D!Q8�AR;Z8�W��  “Mücrimler günahlarından 

sorulmaz…”(Kasas, 28/78) 

Bu günahlardan sorulmamanın kimsenin konuşmadığı ve özür beyanına izin 

verilmediği özel bir yerde olduğu kaydedilmektedir.  Bir diğer görüş olarak da 

                                                 
 
274 Îcî, Tefsir, C: II, s. 27. 
275 Ali el-Kârî, Envârü’l-Kur'ân ve Esrârü’l-Furkân, Süleymaniye Ktp. Reisülküttâb Mustafa 

Efendi, nr. 58, vr. 45a. 
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öğrenmek için onlara soru sorulmayacağı aksine azarlamak için sorulacağı ifade 

edilmektedir276. Bu konuda benzer bir diğer âyet de şudur: 

FNA�:�;Q:<D� �D� ;$8 Y�DV ;':- A�A&;*D� l�;*A4 �D�:� ¡!�:c  “On gün ne insan ne de cin günahından 

sorulur…”(Rahmân, 55/39) 

Yukarıdaki ilk görüşte olduğu gibi, günahlardan sorulmamanın kimsenin 

konuşmadığı ve özür beyanına izin verilmediği özel bir yerde olduğu sonra ise 

günahlardan sorulacağı ifade edilmektedir. Nitekim şöyle buyrulmaktadır: “Rabbine 

yemin olsun ki onlara yaptıklarının hepsinden soracağız”(Hicr, 15/92) Sonra 

öğrenmek için soru sorulmayacağı şeklinde ifade edilen ikinci görüşe yer verildikten 

sonra, onlar simalarından bilindikleri için sorulmazlar görüşü kaydedilmektedir277.  

 3. Örnek: =W�Y� ;)YaJ+AvD� D!�8RY#Wa:�D� ]AN\��AL :̂ D	:1 :U;6DVW�� �A� A';<:�;Q:  D!QY	:�;Z:�:� 8�D� �KX�:�;*D� :�A�D� TM:6 :EA�D��:�W�� D�:�:c:� �:7<A� 

:�Af�:�:6 ;'A� �:7A�;QD� :.:6�:L:� �:7<A� :6J�D�:� �:7<A� �:7:��:QW�D� �A� A":�:L;6D� Fj�J D� �̀ �:Q:f EA	Av�J$	A� J)Yw d:Q:�;f� ID�A4 À �:�J$�� :�AP:� n!�:18X D��D0D� �:7D� AU;6DVW	A�:� �:<A�WvA� 

�K-;QD� ;�D� �KP;RD_ �:�D��D� �:+;<:�D� :EA�Av�D�J'8P�:
D0D�  :%;&:f FC�:Q:�:f �A� : A';<:�;Q  “De ki: Siz dünyayı iki günde yaratan 

Allah’ın tek İlah olduğunu inkâr edip O’na birtakım eşler, ortaklar mı 

uyduruyorsunuz? Halbuki bütün bunları yapan âlemlerin Rabbidir. O, yerin üstünde 

yüce dağlar yarattı, orayı bereketli kıldı ve orada arayıp soranlar için gıdalarını, 

bitkilerini ve ağaçlarını tam dört günde takdir etti, düzenledi. Sonra semâya yöneldi. 

Ona ve yere şöyle buyurdu: “İsteyerek de olsa, istemeyerek de olsa emrime gelin!” 

onlar da: “Gönüllü olarak geldik.” dediler. Derken, iki gün içinde, gökleri yedi kat 

olarak yarattı…” (Fussilet, 41/9-12) 

Burada yeryüzünün iki günde yaratılmasının, ancak Allah katında mâlum 

olan, keyfiyetini bilmediğimiz hakikî iki günde veya bu iki günün miktarı kadar olan 

günde olduğu ifade edilmektedir. Zira Allah Teâlâ’nın “Allah onu(semâyı) direksiz 

yükseltti ve onu tesviye etti. Gecesini karanlık, gündüzünü parlak şekilde açığa 

çıkardı”(Nâziât, 79/28-29) kavlinin zahirinden gece ve gündüzün oluşmasının 

semanın yaratılmasından sonra olduğunun anlaşıldığı vurgulanmaktadır. Dolaysıyla 

                                                 
 
276 Îcî, Tefsir, C: III, s. 265. Diğer tefsirdeki ifadeler şu şekildedir: Allah mücrimlere günahlarından 

sormaz. Çünkü o soruşturmaya ihtiyaç duymaksızın onların günahlarına muttalidir. Onlar 
cehenneme hesapsız girerler. (Amcazade, nr. 24, vr. 369b.) 

277 İcî, Tefsir, C: IV, 237. Diğer tefsirde; ilk görüşe yer verildikten sonra İbn Abbas’tan şu nakle yer 
veriliyor; şunu şunu yaptın mı diye sorulmaz. Çünkü Allah Teâlâ bunu onlardan daha iyi biliyor. 
Fakat şunu şunu, niçin yaptın der. (Amcazade, nr. 24, vr. 499a.) 
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yeryüzü yaratıldığında gece ve gündüz söz konusu olmadığına göre günün 

varlığından da söz edilemez. Ancak pek çok seleften yeryüzünün yaratıldığı bu iki 

günün pazar ve pazartesi olduğunun nakledildiği ve buna göre de bunda bir işkâlin 

söz konusu olduğu kaydedilmektedir.  

Bu meselenin çözümü sadedinde de; “şayet zaman, yaratma zamanında 

mevcut olsaydı yaratma süresi; birinci günü pazar, sonu cuma olacak şekilde altı gün 

olurdu” denmektedir278.  

Yeryüzünün yaratılmasını ifade eden âyetlerden sonra gelen “Sonra semâya 

yöneldi… derken, iki gün içinde, gökleri yedi kat olarak yarattı” (Fussilet, 41/11-12) 

ifadelerinin yeryüzünün yaratılması ve yayılmasının gökyüzünün yaratılmasından 

önce olduğuna delâlet ettiğine işaret edilmektedir. Oysa bu durumun da Nâziât 

sûresindeki şu ifadeye muhalif olduğuna dikkat çekilmektedir; “Bundan sonra 

yeryüzünü yaydı”(Naziat, 79/30)279 O zaman “Sonra gökyüzüne istiva etti”(Fussilet, 

41/11) ayetindeki “�”nin terahî-i rütebî oldup zamanî olmadığını söylemek gerektiği 

ifade edilmektedir280.   

 Diğer tefsirde; yaratmanın ‘tekvin’ manasında olmayıp, ‘takdir’ manasında 

olduğu ve takdirin de, Allah Teâlâ’nın yaratılacak şeylerin hangi surette olacağına 

dair önceden verdiği hükmünü ifade ettiği vurgulanmaktadır. Örnek olarak “Rabbin 

katında İsa’nın örneği Âdem gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ol dedi o da 

oluverdi.” âyeti verilmektedir. Yani onu takdir etti ve onun topraktan olacağına 

hükmetti demektir.  

 Sonra buradaki ‘�’(sonra) nin haberde tertip için olduğu, yoksa zamanda 

tertip için olmadığı belirtilmektedir. Sanki; “size haber veriyorum ki, Allah 

yeryüzünü yarattı sonra şunu, şunu yarattı sonra size yine haber veriyorum ki, O 

semaya istiva(yöneldi) etti.” demiş olmaktadır. Dolaysıyla tertipten dolayı ayette 

taarruzun söz konusu olmadığı semanın yaratılışının daha bedi’ olmasından dolayı 

onun hakkındaki haberin, ‘�’yle(sonra) tekrar başladığı(isti’nâfiye) ifade 

                                                 
 
278 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 36. 
279 “Allah onu(semâyı) direksiz yükseltti ve onu tesviye etti. Gecesini karanlık, gündüzünü parlak 

şekilde açığa çıkardı” (Nâziât, 79/28-29) ifade edilen ayet bu ayetten sonra geldiğinden dolayı 
burada bir çelişkinin olduğundan söz edilmektedir. 

280 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 37-38.  



 134 

edilmektedir. Yine burada ‘sonra’ edatıyla yapılıp da zaman manasında bir tertibin 

söz konusu olmadığına misaller verilmektedir. Mesela; “Gelin size Allah’ın size 

haram kıldığı şeyleri okuyayım”(En’am, 6/151) ayetinden sonra gelen “sonra 

Musa’ya Kitap’ı verdik…”(En’am, 154) ayeti bunlardan bir tanesidir281. 

Naziât sûresinde “Bundan sonra yeryüzünü yayandır” ayeti sadedinde İbn 

Abbas’tan nakledildiği ifade edilerek yeryüzünün yaratılmasının semadan önce, 

yayılmasınınsa semanın yaratılmasından sonra olduğu kaydedilmekte olup bunda bir 

işkâlden söz edilmektedir. Çünkü Müfessirimize göre, Nâziât sûresinde geçen ‘dahv’ 

kelimesi ‘yaymak’ demektir. Fussilet sûresinde ayetin açık ifadesi; dağların, 

nehirlerin, meraların yaratılmasının semanın yaratılmasından önce olduğuna delâlet 

etmektedir. Dolaysıyla yeryüzünün yayılması işleminin semânın yaratılmasından 

önce olması gerekir. Buna ilaveten pek çok sahabenin de yeryüzünün bizzat 

kendisinin pazar ve pazartesi; dağların tepelerin ve bunlar arasındakilerin salı, 

çarşamba; semanınsa perşembe ve cuma günü yaratıldığını ifade ettileri 

kaydedilmektedir. 

Yukarıda da geçtiği gibi, Fussilet sûresinde geçen “Sonra semaya istiva etti” 

ayetindeki ‘�’yi zamanda terâhi için almayıp da haberde tertip için alma durumunda, 

yeryüzünün yayılmasının semanın yaratılmasından sonra olacağı ve dolaysıyla iki 

ayet arasında muhalefetin kalmayacağı vurgulanmaktadır. Fakat bunun, yerden sonra 

dağların, nehirlerin yaratılmasının gerçekleştiği şeklindeki tefsir ehlinin 

mutabakatına muhalif olduğu ifade edilmektedir. Son olarak da Vâhidî’nin “Basît” 

isimli tefsirinde Mükâtil’den şu nakle yer verdiği belirtilmektedir: “Semanın 

yaratılması bırak yeryüzünün yayılmasını onun icadından öncedir.” Her halükarda 

burada bir işkalden söz edilmektedir282. 

                                                 
 
281 Amcazade, nr. 24, vr.  449a. 
282 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 441-442. Diğer tefsirinde; bu konuda Fussilet suresinde geniş bir şekilde 

açıklama yapıldığı ifade ediliyor ve yukarıda gökyüzünün yaratılmada takaddümüne dair olan 
nakle yer verdikten sonra şöyle deniyor. Fakat pek çok sahâbî yeryüzünün bizzat kendisinin 
yaratılmasını Pazar ve Pazartesi günü olduğunu; dağların, tepelerin ve bu ikisi arasında kalan 
başka şeylerin Salı, Çarşamba günü olduğunu; gökyüzünün yaratılmasının da Perşembe, Cuma 
günü olduğunu açıklamışlardır. Yine İbn Abbas yerin yaratılmasının gökyüzünün yaratılmasından 
önce olduğunu, yerin yayılmasının ise semanın yaratılmasından sonra olduğunu tasrih etmiştir. 
Fakat ‘dahv’ yayma demektir. Dağların, nehirlerin, meranın yaratılması buna mukaddemdir. Buna 
Fussilet sûresindeki ayetler delalet etmektedir. Ve her halükarda burada bir işkâlın olduğu 
tekrarlanıyor. (Amcazade, nr, vr. 545a.) 
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 Fussilet sûresindeki ‘�’(sonra) terâhî-i rütebî için alınsa bile, seleften gelen 

dağların tepelerin ve bunlar arasındakilerin salı, çarşamba günü yaratılması 

rivayetinden hareketle hâlâ bir problemin olduğundan söz edilmektedir. Bu rivayet 

dikkate alınmadığında yerin yaratılmasının semadan önce, yayılmasının ise semadan 

sonra olduğu ifade edilmiş olmaktadır. Ancak diğer tefsirde; Fussilet sûresinde 

verilen tepelerin ve bunlar arasındakilerin semadan önce yaratılması ifadesinde geçen 

yaratmanın, takdir şeklinde yorumu yer almaktadır.  

C. EMSÂLÜ’L-KUR’ÂN 

Uzak olan, soyut kalan meseleleri akla yaklaştırmak için sıkça başvurulan bir 

yöntem olan Kur’ân’daki meseller283, Îcî tarafından önceki tefsirinde Kur’ân’ın 

müteşâbihleri arasında değerlendirilen konulardan bir tanesidir284. Ve kendisiyle 

mesel verilen şeylerin gerçekte olup olmaması önemli değildir285. “Benzetmenin 

keyfiyeti; bazen bir şeyi diğer bir şeye sûret ve şekilde benzetme, bazen hareket ve 

fiilinde benzetme, bazen renk ve aslında benzetme, bazen tabiat ve fıtratında 

benzetme şeklinde olur. Benzeyen ve benzetilen benzetme yönünde ortaktırlar ve 

benzetme benzeyen ve benzetilenin bazı yönleri itibariyle vâkidir.”286  

1. Örnek: ;)87Y	D�:� A�D�:�D_ ]AN\�� :�D�;Q:�;f� �K6�:* �J�D	D� ;C=̀ �:SD� �:� 8�D�;Q:@ :m:PD� 8�\	�� ;)APA6Q8+AL ;)87D_:R:�:� �A� FC�:�Y	Yk �D� D!�8RA,;&8  

“Onların(münafıkların) misali şu ateş yakanın durumu gibidir. Ateş, ateş yakanın 

etrafını aydınlatıp sevindikleri zaman, Allah onların nûrlarını giderir ve onları 

karanlıklar içerisinde bırakır, onlar görmezler.” (Bakara, 2/17)  

Münafıklar, yalancı iman izhar etmekle dünyada iman etmiş görünseler ve 

elde ettikleri bir takım çıkarlarla sevinseler de, öldükleri zaman karanlıklar ve korku 

içerisinde kalacaklardır. Veya buradan murat henüz dünyada iken; önce iman 

etmeleri sonra da ikinci defa küfür karanlıklarına geri dönmeleridir. Nitekim Allah 

Teâlâ bu konuda şöyle buyurmaktadır. “bu iman edip sonra küfre dönmeleri 

                                                 
 
283 Îcî, Tefsir, C: III, s. 281. 
284 Îcî, Tefsir, C: I, s. 221. 
285 Îcî, Tefsir, C: I, s. 195. 
286 Ebü’l-Kâsım Abdullah b. Muhammed b. Nâkiyâ el-Bağdâdî(485/1092), el-Cümân fî Teşbîhâti’l-

Kur'ân, thk. ve şerh: Muhammed Rıdvân ed-Dâye, Dımaşk, Dârü’l-Fikr, 2002/1423, s. 43. 
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sebebiyledir.” (Münâfikûn, 63/3) Bu görüşün pek çok seleften nakledildiği ifade 

edilmektedir287. 

2. Örnek: Y�D�:�:� :' AN\�� ��8RD#D_ A�D�:�D_ ]AN\�� 8̂ A�;+:  �:�AL �D� 8%:�;$:  �\�A4 �̀ �:-8X �̀ �:�A*:�  “Kâfirlerin misali (içinde 

bulundukları cehalet ve dalaletten) … kendisine çağrılan fakat anlamadığı halde ses 

ve nidadan başka bir şey işitmeyen hayvan misalidir.”(Bakara, 2/171) 

 Burada kâfirin misalinin kendisine denileni anlamayıp sadece gelen sesi işiten 

kaçkın hayvan misali olduğu ifade edilmektedir. Hâsılı onlar cahilce taklitte 

çobanının kendisine çağırdığı hayvan misalidir ki, sesi işitir fakat manasını anlamaz. 

Bu ayetin tefsiri hakkında seleften nakledilenlerin bu olduğu ifade edilmektedir. 

Ayrıca ‘kîl’ lafzıyla âyetin takdirinin; “kâfirlerle bulunup da onları (hayıra) davet 

edenin misali bir havyanı çağıranın misalidir” şeklinde olduğuna da yer verilmekte 

ve en zahir olanın da bu olduğu belirtilmektedir288. Buna göre mana; “İnkârcıları 

hakka çağıranın durumu, tıpkı bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen 

hayvanlara haykıran kimsenin durumu gibidir.” şeklinde olur. 

3. Örnek: 8�Y	D�:�D� A�D�:�D_ AmW	DaW�� W!A4 W�A�;:� A�;<D	:- W�:7W	:  ;�D� 8�W_8R;�:� W�:7W	:  “Onun misali tıpkı köpeğin 

misaline benzer: Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur; kendi haline bıraksan da yine 

dilini salar solur!”(Araf, 7/176) 

İlk iki görüşte âyetin İsrail oğlullarından kendine ilim verilen bir kişi olan 

Bel’am(çoğunluğun görüşü bu) hakkında olduğu ima edilmiştir. Bunlardan 

birincisinde durum hakikate hamledilmiştir. Nitekim İsrail oğullarına beddua edince 

onun dilinin dışarı sarkıp sadrı üzerine düştüğü ve köpek gibi dilini çıkarmaya 

başladığı ifade edilmiştir. İkinci görüşte ise bu mecaze hamdilerek, nasihat edilse de 

edilmese de onun dalalet üzere kalacağı şeklinde anlaşılmıştır. Yani iki durumda da 

köpek gibidir, dilini çıkarır durur. Bir diğer görüş olarak da kâfirlerin kalbinin köpek 

gibi zayıf olduğu söylenilmiştir. Zira köpek dilini kalbi zayıf olduğu için çıkarır. 

Diğer hayvanlar dillerini ancak yorgunluk ve susuzluk durumlarında çıkarırlar289.  

                                                 
 
287 Îcî, Tefsir, C: I, s. 30.  
288 Îcî, Tefsir, C: I, s. 117-118. Diğer tefsirde birinci görüşün selefe ait olduğu ifade etmekle birlikte 

en zahir olanın ikinci takdir olduğu ifade edilmiştir. (Amcazade, nr. 24, vr.  24a-b.) 
289 Îcî, Tefsir, C: I, s. 671-672. Diğer tefsirde benzer ifadeler yer almaktadır. Fakat ikinci görüş ‘kîl’ 

lafzıyla verilmiştir. (Amcazade, nr. 24, vr. 151a-b.) 
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D. FEZÂİLÜ’L-KUR’ÂN 

Her sûrenin faziletiyle alakalı bir hadis verme gayreti içerisinde olanlar 

düşünüldüğünde Müfessirimizin verdiği bu konudaki birkaç örnek fazla görülmese 

gerekir. Zira sûre sonlarında verilen hadisler mevzû olmalarıyla iştihar bulmuşlardır. 

 

1. Sûrelerin Fazileti İle İlgili Olanlar 

1. Örnek: Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in Tebâreke ve Secde sûrelerini 

okumadan uyumadığı nakline yer verilmektedir290. 

2. Örnek: Mülk sûresiyle alakalı Peygamber(s.a.v.)’den şu hadislere yer 

verilmektedir: “Kur’ân’da otuz üç ayet var ki sahibine günahları bağışlanıncaya 

kadar şefaat eder.”291 “İsterdim ki Mülk sûresi ümmetimden her insanın kalbinde 

olsun.”292 

 

2. Âyetlerin Fazileti İle İlgili Olanlar 

1. Örnek: Bakara sûresinin son iki âyetinin fazileti ile alakalı şu hadisler 

verilmektedir: Allah Resûlü(s.a.v.); “bu duaların her birinde Allah Teâlâ “yaptım” ve 

“evet” der” buyurmuştur. Yine Peygamberimiz; “üç şeyle diğer insanlara üstün 

kılındık. Bakara suresinin son ayetleri olan ayetler bana arşın altındaki bir evden 

verildi ki bu iki ayet benden önce kimseye verilmedi ve benden sonra kimseye 

verilmeyecek”293 buyurmuştur. 

2. Örnek: D!�:;&8$D� A�\	�� :EA@ D!Q8$;�8� :EA@:� 8�D!Q8A&;,  “Akşamladığınız ve sabahladığınız 

zaman Allah’ı subhânellah diyerek tesbih edin.” (Rum, 30/17) 

Hadiste Allah Resûlü(s.a.v.)’nün: “Kim sabahladığı zaman ‘fe-suphanallah 

hîne tumsûne ve hine tusbihûn’ derse o gününde kaçırmış olduğu şeyi idrak etmiş 

olur. Kim de bunu akşamladığı zaman derse gecesinde kaçırdığı şeyi idrak etmiş 

olur” buyurduğunun varit olduğu ifade edilmektedir 294.  

                                                 
 
290 Îcî, Tefsir, C: III, s. 334. 
291 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 348-349. Sonraki tefsirde; dört sünen sahibinin rivayet ettiği belirtilip 

Tirmizî’nin hasen hadis dediği ifade edilmektedir. (Bkz. Amcazade, nr. 24, vr. 524b.) 
292 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 349. Diğer tefsirde Taberânî’nin rivayet ettiği kaydı yer almaktadır. (Bkz. 

Amcazade, nr. 24, vr. 524b.) 
293 Îcî, Tefsir, C: I, s. 215. 
294 Îcî, Tefsir, C: III, s. 295. 
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3. Örnek: D!�:;&8f :�eL:6 eM:6 AbJxA�W�� �J�:- D!QY#A,:  lj�D	:f:� ID	:- :EA	:f;R8�W�� 8�;�:W��:� A�\	A� eM:6 :EA�D��:�W��  “Mutlak 

izzet Rabbi olan Rabbin onların vasıfladıklarından münezzehtir. Selam bütün 

resûllere ve hamd Âlemlerin Rabbi olan Allah’adır.”(Sâffât, 37/180-182) 

Bu âyetlerle alakalı Hz. Ali(r.a.)’den şunun nakledildiği ifade edilmektedir; 

“kim ecrin kendisine tam ölçüde verilmesini isterse meclisinin son kelamı bu olsun.” 

Ayrıca bu konuda Taberârî’nin Peygamber(s.a.v.)’den şunu rivayet ettiği 

belirtilmektedir: “Kim her namazın sonunda bunu üç defa derse ecri tam tartıyla ona 

verilir.”295 

4. Örnek: Haşir sûresinin son âyetleri ile ilgili olarak İmam Ahmed b. 

Hanbel’in Müsned’inde ve Tirmizî’de Sünen’inde rivayet ettiği ifade edilen şu 

hadise yer verilmektedir: 

Peygamber(s.a.v.) şöyle buyurdu: “Sabahladığı zaman kim üç defa “taşlanmış 

Şeytan’dan işiten, bilen Allah’a sığınırım” dedikten sonra Haşir sûresini son üç 

ayetini okursa Allah yetmiş bin meleği ona görevli(müvekkel) kılar; akşama kadar 

ona rahmet dilerler. Şayet o gün ölürse şehit olarak ölür. Kim de bunu akşam okursa 

yine aynı konumda olur.”296 

E. MÜNÂSEBETÜ’L-KUR’ÂN 

Müfessirlerden bir kısmı âyetler ve sûreler arasındaki münasebete çok önem 

vermiş ve Kur’ân’ın bu şekilde baştan sonra münasebetler silsilesinden oluştuğunu 

ifade etmişlerdir. Zemahşerî tefsirinde buna yer yer işaret etse de o bu yönüyle öne 

çıkmamış, daha sonra Râzî tefsirinde bu konuya çok önem vermiş sûre ve ayetler 

arasındaki münâsebeti ortaya koymaya çalışmıştır. Yine Bıkaî(885/1480)’nin 

“Nazmü’d-Dürer” isimli tefsiri de bu konuya ihtimam veren tefsirlerdendir. Ayrıca 

sûre baş ve sonları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için de müstakil eserler kaleme 

alınmıştır. Örneğin Suyûtî(911/1505)’nin “Tenâsükü’d-Dürer fî Tenâsübü’s-Süver” 

isimli eseri bunlardan bir tanesidir. 

Bizim konumuz olan söz konusu tefsirde bu konuya yer yer işaret edilmekle 

birlikte; tefsirde ihtisar esas alındığından doğrudan tenâsübe fazla rastlayamıyoruz. 

                                                 
 
295 Îcî, Tefsir, C: III, s. 464-465. 
296 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 296. 
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Ancak sonra yazılan tefsirinde âyetler arasındaki uyuma bir hayli değinildiği göze 

çarpmaktadır. Dolaysıyla Müfessirimiz ayetler arasında böyle bir ilişki söz konusu 

olabileceğini kabul etmektedir. Şimdi biz bu konuya örnekleriyle kısaca göz atalım: 

1. Örnek: :�;<D�:� TRA&W�� W!DVAL �Q8�WV:� :CQ8<8&W�� ;'A� �:PA6Q87Yk J'AaD�:� JRA&W�� A':� ID0J��  “İyilik evlere arkalarından 

gelmeniz(girmeniz) değildir. Fakat asıl iyilik ittikâ edenin takvasıdır.” (Bakara, 

2/189) 

Söz konusu âyetin ortasında yer alan bu bölümün baş tarafı şu şekildedir: 

“Sana hilâllerden soruyorlar. De ki: Onlar insanlara vakitleri ve bir de hac 

zamanlarını bildirir.” İşte bu âyetin başı ile ortası arasında bir irtibatsızlık 

göründüğünden burada bir münasebetin varlığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu da 

özetle şu şekilde açıklanmaktadır: Burada hac zikredilince onların hacla alakalı 

hiçbir hikmet olmayan uydurdukları bir âdete anti-parantez dikkat çekilmekte ve 

bundan hiçbir faydanın olmadığı üzerinde durulmaktadır. Onlar düşünmeleri gereken 

bu konu üzerinde düşünüp soru sormuyorlar da hikmeti açık olan sorulmaması 

gereken bir şeyi soruyorlar297.  

2. Örnek: ;�D0D�:� DN:1D� 8�\	�� :{�D�<A� �A+:L A4D�<Av�:R;f  “Andolsun ki Allah bir zamanlar İsrail 

oğullarının misâkını almıştı…”(Mâide, 5/12) 

Bu âyetin daha önce geçen âyetlerle münasebeti sadedinde kısaca şunlar ifade 

edilmektedir: Daha önce geçen âyetlerde Allah müminlere ahde vefayı, hak ve 

adaleti emretti ve onlara ihsanda bulunduğu nimetlerini hatırlattı. Sonra da öğüt 

alsınlar diye kendilerinden önce geçen milletlerden ahit alma keyfiyeti ve onların 

ahitleri bozmaları durumunda başlarına gelenler açıklandı298.  

3. Örnek: �D� ;.eR:8� A�AL :�:*�:$A� D�:Z;�:�A� A�AL  \!A4 �:+;<D	:- 8�:�;�:c 8�:*=>;RY�:�  �D�ArD� 89�:*W�:RD� ;%A&J��D� 8�:*=>;RY�  J)Yw \!A4 �:+;<D	:- 8�:*�:<:L “Ey 

Muhammed! Vahyi acele almak için dilini hareket ettirme. Muhakkak onu sadrında 

toplamak ve kırâatini lisanında sabit kılmak bize aittir. Biz onu sana okuduğumuz 

zaman, onun kırâatine uy. Sonra onun beyânı da yine bize aittir.” (Kıyâme, 75/16-19) 

Yine sûrede geçen bu kısımla daha öncesi ve sonrası arasında bir irtibatsızlık 

görünmektedir. İşte buradaki irtibat da şu şekilde açıklanmaya çalışılmıştır: Bu kısım 

                                                 
 
297 Îcî, Tefsir, C: I, s. 133.  
298 Îcî, Tefsir, C: I, s. 450.  
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itirazî cümledir. Îtirâzî cümlenin öncesi ve sonrası acil olan dünyayı istemeyi 

azarlama hakkındadır. Yani burada hem Peygamber(s.a.v.)’in vahyi alması sırasında 

acele davranması, hem de acil olan dünyayı istemesi yasaklanmıştır.299. 

Müfessirimiz, irtibata işaret ederken, irtibat, tenâsüp kelimelerini nadiren 

kullanmakla birlikte genel olarak; ‘şunu şunu zikredince akabinden şunu zikretti’ 

şeklinde ifadelerle âyetler arasındaki irtibata işaret etmektedir. 

F. TEKRÂRÜ’L-KUR’ÂN 

Kur’ân’da tekrarın olup olmaması tartışmalı bir mesele olmakla birlikte 

Müfessirimiz el-Îcî’nin söz konusu tefsirindeki ifadelerinden kabulcü bir yaklaşım 

sergilediğini anlıyoruz. Zira O’na göre meramı ifadede çeşitli amaçlara matuf yapılan 

tekrarlar Arap dilinin yapısında bulunmaktadır300. Îcî Kur’ân’da yer alan tekrarlarda 

te’kit olduğunu ifade etmenin yanında çeşitli hikmetlere de yer vermektedir301. Yani 

Kur’ân’da yer alan tekrarlar gayesiz değildir, bir gayeleri bulunmaktadır. Kur’ân’da 

yer alan kıssaların tekrarında da Peygamber(s.a.v.)’i teselli, ona muhalefet edenleri 

tehdit gibi çeşitli amaçlar güdülmektedir302.  

Biz burada iki örnek vererek meseleye açıklık kazandıralım: 

1. Örnek: :�W	A� n"J�Y� ;�D� ;2D	:1 �:7D� �:� ;2:&:$D_ ;)YaD�:� �:� ;)8�;&:$D_ D�:�� D!QY�DV;$8� �J�:- �Q8*�D_ D!QY	:�;�:  “Onlar geçip 

gitmiş milletlerdir. Onların kazandıkları onlara sizin kazandıklarınız 

sizedir.”(Bakara, 2/134,141) 

Burada ilk olarak; ‘geçip-giden yakınların önde gelenleri ile övünme’ 

şeklinde kendini gösteren insan tabiatındaki bir alışkanlığı şiddetle azarlanma 

gayesiyle bu âyetin tekrarlandığı zikredilmektedir. Sonra da ‘kîl’ lafzıyla iki görüşe 

daha yer verilmektedir. Bunlardan birincisi; geçen ayet ehl-i kitap hakkındaydı bu 

ayet bizim hakkımızdadır şeklinde olan görüş, ikincisi ise; birinci ayetteki 

                                                 
 
299 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 413. Diğer tefsirinde özetle şunlar yer almaktadır; ayetlere son derece 

ihtimam veren ve ahireti isteyip onun için çalışan ile âyetlerden yüz çevirip dünyayı isteyenler 
kıyaslanarak, Allah’ın ayetlerini tahsili arzulayan ile ondan yüz çevirenin farklılığı ortaya konmuş 
oldu. Zira eşya zıddıyla anlaşılır. (Amcazade, nr. 24, vr. 538b.) 

300 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 427. 
301 Îcî, Tefsir, C: III, s. 198; a.mlf. a.e., C: III, s. 189. 
302 Îcî, Tefsir, C: III, s. 198. 
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“ümmetten” murat peygamberlerdi ikincisinden murat ehl-i kitabın selefleridir 

şeklinde olan görüştür303. 

2. Örnek: Kıble ayetinin304 (Bakara, 2/144. 149. 150.) ayetlerde üç defa 

tekrarlanması; neshin fitne ve şüphe kaynaklarınından birisi olması ve te’kide ihtiyaç 

duymasına bağlanmaktadır305. 

G. MEKKÎ-MEDENÎ AYETLER 

En çok tercih edilen anlayışa göre Mekkî ayetler hicretten önce nâzil olan 

ayetler olup; Medenî ayetlerse hicretten sonra nâzil olan ayetlerdir306. Müfessirimiz 

söz konusu tefsirinde bütün sûrelerin başında sûrelerin bu konudaki durumunu beyan 

etmiştir. Sûre içinde de nadiren bu konuya atıfta bulunmuş; bazen Mekkî olan bir 

sûreden bir ayeti istisnâ edip Medenî’dir demiş307, bazen ayetin Medenî özelliği 

göstermesine rağmen Mekkî olduğu kesin olarak bilindiğinden bunun nasıl mümkün 

olduğu üzerinde yorumlar yürütülmüş308…vs. bu şekilde nadiren de olsa ayetlerin 

Mekkî-Medenî olması, sûre içinde kritiğe tâbi tutulmuştur. Şimdi biz konuya açıklık 

kazandırmak için iki örnek vermede fayda görüyoruz: 

1. Örnek: :' AN\��:� ;)8P Ab�D_Jx	A� D!QY	A-�D�  “Onlar zekâtı verirler…” (Mü’minûn, 23/4) 

Buradan kasıt zekâttır dendiğinde sûrenin Mekkî olması nedeniyle buna itiraz 

edilmesi durumunda; “Aslına zekat Mekke’deyken vâcipti. Ancak zekât verilecek 

malın nisabı, ne kadar zekât verileceği ve kime verileceği Medine’de farz kılındı. 

Bunlar Mekke’de farz değildi” şeklinde cevap verilebileceği ifade edilmektedir. 

                                                 
 
303 Îcî, Tefsir, C: I, s. 100. 
304 Yani “Nerede olursanız olun/nereden çıkarsanız çıkın yüzünüzü Mescid-i Haram tarafına dön.” 

Ayeti kastedilmektedir. 
305 Îcî, Tefsir, C: I, s. 107. Diğer tefsirde bu âyetin üç farklı yerde tekrar hikmeti ile alakalı şu 

fazlalıklar yer almaktadır: Birincisinde Peygamber(s.a.v.)’e dilediği şeye icabet etmek ve temenni 
ettiği şeyi vermekle onu bir şereflendirme vardır. İkincisinde durumun seferde, mukimken, 
yakında ve uzaktayken değişmeyeceğine işaret olup emredilen şeyin hakikatini tasrih ve terk 
edene de tehdit vardır. Üçüncüsünde hitapta sadece Muhammed ümettine yer vermekle onlara 
teşrif ve kendisine terettüp eden hikmet ve maslahatlarla hükmün illetini açıklama yer 
almaktadır.(Bkz. Amcazade, nr. 24, vr. 21b, 22a.) 

306 Sofuoğlu, Tefsire Giriş, s. 79; Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 59. 
307 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 123. 
308 Îcî, Tefsir, C: III,  s. 321; a.mlf., a.e., II, 412. 
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İkinci bir görüş olarak da buradan kastın nefis tezkiyesi olduğu ifade edilmekte ve 

ikisi arasında herhangi bir tercih yapılmamaktadır309. 

2. Örnek: ;�D0D�:� ;)8P�:*WN:1D� AM�DN:�W��AL �:�D� �Q8*�Da:�;f� ;)A7eL:RA� �:�:� D!Q8-JR:
:�:  IJ�:@ �D�A4 �:+;:�D� ;)A7;<D	:- �KL�:L �D� FM�DN:- F� A�:O �D�A4 

;)8P A�<A� D!Q8$A	;&8�  “Onları bir azapla(ölüm, mal ve ürün eksikliği gibi musibetler ve 

felâketler) yakaladık, Rablerine dönmediler(oldukları halden diğerine geçmediler, 

nasılsalar öyle devam ettiler) ve tazarruda bulunmadılar. Öyle ki onların üzerine 

şiddetli azap(ahiret azâbı) kapılarını açtık. Bir de ne olsun bütün hayırdan ümitsizliğe 

düştüler.”(Mü’minûn, 23/76-77) 

Pek çok müfessirin âyette geçen ‘azab’ı Bedir olarak tefsir ettikleri; ‘şiddetli 

azab’ı ise açlık olarak tefsir ettikleri ifade edilmektedir. Ve bu ikincisine bağlı olarak 

şu olayı naklettikleri belirtilmektedir: “Ebû Süfyân, Allah Resûlü(s.a.v.)’ne şöyle 

dedi; babaları Bedirde kılıçla öldürdün çocukları ise açlıkla öldürdün. Oysa sen 

“âlemlere rahmet” olduğunu iddia ediyorsun. Öyleyse Allah'a dua et de bizden kıtlığı 

kaldırsın. Peygamberimiz(s.a.v.) dua etti ve kıtlık kalktı. Ve bu ayet nâzil oldu.” 

Sûrenin bütünüyle Mekkî olması konusunda ittifak edildinden hareketle bunun sahih 

olamayacağı vurgulanmaktadır. Zira Mekke’de henüz kıtal emri gelmemiş ve Bedir 

savaşı yapılmamıştı310. 

H. ĞARÎBÜ’L-KUR’ÂN 

Kelamın garip olmasından iki şey kastedilir; birincisi manasının kapalı olup 

da anlayış ve idrakin kendisine ancak fikrî çabayla ve uzaktan bakabildiği kısım, 

diğeri ise, Arap kabilelerinden yurdu uzak olanların kelimeleri söz konusu olduğunda 

bunlar garip karşılanır, anlaşılamayabilir311. 

 Kur’ân’ın garip kelimeleri derken sadece sınırlı sayıdaki birkaç kelimeyi 

kastetmeyip Kur’ân’ın açıklamaya ihtiyaç duyulan bütün kelimelerini 

kastetmekteyiz. Zira İsfahânî(502/1108) “el-Müfredât fî Ğarîbi’l-Kur’ân” isimli 
                                                 
 
309 Îcî, Tefsir, C: III, s. 76. 
310 Îcî, Tefsir, C: III,  s. 93. Diğer tefsirde; buradaki ilk musibet(azâp) ve felâketlerin Allah’a 

yönelmeleri, ona iltica etmeleri ve Allah’tan gayrisini terk etmeleri için olduğu ifade edilmiştir. 
Devamla onlar adetleri üzere böyle devam ettiler. Ta ki ölümleri esnasında onlara şiddetli azabın 
kapılarını aralayıncaya kadar deniyor. Yukarıda söz konusu nüzûl sebebi veriliyor ve bunun 
araştırma konusu olduğu, dahası sûrenin Mekkî olması konusundaki ittifaktan dolayı bu haberin 
sahih olmadığı ifade ediliyor. (Amcazade, nr. 24, vr. 321b-322a.) 

311 Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zünûn, C: II, s. 155; Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 151. 
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eserinde alfabetik sıraya göre Kur’ân kelimelerini ele almış ve bunu Kur’ân 

ilimlerinin temeli saymıştır312. Bu açıdan Müfessirimiz el-Îcî’nin belli başlı 

kelimelerin anlamlarını verirken nelere dikkat ettiğini görmeye çalışmak bizim 

açımızdan önemlidir. Bu konuda Müfessirimiz, faydalanmış olması kuvvetle 

muhtemel olan sözlük isimlerini genel olarak vermemektedir. Bu da yine onun tefsir 

yazmadaki düstûrunun bir neticesidir. O görebildiğimiz kadarıyla sadece bir yerde 

sözlük ismi veriyor313 bunun dışında da kâmus isimlerine rastlayamıyoruz. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi tefsirde ihtisar kaidesinin bir neticesi olarak 

bir kaç yer hariç şiirle istişhadda da bulunulmamaktadır314. Bununla birlikte seleften 

istifade etmedeki hassasiyeti burada da kendini göstermektedir315. Yer yer 

hadislerden de yararlandığını görüyoruz. Dilcilerin ismine yine nadiren 

rastlıyoruz316. Yer yer kelimeler arasındaki nüanslara dikkat çekildiğine ve nadiren 

de kelimeyi anlamlandırmada cümle örneği verdiğine şahit olmaktayız. 

Şimdi birkaç örnek vererek meseleye açıklık kazandırmaya çalışalım: 

1. Örnek: �QYtA��:@ ID	:- AC�:QD	J,�� Ab�D	J,��:� ID[;f8QW��  “Namazlara devam edin, vüstâ �[f�( ) 

(faziletli namaz) namazına da devam edin…” (Bakara, 2/238) 

Âyette geçen ID[;f8QW�� kelimesinin ‘en faziletli namaz’(füdlâ) manasına geldiği 

ve bunun da ikindi namazı olduğu ifade edilmektedir. Bu mananın sahih hadiste varit 

olduğu belirtilmektedir317.  

2. Örnek: 8�Y0AP;6YV:f �KXQ8�:y  “Onu zora koşacağım…” (Müddessir, 74/17) 

Buradaki �KXQ8�:y kelimesinin ‘çıkışı zor bir tepe’ manasına geldiği ve zorluklara 

maruz bırakmayı ifade etmek için kullanılan bir mesel olduğu kaydedilmektedir. 

                                                 
 
312 İsfahânî, Müfredât, s. 10. 
313 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 22. 
314 Bkz. Îcî, Tefsir, C: II, s. 244: haşiye; Çorum, nr. 3453, vr. 256a: haşiye 
315 Îcî, Tefsir, C: I, s. 48, 50, 81, 396; a.mlf., a.e., C: III, s. 124. 
316 Mesela bkz. İcî, Tefsir, C: IV, s. 251. 
317 Hamidiye, nr. 126, vr. 35a; Matbû tefsirde bu manaya geldiği yer almamaktadır. (Bkz. Îcî, Tefsir, 

C: I, s. 173.) Sonraki tefsirde bu konuda özetle şunlar yer almaktadır: İkindi namazı olduğuna dair 
Sahih-i Müslim’de bir hadis olduğu söyleniyor. Ve çoğunluğun görüşünün bu olduğu 
tekrarlanıyor. Çünkü vüstâ namazı vasat ümmete hastır. Vüstâ ‘evsat’ın müennesi olarak fazilet 
manasınadır. “Bahrü’l-Muhit”ten bir iktibasta bulunduktan sonra ‘vüstâ’nın ‘füdlâ’ manasında 
olduğunun ortaya çıktığı ifade ediliyor. Başka görüşlere de yer veriliyor.(Amcazade, nr. 24, vr. 
36b.) 
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Hadiste ‘XQ�y’un cehennemde bir dağ olduğunun ifade edildiği ve İbn Abbas’tan da 

onun cehennemde cehennemliklerin üzerinden yüzükoyun sürüklendiği bir taş 

olduğunun nakledildiği belirtilmektedir318.  

3. Örnek: Nisa, 4/172. ayette geçen istinkâf(~�a+�f� ) kelimesinin gururlanma, 

tenezzül etmemeyle beraber bir tekebbür manasına geldiği oysa istikbârda(6�&a�f� ) bu 

mananın olmadığı vurgulanmaktadır319.  

4. Örnek: ;)8P:� ;'A� A�A�:<;h:1 D!QY0A#;h8�  “Onlar(melekler) Allah’ın korkusundan(��<h1) tir tir 

titrerler(!Q0#h�)…” (Enbiya, 21/28) 

Burada geçen ‘{�#O3�’ ve ‘"<h£�’ kelimelerinin manaları ve bu iki kelimenin 

manaları arasındaki fark konusunda şunlar söylenmektedir: “{�#O3� itinayla, önem 

vermeyle beraber korkudur. Şayet ‘min’le müteaddî olursa korku manası daha 

zâhirdir. Fakat ‘alâ’ ile müteaddî olursa aksinedir. Yani itina manası daha zâhirdir. 

‘"<h£�’ tazimle beraber korkudur.”320  

5. Örnek: �D�;QD	D� D!�D_ :'A� A!�8RY0W�� ;'A� ;)YaA	;&D� QY��Y� F"J<A0:L  “Sizden önceki kavimlerde “bakiye 

sahipleri” bulunmalı değil miydi?”(Hud, 11/116) 

QY��Y� F"J<A0:L  ifadesinin ‘kavmin hayırlıları’ manasına geldiğini desteklemek için 

şöyle bir örnek verilmektedir; (jQ0�� "<0L '�  !|�) ve bu cümlenin manasının da ‘filan kişi 

kavmin hayırlılarındandır’ demek olduğuna dikkat çekilmektedir. Dolaysıyla âyetin 

manası; “onların içinden kendisinde hayır bulunup onları fesattan nehyeden birisi 

bulunmalı değil miydi?” şeklinde olur321. 

 

 

 

 

                                                 
 
318 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 404. 
319 Îcî, Tefsir, C: I, s. 435. 
320 Îcî, Tefsir, C: III, s. 14. Diğer tefsirde bu görüş ‘kîl’ lafzıyla verilmiştir.(Bkz. Amcazade, nr. 24, 

vr. 299a.) 
321 Îcî, Tefsir, C: II, s. 206. 
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I. ZEVÂİDÜ’L-KUR’ÂN 

Zevâidü’l-Kur’ân ilmi Kur’ân-ı Kerim’de zâid harflerin bulunup 

bulunmadığı, bu harflerin Kur’ân’da bulunmasının câiz olup olmadığını ele alan bir 

ilim dalıdır. 

Asr-ı saadetteki Arapça’nın karakteristik özelliğinde bu durumun söz konusu 

olup olmamasına göre bu mesele tartışılmış ve özellikle günümüzde meseleye 

kabulcü bir anlayışla yaklaşılmamıştır. Bunlardan bir kısmı zaid kabul edilen 

yerlerde manada nüans ararken322 bir kısmı da irapta zaid kabul etmekle birlikte 

nazımda zaid olmayıp bir güzellik ifade ettiğini, bunların tasvîrî bir özelliğe sahip 

olduğunu vurgulamışlardır. Yani sanki orada ifade edilen mana kelimelerle 

desteklenmektedir323.  

Müfessirimizin tefsirine göz attığımızda bu meselede kabulcü bir yaklaşım 

sergilediğini görmekteyiz. Zira anlaşıldığı kadarıyla ona göre bu, Arap dilinin 

özelliğinde olan bir durumdur. Örneğin tefsir içerisinde ‘�(’den sonra ‘!�’in 

gelmesinin bir kural(kıyas-ı muttarit) olduğu ifade edilmekte324, bazı fiillerin fâil 

alırken, fâili te’kit ifade eden zâid bir harfle birlikte almasının fiilin kendine has bir 

keyfiyet olduğu vurgulanmaktadır325.  

Kur’ân-ı Kerim’de zâid kabul edilen yerlerde bazen ‘kîl’ lafzıyla zâid olduğu 

görüşüne yer verilmekte326, bazen de birkaç görüş verilmekte ve bunlardan sadece bir 

tanesinde zâid olduğu anlayışı kendisini bulmakta veya sadece zâid olduğu görüşü 

verilip başka görüşe yer verilmemektedir. Ve bazen de sıla olduğu ifade 

edilmektedir327.  

 Şimdi birkaç örnekle meseleye açıklık kazandırmaya çalışalım: 

1. Örnek: D!Q8�D	;�:� �D� �:� 8)D	;-D� �e*A4 D��D� :�D� 8}e�D08*:� :.A�;�:AL 8�e&:$8* 8';:*:�  “(Melekler) oysa biz, seni 

hamdinle tesbih ediyor ve nefislerimizi (senden başka her şeyden çevirerek) 

                                                 
 
322 Fadl Hasen Abbas, Senâ’ Fadl Abbâs, İ’câzü’l-Kur'âni’l-Kerîm, Amman, Dârü’l-Furkân, 

2004/1424, s. 229-234. 
323 Mustafa Sâdık er-Râfiî(1356/1937), İ’câzü’l-Kur’ân ve’l-Belâgatü’n-Nebeviyye, Saydâ; 

Beyrut,  el-Mektebetü’l-Asriyye, 2004/1425, s. 190. 
324 Amcazade, nr. 24. vr. 215a. 
325 Amcazade, nr. 24. vr. 453a. 
326 Îcî, Tefsir, C: I, s. 303. 
327 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 59. 
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temizliyoruz dediler. Allah: Ben, sizin bilmediğiniz pek çok şey bilirim 

buyurdu.”(Bakara, 2/30) 

Burada âyete :�D� 8}e�D08*:� kelimesinde geçen ‘lâm’ harfinin zâid kabul edilip 

edilmemesine göre iki mana verilmektedir. Bu harfin zâid kabul edilmemesine göre 

mana: “Biz seni hamdinle tesbih ediyoruz. Ve nefislerimizi senin emrine boyun 

eğerek günahlardan temizliyoruz.” Zâid kabul edilmesine göre de mana: “Seni 

hamdinle tesbih ediyor ve kâfirlerin sana izafe ettikleri şeylerden seni takdis 

ediyoruz.” şeklinde verilmektedir328.  

2. Örnek: QY0A#;*D�:�:EA+A$;8�W�� TmA8  :�\	�� \!A4 �Q8+A$;@D�:� A"DaY	;7J��� ID�A4 ;)Ya A�; DVAL �QY0W	8� �D�:� A�\	�� A�<A&:f �A� �  “Allah 

yolunda infakta bulunun ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. İhsanda 

bulunun, Allah ihsanda bulunanları sever.” (Bakara, 2/195) 

Bu âyetin tefsiri sadedinde değişik görüşler verilmekle birlikte bir görüş 

olarak da buradaki ‘M’ harfinin zâid olduğu görüşü verilmektedir. Buna göre âyetin 

manası; “cihad yolunda infak edin, kıtali terkle ve cihad uğrunda infakı terk etmekle 

nefislerinizi(ellerinizi) tehlikeye atmayın.” şeklinde olmaktadır. Ve burada ellerden 

kasıt nefislerdir329. Yani ‘M’ harf-i cerri müteaddîlik için olup sebebiyet ifade 

ettiğinde zâid olmamaktadır330. 

3. Örnek: A�W0:  �\�D� AM�:�AaW�� Y�;PD� :)D	;�:  �\	D�A� �Y� 8�\	��:� �̀ �:h:  ;':� A�<A�;p8  A�\	�� A�:<AL D�;
D#W�� \!D�:� A�\	�� A�;
D� ;'A� F̀ ;�:O ID	:- D!�86

  A)<At:�W�� A�;
D#W�� “Ehl-i kitap(tan iman edenler): Allah’ın fazlından hiçbir şeyi 

kısamayacaklarını bilsinler. Lütuf ve inayet Allah’ın elindedir, onu dilediğine verir. 

Allah büyük lütuf sahibidir.” (Hadîd, 57/29) 

Burada geçen ‘lâ’nın zâid kabul edilmesine göre âyete iki türlü mana 

verilmiştir. Bunlardan birincisi: “Kitap ehlinden kafir olanlar Allah Teâlâ’nın 

fazlından hiçbir şeye nail olmadıklarını bilsinler diye… Lütuf Allah’ın yed-i 

kudretindedir, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.” şeklinde verilmiştir. 

İkinci bir tefsire göre mana: “(Ey Muhammed ümmeti! Kitap ehlinin 

inananlarına iki kat ecir verdiği gibi Allah, size de rahmetinden iki kat verdi.) Ki ehl-

                                                 
 
328 Îcî, Tefsir, C: I, s. 39.  
329 Îcî, Tefsir, C: I, s. 135.  
330 Fadl Abbâs, İ’câzü’l-Kur'âni’l-Kerîm, s. 230. 
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i kitaptan iman edenler Allah Teâlâ’nın fazlının hiç kimsenin elinde olmadığını 

bilsinler. Zira Allah iki defa imanlarından dolayı onlara iki kat ecir verdiyse, O 

lütfüyle inananlara bir tek imanlarından dolayı da iki kat ecir verir.” şeklinde 

verilmiştir331.  

J. İ’CÂZÜ’L-KUR’ÂN 

Meydan okumasına rağmen insanların Kur’ân’ın mislini getiremeyip bundan 

aciz kalmaları meselesi Kur’ân’ın Allah katından olduğunun delillerindendir. 

İnsanlar buna güç yetirememişlerdir332. Tarih boyunca birkaç gülünç denemeden 

başka bir şeye rastlayamıyoruz. Şu kadar var ki buradaki tehaddînin konusu 

meselesinde ihtilaf vardır. Kur’ân insanlara hangi açılardan meydan okumaktadır? 

Bu konu tartışmalı bir meseledir. Müfessirimizin bu konu ile ilgili olarak ayetlerdeki 

değerlendirmelerine göz attığımızda onun daha ziyade Kur’ân’ın belâgatına ve 

gayptan haber vermesine vurgu yaptığını görmekteyiz. Ancak o, Kur’ân’ın 

belâğatının onun tamamına şâmil olduğunu da ifade etmektedir333. Oysa gayp için 

aynı şeyleri söylemek mümkün değildir. 

Esasında bu konudaki ayetlerin nüzûl sırası göz önünde bulundurulduğunda 

bu mesele açıklık kazanmaktadır. Tehaddînin söz konusu olduğu Tûr, 34, Hûd, 13, 

Mekkî’dir ve bu konuda ihtilaf yoktur. Ancak Müfessirimiz, uydurma da olsa mislini 

getirin şeklinde tefsir ettiği Yunus 38. ayetinin sahih olan görüşe göre Medenî 

olduğunu söylemektedir334.  

İlk sûre hakkında yapılan; nazmında, sağlamlığında ve belâgatındaki vasfında 

Kur’ân’ın mislini getirin, geçmiş milletlerin kıssalarından haber vermesinde, gayp 

konusunda ve hikmette onun mislini getirin335 yorumlarından bu ilk tehaddînin 

mutlak olup, herhangi bir şeyle kayıtlanmadığını görüyoruz. Ancak Hûd sûresindeki 

                                                 
 
331 Îcî, Tefsir, C: IV, s. 271-272. Diğer tefsirde; ‘lâ’nın zaid olmasına dair şöyle bir örnek de 

verilmektedir; �Z$�3 !� ��+� �� “Seni secde etmekten ne engelledi.”(A’râf, 7/12) Ve bazı kıraatlerde 

 )	�<� ve )	�  '�� şeklinde olduğu kaydedilmektedir. (Amcazade, nr. 24. vr. 507a.) 
332 Îcî, Tefsir, C: II, s. 413. 
333 Amcazade, nr. 24, vr. 5b. 
334 Îcî, Tefsir, C: II, s. 166. 
335 Amcazade, nr. vr. 491a. 
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ayette uydurulmuş on sûre kaydı yer almaktadır. Yûnus sûresinde de Müfessirimiz 

uydurulmuş, iftira olan kaydını koymuştur. 

Medenî olan Bakara sûresi 23. ayette ise diğerlerinden farklı olarak ‘'�’ harfi 

yer almaktadır. İşte en son inen ayet bu olduğu kabul edildiği takdirde şöyle bir 

yorum yapılabilir; ilk üç merhalede muhataplar Araplardı, ki onlarda o zaman 

belâgat ve beyân zirvedeydi. Her Peygamberin mûcizesinin de kendi asrında revaçta 

olan şeylerden kendini göstermesi kaziyesinden hareketle; Araplara tehaddî de bu 

konuda olmuştur diyebiliriz. Yani onlara fesahatte, belâgatta, beyânda meydan 

okunmuştur. Kur’an-ı Kerim kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığa 

gönderildiği için bütün bu insanlara tehaddînin beyânla sınırlı olduğu iddia edilemez. 

Her asrın insanının kendi asrında revaçta olan şeylere göre bu tehaddîden hissesini 

alması gerekir. Bu Kitap sadece Araplara gönderilmiş bir Kitap değildir. 

Son ayetteki ‘'�’ harf-i cerrinin ba’ziyet ifade ettiği kabulünden hareketle o 

zamandaki beyân konusunda meydan okumanın, tehaddînin bir yönü olduğunu 

söyleyip i’caz vecihlerinin bununla sınırlı olmayıp çok çeşitli olduğunu 

söyleyebiliriz. Zira Suyûtî bunların sayısını otuz beşe çıkarır ve Sekkâkî’den nakille 

i’câz vecihlerinin sonunun olmadığını ifade eder336.  

İfade edildiği gibi Müfessirimiz asr-ı saadette kendini gösteren belâgata daha 

çok vurgu yapmış daha sonra geçmiş ve gelecek şeylerden haber vermeyi de i’caz 

içerisinde mütalaa etmiştir. Îcî’nin ifade edildiği şekliyle bir ayırım yapmadığı 

açıktır. Ona göre burada vurgu insanları ilzam etmeyedir. Arapların her hâlükarda 

mislini getirmekten aciz kalmaları onların aleyhine delildir. “(Her biri lafız, mana ve 

belâğat bakımından) Kur’ân gibi olan on sûre getirin.” (Hud, 11/13) ayeti 

sadedindeki şu ifadeler bize ışık tutar mahiyettedir: 

“Onlara ilk önce, bu sûrede on sûreyle meydan okudu. Bu sûre Mekkî’dir. 

Bundan aciz kalınca onlara Bakara ve Yûnus sûrelerinde olduğu gibi tek bir sûreyle 

meydan okudu. Zira Bakara sûresi Medenî’dir. En sahih olan görüşe göre Yûnus 

                                                 
 
336 Bkz. Ebü’l-Fazl Celalüddîn Abdurrahman b. Ebî Bekr Suyûtî(911/1505), Mu’terakü’l-Akrân fî 

İ’câzi’l-Kur’ân, thk. Ali Muhammed Bicavî, 3 c., y.y., Dârü’l-Fikri’l-Arabî, 1973, C:I, s. 3. 
Buradaki değerlendirmeler için bkz. Fadl Abbas, İ’câzü’l-Kur'âni’l-Kerîm s. 30-32.  



 149 

sûresi de Medenî’dir. Şu kadar var ki buradan amaç onları ilzam etmektir. Hepsinin 

ve bir kısmının mislini getirmekten aciz kalmak onların aleyhine delildir.”337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
337 Amcazade, nr. 24, vr. 193b-194a; Îcî, Tefsir, C: II, s. 166. 
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SONUÇ 

 Doğu dünyasında Cürcâni ve Teftazânî etkisinin kendini gösterdiği XV. 

yüzyılın ortalarına doğru dünyaya gelen müfessirimiz el-Îcî, doğal olarak çağının 

şartlarının şekillendirdiği bir şahıstır ve bu etkilemeden üzerine düşen payı almıştır. 

el-Îcî ilim tahsili için yaptığı seyahatlerinde Cürcânî’nin talebelerinden de ders alma 

imkanı elde etmiştir. 

 Böyle bir atmosferde yetişen müfessirimizin, ilk derslerini babasından alması 

hasebiyle ondan etkilenmemiş olması elbette düşünülemez. Babası ömrünün son 

aşamalarında En’âm sûresinin tefsirinden bir nebze yazmış, tam bir tefsir yazma işini 

ise, oğluna havale etmiştir. Büyük ihtimalle babası gördüğü bir ihtiyaca binaen bu 

çalışmaya bir başlangıç yapmış ve oğlu Muîn’i bu manada yeterli bulduğu için bu işi 

ona bırakmıştır. Babası kendi ortaya koyduğu çalışmasını oğluna örnek olsun diye de 

yapmış olabilir. 

 Bu teşvikle ve efrafını câmi ağyarını mani, her tabakadan insanın ihtiyacına 

cevap verebilecek bir tefsiri el-Îcî, toplam iki sene üç ayda olmak üzere 870 

senesinde bitirmiş ve eserine “Câmiu’l-Beyan” ismini vermiştir. Bu tefsirde o 

döneme kadar olan tefsir birikimi özetle verilmeye çalışılmıştır. Bunun için de o 

asırda elden ele dolaşan rivayet ve dirayet tefsirlerinden istifade edilerek bir sentez 

oluşturulmaya çalışılmıştır. 

 Öte yandan müfessirimiz el-Îcî’nin ders verdiği öğrencilerin ifadelerinden, 

tefsiri değişik vesilelerle okuttuğu ve ömrünün sonlarına doğru, çeşitli zamanlarda 

yaptığı açılımlarla birlikte tefsirini tekrar yazma ihtiyacı duyduğu anlaşılmaktadır. 

904 yılında tekrar yazılmaya başlanılan bu ikinci tefsir, 905 senesinde toplam bir 

sene dört ayda bitirilmiştir. 

 İlk tefsirinde hâşiyede yer alan pek çok husus bu tefsirinde, tefsir metni 

içerisinde yer almış, muhtasar olan bazı meseleler daha genişletilmiş, yer yer bazı 

görüşlerden vazgeçilmiş, âyetler arası münasebetle ilgili konulara daha fazla 

değinilmiş ve bütün bunlardan dolayı da tefsir daha fazla yekun tutmuştur. Sonraki 

tefsirin nüshalarının azlığından ve çeşitli nedenlerle biyografi yazarlarının verdiği 

bilgilerdeki farklılıklardan dolayı bu iki tefsir birbirine karıştırılmış ve her yönüyle 

aynı tefsir olarak değerlendirilmiştir. Ölümünü 906 olarak verenler de, 904’te 



 151 

başlayıp iki senede bitirdiğine göre 906’da vefat etmiş olmalıdır şeklinde 

değerlendirmiş olmalıdırlar. Fakat bu bilgilerden birisi sonraki tefsirine aitken, bir 

diğeri önceki tefsire aittir. 

 Rivayet tefsiri konusunda, rivayetleri kritiğe tâbî tutmasıyla iştihar bulmuş 

olan İbn Kesir tefsiri, tefsirimizin baş kaynağı konumundadır. Görüldüğü üzere 

rivayetle alakalı yapılan değerlendirmeler onunla büyük oranda paralellik 

arzetmektedir. Ancak genel olarak görüşler tefsir içerisinde sahiplerine isnad 

edilmemiş, rivayet zincirleri düşürülmüş ve olabildiğinde özet olmasına gayret 

gösterilmiştir. 

Tefsir zâhiren dirayet tefsiri özelliği gösterse de biraz araştırıldığında bir o 

kadar da rivayet tefsiri olduğu göze çarpmaktadır. Zira selefe saygısıyla kendini 

gösteren müfessirimiz bu konuda seleften çok istifade etmiş onların görüşlerini 

hassasiyetle ele almıştır. Öyle ki el-Îcî’nin tefsirinde dikkat çeken en önemli 

unsurlardan bir tanesi selefe yaptığı vurgudur. Bu konudaki hassasiyetinden dolayı 

kendi mezhebinin görüşüne muhalif bile olsa selefin görüşünü benimsediği olmuştur. 

 Müfessirimiz el-Îcî, bir orijinallik arayışına girmeden öncelikle selefin 

görüşleri olmak üzere tefsir sadedinde olan görüşleri toplama gayreti içerisine 

girmiştir. Özellikle ilk cüzlerde âyetlerin nüzûl sebeplerini verme hassasiyeti göze 

çarpmaktadır. Yerine göre birkaç nüzûl sebebi verdiği halde bunlar arasında tercih 

yapmadığına sıkça rastlanmaktadır. Bu da, bunların hepsinin sahabe ve tabiînden 

nakledilmiş olmasından kaynaklanıyor olmalıdır. 

 Bir âyetin tefsiri ile alakalı varit olan hadislere yer vermenin yanında seleften 

başkalarının görüşlerine de yer verebilmektedir. Bu durum da, tefsir sadedinde olan 

hadislerin bazı meselelerde hasır ifade etmediği anlayışından kaynaklanıyor 

olmalıdır. 

 Dirayet tefsiri konusunda da Keşşâf tefsiri ve hâşiyeleri temel kaynakları 

mesabesindendir. Dil ve belâgatla alakalı yapılan hemen her yorumda bu konuda öne 

çıkan tefsirlerden istifade ettiğini görmekteyiz. Tefsirinde yararlandığı kaynakları 

mukaddimede belirtmekle birlikte az da olsa başka kaynaklara da başvurduğu 

anlaşılmaktadır.  

 Tefsir dışında kaleme aldığı risâlelerden ve tefsir içerisinde yapılan 

değerlendirmelerinden biz el-Îcî’nin asıl ihtisas alanının ‘kelâm’ olduğunu 
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anlamaktayız. Bunun dışında özellikle hâşiyelerde önem verilen konulardan bir 

tanesi de dille alakalı tahlillerdir. İfade edildiği gibi tefsir dışında ele aldığı risâlelerin 

çoğunluğunu kelâmla ilgili risâleler oluşturmaktadır. Dirayet olarak bu konuda daha 

fazla öne çıktığını söyleyebiliriz. Zira diğer konularda, o konu ile alakalı 

kaynaklarına baktığımızda, bu kaynaklarla tefsirdeki ifadeler arasında benzerlik söz 

konusu olurken, kelâm konusunda istifade ettiği kaynaklardan biraz daha bağımsız 

hareket ettiğine şâhit olmaktayız. el-Îcî’nin eserlerinden bir kısmı kaynaklarda 

kaydedilmekle birlikte kaynaklarda isimleri geçmeyen eserleri de bulunmaktadır ve 

bunlar da genellikle kelamla ilgili eserlerdir. 

 Bunun bir neticesi olarak kelâmla ilgili olmayan diğer meselelerde hata 

etmesi normal karşılanmalıdır. Zira görebildiğimiz kadarıyla “Müşkilü’l-Kur’ân”la 

alakalı örneklerde görüldüğü gibi tenâkuz gibi görünen yorumlarına rastlamak 

mümkün olabilmektedir.  

 Eser, bir dönemde, o döneme kadar olan tefsir geleneğini yansıtması 

bakımından ve döneminin de tefsir anlayışını vermesi nokta-i nazarından önemli bir 

tefsirdir. 
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