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Ö NSÖ Z 

"Kur'an Tefsirinin Doğ uşu ve Buna Hız Veren Amiller" isimli 

doktora tezim, usal, valla ve meseleleri, Hazreti Peygamber devrinden 

hicri IV. cü asra kadar ele almakta idi. Bundan sonraki çal ış malarını , IV. eli 

asrın, tefsirde en mühim simas ı  olan at-Tabari'nin tefsirdeki metodu üzerine 

teksif edilecekti. Bu zât üzerinde çal ış malara ba ş ladım ve bu konuda, doğuda 

ve batıda az denilemiyecek kadar ara ş tırmalar yap ıldığı nı  gördüm. kt-TabarP-

nin tefsirdeki metodunu, Ondan daha evvel ya ş amış  olan müfessirlerin kullanıp 

kullanmad ıklarını  ara ş t ırmayı  düş ündüm. 

1963 - 1965 yılları  arasında iki sene müddetle Tunus'daki ö ğ renim ve 

ara ş t ırmalarım esnas ında hep bu mesele zihnimi me şgul ediyordu. İş te hicri 

II. ci  asrın sonlarında ya ş amış  Kuzey Afrikal ı  bir müfessirin, sadece Tunus'da 

bulunan Kur'an- ı  Kerim tefsiri ilgimi çekti. Bu müfessirin, eserindeki metodu. 

at-Tabari'ninki kadar vaz ıh ve aç ık değ ilse de, baz ı  yönlerden benzer-

likleri bulunmas ı  ve zaman bakımından bir as ırlık önceliğ e sahip olması , beni 

bu tefsir üzerinde çal ış maya sevketti. Beni bu eser üzerinde çal ış maya sevkeden 

diğ er bir sebeb de, bütün ş ark islam eserleri ve yazarlar ı , Kuzey Afrika'da iyi 

bilinip tanındığı  halde, Kuzey Afrikal ı  ve Endelüs'lü yazarlar ve eserlerinin 

ş arkta iyi tan ınmadığı nı  müş ahade etmi ş  olmamdır. Mesela, az-Zamah ş arI 

(Ö. 538 /1144) ş arkta oldu ğu gibi, Kuzey Afrika'da da bütün ha şmetiyle tanın-

dığı  halde, Onun kadar me şhur olan Ibn 'Atiyya (Ö. 543 / 1148) ise, ş arkta 

layık olduğu kadar tan ınmamış tır. Bu hususta örnekleri ço ğ altmak mümkün-

dür. Tez konusu olarak ele ald ığı m Yahya ıbn Sallam' ın tefsiri de yukar ıda ver-

diğ imiz örneğ e eklenebilecek cinstendir. 

Yazarın, esrindeki takip etti ğ i metodu iyi anlayabilmek için, evvela Onun 

hayat hikayesi ve ş ahsiyeti hakk ında bilgimiz olmas ı  laz ım gelir. Kiş inin hayat ı  
ve ş ahsiyeti daha ziyade ilim aldığı  kimseler ve muhitlerle tebellür edece ğ i 

için, bu zat' ın ilim aldığı  kimseler ve yerler üzerinde durmam ız icab edecektir. 

Yaln ız yazar ımız, zaman ındaki, hemen bütün ilim merkezlerini dola ş -

mış  ve bu merkezlerin ekserisi de ilim ehlince malöm oldu ğundan, bütün bu 
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merkezler hakkında bilgi vermekten sarfı  nazar ederek, Yak 'n ın çe ş itli i-
lim merkezlerinden feyzini ald ıktan sonra yerle ş tiğ i ve talebe yeti ş tirip eserler 

vermeğe ba ş ladığı  , Kuzey Afrika'n ın ilim ve ticaret merkezi olan al-Kay-

rawön'dan bahsetmeden geçemiyece ğ iz. Hernekadar yazar ımı zın doğ duğu ve 

ilim aldığı  muhitlerdeki hayat ı  ve ş ahsiyeti hakkında bilgi, kaynaklarda yok 

denecek kadar az ise de, biz, Onun hakk ında bulduğumuz en küçük ve değersiz 

gibi görünen haberleri de ğ erlendirmekten geri kalmayaca ğı z. 

Çalış mamızda, konunun daha aç ık bir ş ekilde anla şı labilmesi için, yaza-

rımızm zamanma kadarki Kur'an ı  Kerim'in tefsiri harekat ı  hakkında genel 

ve özlü bir bilgi vermeyi lüzumlu gördük. 

Bu gün tamam ı  elimizde olmayan tefsir niishalarm ın, mevcut olanlar ın 

birer birer gözden geçirerek, eserinin kaynaklar ı  ve tefsirdeki metodu hakk ında, 

muası rı  olan yazarlar ın eserleriyle mukayeseler yaparak, bilgiler verdik, Niha-

yet, bu eserin kendinden sonra gelenler, üzerine yapt ığı  te'siri gösterme ğe çahş -

t ık. 

Burada ş u hususu da belirtmek yerinde olacakt ır. Kitab ve ş ahıs isimlerin-

de, Türkçede bulunmayan had şekilleri için, Avrupada kullan ılan transkrip-

siyon sistemini kulland ık. Bundan ba şka, harfi ta'rifin ba ğ lanmasını  ve i'rab 

durumunu nazarı  itibara alarak Müste ş riklerin sistemine i ş tirak etmedik. 

Çahş mam esnasında, nüshalar ı n te'mini ve mü şkillerimin halli hususunda 

yardımlarını  esirgemeyen Tunus'lu, muhterem Hasan Husni `AbdulwabbAb'a 

Tunus Milli Müzesi Müdürü Sulaymön Mu ş tafö Zbis'e ve Tunus ilöliyat Fa-

kültesi Ş eyhlerinden Muhammad ab`Arabi al-Wc ıri'ye te şekkürü, ödenmesi 

laz ım gelen birç borç sayar ım. 

Dr. İ smail CERRAHO Ğ LU 

iliih.iyat Fakültesi Tefsir Doçenti 
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BÖLÜM I 

YAHYA İ BN SALLAWIN İ LMİ  MUHİ T İ , HAYATI , Ş EYHLER İ , 

TALABELER İ  VE ESERLERI 

1 — İ lmi Muhiti: 

124 /741 senesinde Kfifa'da do ğmuş  olan Yahya İbn Sallâm ibn Abi Ta'- 

laba at-Taymi-Taymu Rabra,' o zamanki akli hayat ın merkezleri olan Kilfa, 

Basra, Ş am, Makka, Madina ve Mış r gibi şehir ve ülkeleri dola ş mış , oralardaki 

ilim ehlinden istifade etmi ş ti. Umumi kâide olarak biliyoruz ki, gerek dini ve 

gerekse tabiat ilimlerinin hepsi ş ehirlerde do ğ muş  ve oralarda tekamül etmi ş ti. 
Bu bak ımdan okullar, kütüphaneler, müzeler ve laboratuvarlar ın hepsi de 

ş ehirlerdedir. Burada bunlar ın nedenleri üzerinde durmayaca ğı z. Yine İ slâm 

Tarihinde aç ıkça görülen hakikatlerden biri de, baz ı  ş ehir ve bölgelerin diğer-

lerine nisbetle üstünlük sa ğ lamış  olmalarıdır. Makka ve Madina dini ilimlerde 

bir üstünlük sağ larken, Basra ve Klıfa ş ehirleri lugat ve nahiv ilimlerinde en 

yüksek mertebeye ula şı yordu. Sosyal sebepler bu ş ekilde oluşu haz ırlıyordu. 

Hazreti Peygamberin Mekkede do ğup, Medineye hicret etmesi, bu iki şehrin 

dini ilimler merkezi olmas ına, Irak'ta ise, muhtelif ırk ve kültüre sahip insan-

ların yerle ş miş  olması , bu bölgede siyasi hâdiselerin zuhuruna sebep olmu ş tur. 

İ lmi, siyasi, sosyal yönlerden ayrı  ayrı  karektere hâiz olan çe ş itli şehirleri do-

laş an Yalıya ibn Sallâm' ın ilmi durumunu daha iyi anlayabilmek için, dola ş mış  
olduğu şehirlerin ve bölgelerin ilmi, siyasi ve sosyal yönlerini ara ş t ırmamız 

icab eder. Fakat müellifimizin u ğ radığı  ş ehirlerden yaln ız al-Rayra ıvân istisna 

edilecek olursa, diğ erlerinin durumlar ı  ilim ehlince malum olduğundan, konuyu 

uzatmamak için onlar üzerinde durmayaca ğı z. Diğ er merkezlere nisbetle al-

R.ayrawân' ın ilim âleminde fazla tan ınmış  olmaması  ve Yahyit' ıun yerle ştiğ i, 

1 Taymu Rabi'dn ın, Nays5biir ile Mary aras ındaki Seralıs ehlinden olduğu rivayet edil-

mektedir. Bkz. fi Taha Ibi'l-Anstı b, I. 190.; fakat Ibn Ilacar, Li-

snu'l-Miz'an adli eserinde, yazar ın mensub olduğu kabilenin ismini yanlış  olarak at-Taml-

mi olduğunu kaydeder. Bkz. VI. 260. 



eserlerini verdiğ i ve talebeler yeti ş tirdiğ i yer olmas ı  dolayısiyle, bu ş ehir hak-

kında genel bir malumat vermeyi uygun gördük. 

Pe ş inen şunu söyleyelim ki, Kuzey Afrika'ya ait ilk islami as ırdaki eserler 

ve müdevvenat, muhtelif hadiseler sebebiyle kaybolmu ş tur. Bu bakımdan, 

ilk asırlardaki islami fetihler hakk ındaki bilgimiz pek azd ır. Tarih kitablarının 

kaydettiğ i hadiseler ve tarihleri bile birbirini tutmamaktad ır. Bu hususlar ı  
göz önünde tutan, Tunuslu alim Hasan ljusni 'Abdulwahhab gerek al-Ma-

liki'nin "Riycklu'n-Nüfas" adli eserinin ne şrinin takdiminde ve gerekse islam 

tarihi ve medeniyeti yönünden ta şı dığı  kıymet bir yana, Kuzey Afrika ve Tu-

nus'u ilim, fen, medeniyet, siyaset ve sosyal yönlerden tan ıtan "Waralsat" 

adlı  eserinde "nerede ikinci asr ın sonlarına doğ ru yaş amış  olan `Isa ibn 

Muhacir'in 	 Ifrliciyya" sı , nerede `Abdullah ibn Abi Hassan al- 

Yalısubi, Muhammad ibn Ziyadatullah ibni'l-Ağ lab, Furat ibn Muhammad 

al-`Abdi gibi zevkin eserleri diye sualler ortaya atmakta ve A ğ lebiler devrini 

görmüş , yaş amış  bir tarihçinin eseri bize maalesef ula ş mamış t ır ve Kuzey Af-

rika'daki ilk devirlerdeki arap fetihlerini, hadiseleri ve ş ahısları  ara ş tırmak 

biraz zordur" demek suretile,' bu i ş in güçlüğünü göz önüne sermektedir. 

Kuzey Afrika hakk ında yaz ı  yazan tarihçiler, ilk devirler hakk ında ehem-

miyeti olmayan malumattan ba şka yeni bir ş eyler vermediler. Hicri I. ci as ır-

dan, IV. cü asra kadar, Kuzey Afrika gerek kültür ve gerekse siyaset ve tica-

ret yönünden türlü de ğ iş melere u ğ ramış , muhtelif mezhep ceryanlar ı  rol oy-

namış , hatta bu mezhep sahipleri devlet kuracak kadar kuvvetlenmi ş lerdi. 

Kuzey Afrikay ı  araplaştırmak için, arap aleminden çe ş idli kültüre sahip 

çe ş idli kabilelerden insanlar gönderilmi ştir Bu bak ımdan, örf, adet kültür ve 

fikir yönünden bu bölge de ğ iş ik durumlar arzeder. 

Müslümanlar, Mısır' ın fethi tamamland ıktan sona, bat ıya doğ ru fetih-

lerine devam etmi ş lerdi. Hazreti `Otman tarafından Mı sır ve Afrika valifi ğ ine 

tayin edilen `Abdullah ibn Sa`d ibn AM Sanlı  daha sonra Kuzey Afrika'y ı  

fetihle görevlendirildi. 2  Bu Afrika seferine pek çok sahabe i ş tirak etmi ş , fakat 

bunların isimleri tam olarak tesbit edilememi ş tir. Baz ılarına al-Işöba, al-IstVab 

ve Usdu'l-Gaba gibi sahabe biyografilerine tahsis edilmi ş  eserlerde rastlan ıl- 

1 Al—M(ılikI, Riy5.du'n-Nuffı s fl Tabalti `Ulam ıli'l-Kayraw -an.. I. 1; Hasan 

I-jusnI `AbdulwahhAb, Waraka't; I. 69. 

2 Kuzey Afrikan ın fethi hususunda tafsilat için bkz. abBal'azuri, 

I. 365; Ibnul-Atjr, 	 fi't-Trih, III, 45; Eneyelopedie de l'Islam IV. 891- 

913.; l' ı ihu't-Tabari, III. 312. 
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maktad ır.° Hatta `1715.ba ibn Nâfie, al-Kayrawân şehrini kurarken yan ında 

onsekiz sahabi bulunduğu, diğerlerinin de tâbiiler oldu ğunu, Ibnu'l-lzârT. 

nakletmektedir. 2  

Hazreti Ot ınân' ın katlinden sonra, Hazreti 'Ali ve Hazreti Mu`âwiya 

aras ındaki siyasi anla ş mazlıklar dolay ısiyla Afrika seferleri bir müddet dur-

muş , Mu'âwiya'n ın iktidara gelmesiyle `Ukba ibn Nâfi` tarafından fetihler 

tekrar ba ş lamış  ve Kuzey Afrika, Atlas Okyanusuna kadar bu zat taraf ından 

fethedilmiş ti. 

`Ulsba ibn Nâfi (Ö. 63 /683) gerek müslümanlar ı  ve gerekse mallar ını  düş -

manlardan korumak için, sahilden uzakta bir mekan kurmay ı  düş ündü ve bu 

günkü al-Kayrawân mevkiini münasip gördü. Orada bir câmi kurarak etraf ında 

meskenlerin teessüsü ile al-Kayrawân ş ehrinin temeli at ılmış  oluyordu. Bu, 

hicretin 50. ci senesine tesadüf eder. `Ukba'n ın kurmuş  olduğu câmi, muhtelif 

tamir ve tadillerden sonra, bu gün halen bütün heybetiyle ayakta durmakta, 

al-Kayrawk ı  ş ehri de kudsiyet ve şeklini o caminin heybetinden almaktad ır. 
Müslümanlar tarafından kurulan, Baş ra, Kiife ve Fustâ t gibi şehirlerden 

biri de al-Kayrawând ır. Bu şehir an ılar boyunca Kuzey Afrika'ya ilim, siya-

set ve ticaret merkezli ğ i yapmış tır. Kuruluşundan, 184 /800 senesine kadar, 

Emevi ve Abbasi halifeleri taraf ından gönderilen valilerin, 184-296 /800-909 

a kadar Ağ labilerin (her nekadar A ğ lebiler, al- Kayrawân yak ınında kurduklar ı  
‘Abbüsiyya ve RaWda ş ehirlerinde ikamet etmi ş lerse de) hükümet merkezi 

olmuş , Ağ labilerden sonra kurulan `Ubaydiyya Devleti (Fât ımiler) bir kaç 

sene al-Kayrawân ı  merkez olarak kullanm ış , 300 /912 senesinde sahilde Mah-

diyye ş ehrini tesis ederek, oray ı  merkez ittihaz etmi ş lerdi. 362 /973 senesinde 

hükümet merkezlerini al - Kâhira'ya nakletmeleri üzerine, Ş anhâciler 365-441 / 

975 - 1049 senesine kadar Fât ımilere bağ lı  olarak, Kuzey Afrika'ya hakim ol-

muş lardı . Bu seneden itibaren al-Mu`iz ıbn Bâdis, Ba ğ dad halifelerine ittiba 

ederek ehl-i sünnet akidesine dönmü ş tü. Ş  anlAciler 566 /1171 senesine kadar 

al-Kayrawân şehrini merkez olarak kullanm ış lar. Bu devirden sonra al-Kay-

rawân, Kuzey Afrika'da kurulan devletlere merkez olmam ış , hükümet mer-

kezliğ i Tunus şehrine intikal etmi ş tir. Buna, ra ğmen, kurulu şundan zaman ı -

mıza kadar, ilim ve ticaret merkezli ğ ini kaybetmemi ş tir. Gerek `Ukba'n ın kur-

duğu cami ve gerekse orada medfun bulunan sahâbi Abii Zam'a al-Balawi 

ve diğer kıyetli âlimlerin mekan ı  olması  hasebiyle dini bir ş ehir manzaras ı  

1 Kuzey Afrika seferlerine i ş tirak eden sahabiler için bkz.Abu'l:Arab, T ab akiı tu Ula-

mrı i Ifrikiyya, s. 16.; Riy -nçlu'n-Nufrı s. I. 41.; İ bn Haldun, İ bar.. II. 369.; Ş aeara-

tu'n-Niiri'z-Zakiyya (tatimma), II. 97. 

2 	 al-Bayrı n al-Mu ğ rib.. I. 19-21. 
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arzetmektedir.° Burada al-Makdisrnin al-K ayrawan hakk ındaki fikrini zik-

retmeden geçemiyece ğ iz"  O, mağ riblilerin medar- ı  iftiharx, Naysabur'dan 

daha faydah, D ıma ş k'tan daha büyük, I ş fahândan daha azametli idi.... 

Camisi mermer direkler ve i ş leme yönünden Ibn Tfılün camiinden daha güzel 

ve büyüktür". 2  

al-Kayrawân hakk ında verdiğ imiz bu k ısa bilgiden sonra, biraz da ilmi 

ve fikri durumundan bahsedelim. Islam fethinden önce, Kuzey Afrika'n ın bü-

yük bir k ısmı  sözde Bizans'a ba ğ lı  olup, buradak ı  Bizans valisi hareketlerinde 

tamamen serbest idi. Bizanshlardan önce de bu bölgede, Kartacallar ve Roma-

hlar medeniyet eserleri b ırakmış lard ı . Muazzam ş ehirler kurmu ş lar ve mabet-

ler tesis etmiş lerdi. Müslümanlar, onlar ın bu malzemelerinden istifade etmi ş -

ler, al-Kayrawan ve Zeytüne câmilerinin sütünlarm ı , onların kalıntılarından 

almış lard ı . Fakat bu ülkenin as ıl sakinleri, tam bir hürriyete al ış mış , kabile-

halinde ya ş ayan ve hayvanc ı lıkla me ş gul olan Berberilerdi. Berberler hakk ında 

Yak& ş öyle der: "Onlar Allah' ın yarattığı  en sert, ş iddetli, fitneye süratle mü 

temayil, dalalete sevkedici dâikre itaat edici , cahalete gömülmü ş  bir kavimdi. 

Onların nesilleri de fitneden ve kan dökmeden geri kalmam ış lardı   Nübüv-

vet iddiasmda bulunan herkesin iddias ını  kabul, Mehdilik iddias ında bulunan 

herkesin davetine icabet veya islam a girdikten sonra, hârici mezhebine dönme 

gibi bir karektere sahiptiler". 3  

İ lk Fetih senelerinde, berberilerden bir cemaat islâma girmi ş  ve islam 

ordusunda vazife alarak, Afrika ve Ispanyanm fethinde yard ımcı  olmuş lardı . 

Fetihler tamamland ıktan sonra, bu kabilelerin islam dinini öğ renmeler ıine gay-

ret gösterilmi ş , hatta Müsa ibn Nu ş ayr'ın, berberilere, Kur'an' ı  öğ retmek için 

araplara emirler verdi ğ ini ve bu iş  için araplardan 70 ki ş inin onlar aras ında 

bırak ıldığı  rivayet edilir. 4  Bu bususta 'Omar ibn <Abdilaziz (Ö. 101 /719) in 

gayretlerini de unutmamak laz ımd ır. O din, i ş lerini iyi bilen tabiilerden 10 

zat ı  berberilere ş eriat esaslarm ı  öğ retmek için göndermi ş ti.' Bunlardan baz ı -
larının türbeleri ve kurduklar ı  camiler halen al-Kayrawân'da ayakta birer ta-

rihi abide olarak durmaktad ır. Bu gayretlerden ba şka, Berberileri arapla ş tır-
mak ve onları  islâma iyice al ış t ırmak için, muhtelif arap kabilelerinden gruplar 

gönderilmiş , bunlar al-Kayrawana yerle ş tirilmiş ti. 

1 al-IÇ.ayrawün şehrinin geni ş lemesi, su tesisleri, çar şı ları , araplarla oradaki di ğer kavim-

lerin anlaşma vas ı talar' ve münasebetleri, kültürü A ğ lebilerin iline hizmetleri hakk ında fazla 

tafsilat için bkz. Waraküt, I, 43-74.; Eneyelop6die de I'Islam II. 686 - 689.; I. 185; 

II. 93 - 97; IV. 1299 - 1300. 

2 Ahmad Amin, ?uhru'l- İ slam, I. 295. 

3 Yalplt ar-Rüml, Mu'eamu'l-Buldan, II. 104.; uhru'l- İ slam, I. 291. 

4 Al-Bayünu'l-Mu ğ rib, I. 27. 

5 Riy üdu' ıl-Nuffı s, (Mukaddima) s. 7. 
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II. nci asr ın baş lang ı c ından itibaren, yava ş  yava ş  al-Kayrawânda ilmi 

hareketlerin ba ş ladığı nı  görürüz. Do ğuya gerek, hac ve gerekse ilini tahsili 

için gidenler, Tâbiilerden ve imamlardan ders almak için Makka, Madina, Ş âm, 

`Irak ve M ı s ır' ı  dola ş t ılar ve onlardan Din iı sulü, fıkıh, tefsir, hadis, k ıyas, 

istintac gibi ilimleri okudular. Sonra beldelerine dönerek, kudretleri nisbetinde 

öğ rendiklerini memleket gençlerine ö ğ rettiler ve kendilerine arzedilen mü ş killeri 

halle çalış t ılar. Bu devirden itibaren, Kuzey Afrikada ülimler aras ında çe ş itli 
görüş lerin, akide ve mezhep ceryanlarm ın cevelan etti ğ i görülür. Bunlardan 

bir kı smı  sünni olup, baz ı sı  Medine ekolüne yani Mâlik ibn Anas'a mütemayil, 

baz ısı  da Abâ Hanifa ve Abfı  Yusuf'un görü şü olan `Irük ekolünü tercih edi-

yorlard ı . Yine onlardan al-Awzâ`i, Sufyân at - Tawri ve a ş -Ş âfi`i görüş ünü be-

nimseyenler de vard ı . Diğ er bir k ı smı  ise sünni akâid d ışı nda olup, Hariciler-

den a ş -Ş ufriyya ve al-'ilı âdiyya kollar ına mensub olanlarla, Ş l'a fikrini benim-

seyenler de az de ğ ildi. Bilhassa bu bozucu fikirler daha ziyade Berberiler ara-

arasında yayıhyordu. 

Doğudaki siyasi mücadelelerden, hariciler ve ş iilerle yap ılan muharebe-

lerden mağ lub olup kaçanlar, Kuzey Afrikay ı  kendilerine s ığı nak edinmi ş ler-

di. Islâmı  tam hakkiyle benimseyememi ş  olan Berberiler, Hârici ve Ş ii 

dâilerine aldanarak muhtelif zamanlarda isyan hareketlerinde bulunmu ş lardı . 

Bu bak ımdan Kuzey Afrika yerlilerini fikir bak ımından zay ıf ve dalalet 

görürüz. Bu bölge ahalisi, mezhep mücadelelerinin feci neticelerini gördük-

lerinden , Yaln ızca Kur'ân ve Sünnet'e dayanmay ı  uygun bulmu ş lardı . Onlar 

için din, yaln ızca, Kur'ân ve Sünnet'ten ibaretti. bu ikisi d ışı nda ba ş ka bir ş ey 

yoktu. Onlar basit k ıyâs'dan dahi inhiraf ediyor, icma` ile olan bir çok hükmü 

kabülde tereddüt gösteriyorlard ı . Bu bakımdan, re'y fıkhı  olan Hanefi fık-

hını  kabul etmiyorlard ı . Bu ş artlar alt ında, hicri II. ci  asrın sonlarına do ğ ru 

Kur'ân ve Sünnete istinad eden, mümkün mertebe k ıyas ve te'vihlen uzakla ş an 

Mâlik inb Anas' ın mezhebi yay ılmağ a ba ş ladı . Mâlik ibn Anas (Ö. 179 /795) 

derslerini Medinede veriyordu. Meclisinde Afrikal ı  talebeler de bulunuyordu. 

Bu talebeler de istediklerini onda buluyorlard ı . Onlar, Mâlik'ten i ş ittiklerini ve 

ondan nakledilenleri h ırsla ve sa ğ lam bir ş ekilde zaptedip, kitablariyle beraber 

memleketlerine döndüler ve ö ğ rendiklerini ne ş rettiler. Şunu da söyleyelim ki, 

sünni islâmiyet, Kuzey Afrikada Mâlik ibn Anas' ın eliyle kuvvetlenmi ş  ve 

güzellik kazanm ış t ır. Ibn Haldun, Mâliki mezhebinin, Mı sır ve Afrikada, do ğ u-

daki gibi kayıplara u ğ ramamas ı  sualine ş öyle cevap verir." ... Bat ı  Afrika 

ve Endelüs ahalisi, Irak ahalisi kadar medeni de ğ ildi. Göçebe kültürü tesiri 

ile, bunlar Hicaz ahalisine meylediyorlard ı . Diğ er mezhep mensuplar ı  gibi 

onlar medeni ve yerle ş ik hayat ın icab ve tesisleri alt ında kal ı nad ıkları  için, 
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kültür seviyeleri yükselmiş  değ ildi".' Bu bakımdan al-Kayrawan medresesi 

görüş lerine bağ lılığı  ve taassubu yönünden, islam âlemindeki medreselerin en 

ş iddetlisi addedilirdi. Ab ıl IIanifa'dan ders alm ış  birine onlar, z ındık göziyle ba-

karlard ı .2  Kuzey Afrika'da Malik'in ve talebelerini ııı  kitablar ı  islamın kendisi 

olarak addedilmi ş , bunların dışı nda islamın olmadığı  söylenmeğ e baş lanmış t ır. 
Bundan dolayı  diğ er mezhep sahiplerine bu ğ zedilmi ş , bir kimse hakk ında, O, 

Iraklı  veya Kûfeli veya mutezili denildi mi, insanlar ondan yüz çevirir, ona ezi-

yet ederlerdi. 3  

Ağ lebiler devrinde (184-296 /800 - 909) devlet her nekadar müstakil idiyse 

de, ş eklen Abbasi halifelerine ba ğ lı  olduğundan, ekseri kaza ve fetva makam-

ları  Hanefi Mezhebine mensub olanlar taraf ından i ş gal ediliyordu. Çünkü 

Abbasi halifeleri Hanefi Mezhebini kabul etmi ş lerdi. Fetvalar ve hükümler Ha-

nefi Mezhebine göre verilince, Maliki alimleri, onlar ı  tenkid ediyor ve günden 

güne aralar ında husumet ş iddetleniyordu. Emirler ve sultanlar Hanefi fa-

kihlerine, Afrika halk ı  ise fakihleri olan Mâliki fakihlerine meylediyorlard ı . 

Ağ lebiler devrinde bu iki mezhebin mücadelesi ş iddetlenmi ş , bu iki fıkhi mez-

hep aras ındaki münaferet, A ğ lebilerle, Ubeydilerin siyasi mücadelesine yard ım 

etmi ş  ve Ağ lebilerin inkiraz ına sebeb olan amillerden biri olmu ş tur. Bu müca-

dele sadece Kuzey Afrikada de ğ il, Hicaz ve Irak aras ında da vukua gelmiş  ve 

fıkhi mezhep tarihlerinde geni ş  bir yer i ş gal etmi ş tir. 4  

İ kinci as ırdan itibaren geli ş meye ba ş layan dini ilimler yan ında akli ve ede-

bi hareketlerde zuhur etmeye ba ş ladı . al-Kayrawanda Ishak ıbn 'Imran, fel-

sefe ve t ıb ilimlerinde ş öhret kazand ı . Bu ilmi hareketlere A ğ lebiler büyük 

yard ımlaxda bulundular. Kuzey Afrikada ilk defa Baytu'l-Hikmati'l-Kay-

rawani adı  altında bir üniversitenin temelini atm ış  oldular. Onlar, Mı sır, Ş am 

ve Iraktan, çe ş itli ilim sahalarında yaz ılmış  kıymetli eserleri al-K ayrawana 

getirme ğ e ba ş ladılar. Gelen bu eserler, papazlar taraf ından yunanca ve latince-

ceye terceme edilme ğe ba ş landı . al-Kayrawündaki Beytul-I-Jikma'mn, Fütı -

miler tarafından Kühiraya nakli, oradaki ilmi faaliyeti gölgelendirememi ş tir. 
Kuzey Afrikadaki bu ilmi hareketlerin, Avrupadaki rönesans hareketlerine 

tesiri az ımsanmıyacak derecede mühimdir. al-Kayrawündaki üniversitenin 

arta kalanlar ından ilim alan Kartacah papaz Constantin l'Africain, arap dili-

ni, riyaziye, t ıb, felek ilimlerini almış , Mı sır ve Kartacay ı  dola ş tıktan sonra 

italyanın Salerno ş ehrine yerle ş miş , oradan da Monte Cassino'ya gelerek ora- 

1 Mukaddima (türkçe tercemesi), II. 535. 

2 Riyüdu'n-Nuffı s (Mukaddima), s. 12. 

3 Aynı  eser (Mukaddima), s. 13. 

4 Bu iki mezhebin tarihteki mücadeleleri hakk ında fazla bilgi için bkz. Dr. Ahmad Bakir 

Histoire de reel: ı le Mülikite en Orient Jusqu'a la Fin de Moyen Age (these 

prineipale de doctorat es-lettres), p. 67- 73. 
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Baki papazlara arapça ö ğ retmiş ti. Onlarda, t ıb, felek ve riyaziyye sahas ında 

yaz ılmış  arapça eserleri lât ınceye terceme etme ğ e ba ş lamış lard ı . İş te bu ha-

reketlerin rönesans ın baş lang ı c ına sebep oldu ğu ş üphesizdir. 

2— Hayat ı : 

Yahyö ibn Sallönı l ibn Abi Ta'laba'n ın 124 /741 senesinde Kafada do ğ -

duğunu söylemiş tik. Burada esefle söyleyelim ki, müellifimizin do ğum yeri 

olan Kafada ve ilim almak için dola ş tığı  ş ehirlerdeki hatta uzun müddet 

kalıp yerle ş tiğ i ve eserlerini verdi ğ i al-Rayrawündaki hayat ı , tabaköt kitab-

larında açık bir şekilde anlat ılmamakta, sadece menâkibinden bahsedilmek-

tedir. B ız bakımdan hayat ı  hakkında geniş  malumata sahip de ğ iliz. Onun için 

en ufak ve de ğ ersiz gibi görünen haberler üzerinde durarak ve eserlerinden de 

istifade ederek, hayat ını  ve ilmi faaliyetini anlatma ğa çalış acağı z. 

Ailesi Kilfeli idi. İ lk ilim hayat ına Kûfede ba ş lamış  yani ilk tahsilini 

Kûfede yapm ış tı . Bu hususu, oğ lu, Muhammad ibn Yalıya'dan gelen şu haber-

den açık olarak anlamaktayız. "Babama, devam ettiğ in ders halkalar ından en 

iyi kimi buldun? diye sorduğumda, cevaben Ibnu'l-Cörüd al-KüfFyi söyledi. 

Onun büyük bir ba şı  vard ı .Bir gün Acrabinin biri, onu fetva, f ıkıh ve ş iir ders-

leri verirken gördü. Biz de onu dinliyorduk. Ibnu'l-Cürild ona, 

—Ya a'rabi bir iste ğ in mi var? diye sordu, a'rabi 

— Evet 

— O, halde istediğ ini sor, 

— Sen kimin oğ lusun? 

— Ben meleklerin secde etti ğ i kimsenin oğ luyum, diye cevap verdi. Bu 

söz üzerine bedevi, Allah'a yemin ederim ki sen çok büyük laflar ediyorsun di-

yerek geriye döndü. Bedevi, meleklerin secde etti ğ i kimsenin Hazreti Adam 

1 Müellifimizin babas ının isminin okunu şu hakkında, yazarlar aras ında ihtilaf meydana gel-

miş tir. Bu ismin te şditsiz Selönı  veya te şditli olarak Sallöm ş eklinde okunabilece ğ i söylenmekte-

dir. al- Aflöm müellifi az-Zrikli bu mesele üzerinde durmakta ve te ş ditsiz olarak okumay ı  tercih 

etmektedir (IX. 182 - 183). Biz Te ş ditli olarak okumay ı  tercih ettik. Çünkü Tunusda bu şekilde 

telaffuz edilmekte ve ayni zamanda B ro ck. Suppl. I. 332 de; Kit r ı bu's - Şı la, I. 310; Hasan 

Hüani 'Abdulwahhöb ne şredilmemiş  bir makalesinde; ve el-Waraköt adl ı  eserinde, bilhassa müel-

lifin elimizde bulunan nüshalarm ın baz ı larında te ş didli olmas ı  sebebile Sallöm şeklinde okuduk. 

Sallöm kelimesi ekseriya harfi tarifsiz olarak kullan ılmakta (bkz. T ab akatu Abi'l- Ar ab, 

5. 37; Cömiu'l-Bayöni'l-rnm, 11.148; Tafsiru't-Tabari (yeni), IV. 100; Mu'camu'l-

Muallifin, XIII. 200; Tabakötu'l-lurra, II. 373; Mizönu'l-rtidg ı l, III. 290; al-

Car wa't-Ta` dil, IV. 155.). Bazende as-Sallgım, şeklinde harfi tarifli olarak yaz ıldığı m da 

görmekteyiz. (bkz. R iy öçlu'n-Nuffı s, I. 1227) Ma alImu 1 m ön' d a müellifimizin babas ının 

ismi 'Abdussalöm olarakta geçer. I. 239. 
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olduğunu anlayamamış tı . ı  Bu haberden onun Kilfede derslere ba ş ladığı  anla-

şı lır. Zira Ibnu'l-C&.fid 2  Kufelidir ve derslerine Kfifede devam etmi ş tir. Sonra 

babası  SalMm' ın Kideden Ba şraya göç edip, orada yerle şmesi üzerine, O da 

derslerine ve ilmi çalış malarına Ba ş rada devam etmi ş ti. Arap dilinin en iyi 

şekilde incelendiğ i bu şehirde, al-Hasan al-Ba ş ri (O. 110 /728) nin talebelerin-

den kıraat dersleri alm ış , sonra hadis ilmine ve bilhassa hadis rivayetine ehem-

miyet vermiş ti. Devrindeki me şhur kültür merkezlerini dola ş mış , pek çok ilim 

adamı  ile temas etmi ş  ve nihayet kendisinin de raviler aras ında adı  zikredil-

meye ba ş lanmış t ı . Yalıyi'mn tika olmad ığı  meselesi üzerinde , ş ark ve garb-

deki carh ve ta'dilciler ihtilaf etmi ş lerdir. Bu hususdaki görü ş  ve münaka şalar 

müellifin isnaddaki yeri bahsinde ele al ınacakt ır. 

Yahya ıbn Saffim, ilmi ş ahsiyete sahip olduktan sonra, ticaret maksadiyle 

Mışı r'dan al-Kayra~a do ğ ru yola çıkt ı  ve 182 /798 senesinde al-Kayra~a 

geldi. Yukar ı da zikretti ğ imiz gibi, o s ırada al-Kayra~ Kuzey Afrikan ın 

hükümet merkezi, ilim ve ticaret ş ehri idi. Burada şu hususu da belirtelim. 

O devirde ilim erbab ı  geçimlerini, ilinderi yoliyle değ il de, sanat veya ticaretle 

temin ederlerdi. Bildiklerini ve fikirlerini hiç kimseden çekinmeksizin ve tesir 

alt ında kalmaksız ın hür olarak söyleyebilirlerdi. 

Yalı yWnın ilmi ve fazileti muhitinde yay ılmağ a ba ş ladı . Biliyoruz ki 

yine o devirde al-Kayra~da yeni yeni ilmi faaliyetler ba ş lıyor ve bu bölge-

den talebeler do ğuya tahsile gidiyorlard ı . Muhtelif cinsden insanlarla kar ışı k 

olan al-Kayraw5u ilme susam ış  durumda idi. İ limle mücehhez bir ş ah ı s ş ehir-

lerine gelirde, onlar onun arkas ını  bırakırlar mi? al-KayraN4na yar ı sından kısa 

bir müddet sonra, etrafında ilim halkalar ı  meydana gelme ğe ba ş ladı . Yalıya 

ticaretinin d ışı ndaki zamanlarda onlara dersler verme ğ i kabul etti. Art ık onu, 

al-Kayra~ halk ı  için din ve dünya i ş leri hususunda fetvalar verirken görü-

yoruz. 

Yalıy'mn, al-Kayra~a geldi ğ i 182 senesinde orada Abbasi valisi olarak 

Muhammad ibn Muliatil al-`Akki bulunuyordu İ daresizliğ inden ve ş iddet 

hareketlerinden dolay ı  valiliğ i kısa sürmü ş tü. Malik ibn Anas' ın Afrikal ı  ta- 

1 Ma'âlimu'l-iman, I. 240. 

2 Ibnu'l-Cârüd hakk ında geni ş  bilgiye sahip olamadık. Fakat Guliit- ı  Şı 'a'dan olan ac-

Cârudıy-ya fırkasmın kurucusu, Ziyöd ıbn al-Munzir al-llamadâni, 	 al-Kafi al-Ay- 

Bilin yukarda adı  geçen ş ahısla aynı  olup olmadığı nı  tayin edemedik. Birinin Ibriu'l-Cârüd 

diğerinin Abiill-Clirrıd-olması  bunlar ın ayrı  ayrı  ş ahıslar olduğuna delalet ederse de, Ma' âli-

mu'l-Imândaki ş ahıs isimlerinin ekseriya hatal ı  olmas ı  ve bazende Ibnu'l-Crırüd'un, 

Cârüd şeklinde yaz ı lmış  olduğunu görmem beni bu şüpheye sevketti. Ac-Carudiyya fırkasmın 

kurucusu olan zât, hadis münekkidlerince kezzab, metrilk, ve Rafizi addedil:r. Bunun hicri 150 

serıesinden sonra öldüğü söylendiğ ine göre, Yabyil ile görü şmesi mümkün olabilir. (Bkz. Al-

Farku Bayna'l-F ı rök, s. 22.; MIzünu'l-I`tidill, I. 358.) 
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lebelerinden olan me şhûr alim al-Buhlül ibn Ra ş id (Ö. 183 /799) i kamçlatt ır-
mış  ve ölümüne sebep olmuş tu. Bu hadise üzerine halk ona kar şı  ayaklanmış -

t ı .1 Onun bu fena hareketleri Halife Haran ar-Ra ş id'in kulağı na kadar gelmi ş  
ve onu azlederek yerine İ brahim ıbn al-Ağ lab' ı  vali tayin etmi ş ti. İ brahim 

fakih, edip, ilim ve ş ecaat sahibi bir zât idi. Valiliğ i esnasında. Berberler itaat 

altına alınmış  ve kuzey Afrika istikrara kavu ş muş tu. 196 /811 senesinde vefat 

etmiş  yerine oğ lu Abill-`Abbas 'Abdullah ibn İ brahim vali olmu ş tu. Bu da 

201 / 817 senesinde ölmü ş  ve valiliğ i sıras ında halka zulmetmekten geri kal-

mamış tı . 2  

İş te müellifimiz Yahya, yukar ıda zikrettiğ imiz ş ahıslar ın valilikleri za-

manında al-layrawanda ya şamış  ve ilmi ş öbxeti Ibrahim ibn Ağ lab'a ula şm-

ca, onu dostları  arasına sokmuş  ve onunla sohbetlerde bulunmu ş tu. Zira 

İ brahim, Yahya'n ın Mı sırdan dostu olan me şhûr alim al-Layt ibn Sa`d' (Ö. 

175 /791) ın talebesi idi. Yalıya'dan gelen şu haber, onun, İ brahim'in mecli-

sinde bulunduğunu aç ıkça gösterir. " İbrahim ibn al-Ağ lab'm meclisinde al-

KadrAbdullah ıbn Ganim ar-Ru'ayni(0.190 /806)yi al-Layt ibn Sa`d hakk ında 

ş öyle derken i ş ttim: al-Layt ibn Sa`d ş öyle diyordu, Malik ıbn Anas'da yetmi ş  
mesleyi, Peygamberin sünnetine muhalif buldum. Bütün bunlar ı  o, re`yi ile 

söylemiş ti. Ona bunlar ı  bu şekilde yazd ım. 3  Yahya'n ın, İbrahim nezdindeki 

derecesini şu hadise daha iyi aç ıklamaktadır: "190 /806 senesi ba ş larında, arap 

askerleriyle beraber İ brahim'e kar şı  isyan eden ` İmran ıbn Mucahid ar-Rub`i", 

Yahya'yı  sefir ve şefaatç ı  ittihaz etmi ş , kendisi, ailesi, çocuklar ı  ve malı  hu-

susunda emirden af talebinde bulunmu ş tu. Yahya sayesinde istekleri yerine 

geldiğ i gibi, bütün orduyu da ba ğış lamış tı".4  Abül-`Arab' ın, Zakariyya ibn 

Muhammad ıbn al-Hakam'den naklettiğ i bir haberde.' Yahya'n ın Ziyadatul-

lah ibrahimin meclisinde bulunduğuna dâir rivayet zikrediliyorsa da, Ika 

rivayet sahih olamaz. Çünkü Ziyadatullah' ın emirlik makamma geçi ş i 201 /817 

senesidir ki, müellifimiz bir sene evvel vefat etmi ş  bulunmaktadır. Bu bak ım-

dan Yalıya"nın, Ziyadatullah' ın meclisinde bulunmas ına imkan yoktur. 

Yahya'n ın halk ve emirler nazar ında ki kıymetini belirttikten sonra, biraz da 

onun fazileti. Ahlak güzelli ğ i ve ittikası  üzerinde dural ım. 

Oğ lu Muhammad babası  hakkında ş öyle demektedir. "Babamla birlikte 

al-R.ayrawanda yürüyorduk, nihayet yolumuz binicilerin topland ığı  bir yere 

1 Ibn Abi' ı;1-Diy4 Itlyafu Ahli'z-Zaman... I. 98 - 99.; Tabak .a.tu Abl'l-Arab 
s. 35.; Riyadu'a-uufas, s. 141.; TartIbu'l-Madarik (yazma); 91b. 

2 ItlYafu Ahli'z-Zaman, I. 102 - 105.; al-Bayariu'l-Mugrib, I. 89. 
3 Ibn `Abdi'l-Barr, Cni`u 	 IL 148. 
4 Ibnu'l-Abbar, 	 s. 241. 
5 Tabakrı tu 	 s. 86.; Riyridu'n-Nufüs, I. 161 (burada riivinin ismi Abii 
Zakariyyil ibnu'l-Rakam olarak geçmektedir). 
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vard ığı nda beni ş iddetle çekerek bir dehlize girdi. Orada babama ne var, ne 

oluyor diye sordu ğumda, ey oğ lum bana borçlu olan birini gördüm. Beni gör- 

mesinden ve benden çekinmesinden korkdum, diye cevap verdi. Bunun üzerine, 
- • 

bende Allah' ın şu kavlini zikrettim. ; 	; 	 C.AS"" C,j 

- • - 
; , 	dil Orada bir saat kadar oturduk. sonra oradan ç ıkdık. Biraz 

yürümüş dük ki babam bana yönelerek, bu husus hadisde ş öyle vârid ol-

muş tur diyerek,2 	, , • hadisini okumu ş tu". 3  

Talebelerinden Abi]." Sinân Zayd ıbn Sinân (Ö. 241 /855) kendisi ile hocas ı  
arasında geçen ş u hadiseyi nakleder: 4  Bir gün YaIlyâ hayvan ına binerken onun 

özengisini tutuverdim. Ey karde ş imin oğ lu, Allah seni mükafatland ırsın diye 

dua etti ve bir kimse mü'min karde ş inin özengisini bininceya kadar tutuverirse, 

Allah ondan büyük günalılarını  siler diye ilave etti. Ben bu edebtendir, fakat 

ben senden, kulu Allah'a yakla ş tıran en faziletli i ş i haber vermeni istiyorum 

dedim, cevaben bana, Hazreti Peygamberden gelen ş u haberi okudu . 

4.7u1j,4 Ltı l 	Jli 

Yahya fevkalade bir haf ızaya sahipti. I ş itmiş  olduğu ş eylerin hepsi-

ni ezberlediğ ine dâir rivayetler pek çoktur. Zira o zamanlarda kitabetten çok 

hıfza ehemmiyet verildiğ inden, insanlarda h ıfz melekesi çok geli ş miş ti.O ce-

miyetin yeti ş dirdiğ i mümtaz ş ahsiyetlerden biri olan müellifimizde de bu me-

lekenin kuvvetli olmas ı  tabii idi. Abii'VArab, Yabyân ın torumandans rivayet 

ettiğ i bir haberde ş öyle demektedir: "O, i ş ttiğ i her ş eyi ezberlemiş , hatta şarkı  
söylenen bir yerden geçerken, söylenen ş arkıyı  hafızas ına nakş etmemek için 

kulaklar ını  tıkamış tı".6  O, Allah'ın sevgili kullarmdan biri addedilir. Üç şey 

hakkında niyazda bulunmu ş , istediğ i şeyler kabul olunmu ş tu. Borçlu olmamayı  

1 Al-Bakara 280. 

2— Bu haber hadis meemualarmda biraz de ğ iş ik olarak, geçmektedir. Bkz. 

VIII. 12; IX. 141; Sunanu't-Tirmi z i, I. 348, 350; Sunanu AbI Düwud, II. 

645; Musnadu Alı mad, II. 228, 241; III. 40; IV. 358. 

3 Ma ı limu'l-inı n I. 241 - 242.; Riydu' ıl-Nufils, I. 124. 

4 Riylidu'n-Nufüs, I. 123 (haber Abu Zar rivayetiledir).; Ma' imu'l-In~; I. 240 

(Burada ise 40 tane büyük günah ı  siler kaydı  vardır). Bu habere hadis meemualarmda rastla-

yamadım. 

5 Yabyiı  İ bn Muhammad ıbn Yabyü ıbn Sallüm (Ö. 280/893). 

6 TabakEitu Abi'1 2 Arab, s. 37. 
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oğ lunun iline vâris olmasını  ve kabrinin M ı sırda al-Mukattam denilen yerde 
bulunmasını  istemişti.' 

Yukarıdan beri faziletlerini saymakta devam etti ğ imiz Yahyâ'n ın muarız-
ları  ortaya ç ıkmış , gerek vehm gerekse mezhep taasubu yüzünden onu leke-
lemeye çalış mış lardı . Hicri II. nci ve III. eli as ırlarda mezhep ceryanlar ı  çok 
karışı k bir durum arzetti ğ inden, me şhisır âlimlerin ekserisi, muhalifleri tarafın-
dan, Mutezili, Mürcii, Ş i'i veya diğ er mezheplerden birik itham edilmi ş lerdi. 

Müellifimiz de böyle bir taasubun kurban ı  olmuş tur. Bu hususda gelen haber-
ler ş öyledir: "Adam ın biri, bir gün Yahya'ya, insanlardan baz ısı  senin hakkında 

mürciidir diyorlar. Bunun üzerine Yahyâ ellerini mescidin k ıble duvarma vu-
rarak, şu kıblenin Rabbine yemin ederim ki, asla ırcadan bir ş eyle Allaha iba-
det etmedim. Nas ıl oluyor da bid'at olan bir ş eyden bahsediyorsunuz diye ce-
vap vermiş tir;"? Burada, Yahya'n ın kendisine isnad edilen lekeyi tessüf ve 
heyecanla reddetti ğ ini ve ırca' fikrini kötülediğ ini müş ahade etmekteyiz. 

Şu haber de, onun muar ızlarının maksatları  daha aç ık olarak görülmek-
tedir: "al-Kayrawân ulemas ııı dan olan Sulaymân ibn Sâlim (Ö. 289 /902)- 
Abu'l-`Araba göre bu zât, Yahyâ'ya mürcie damgas ını  vurmu ş tur- ş öyle ri-
vayet eder, bir gün Abâ Ca'far Müsâ ıbn Mudâwiya Ö. (225 /840), Yahya'ya 
gelerek, ya Abâ. Zakariyya, ş arkta iman hakk ında konu ş an kimlere mülaki 
oldun? diye bir sual sorunca Yalıyâ, Malik Ibn Anas, Süfyân at-Tawri 

ve falan gördüm. Onlar, iman kavl ve ameldir, Mâlik ıbn Mığ wal (Ö. 159 / 
776), Fıtr ibn Halife (Ö. 153 veya 155 /770, 772) ve 'Omar ıbn Zar (O. 156 /773) 

ise iman kavilden ibarettir, diyorlard ı . Sulaymân sözüne ş öyle devam ediyor, 
Yahya'n ın 'Omar ıbn Zar, Fıtr ve Malik ile olan görü şmesini, diğ erlerini 

zikretmeksizin Suhnün ibn Safi d (Ö. 240 /854) e haber vermi ş ti. Bunun üzerine 
Sıı hnân, bu muhakkak mürciidir demi ş tir".3  Müsânın, Yahyâ ile olan görü ş -
mesini Sulınân'a tam olarak anlatmamas ındaki maksadın ne olduğu açık ola-
rak görülmemektedir. 

Yine Sulaymân ıbn Salim, al-Kayrawân muhaddislerinden olan `Awn 
ıbn Yusuf al-Hudâ 'i (Ö. 239 /853) dan şu rivayeti nakleder: "Biz, M ı sırda 
`Abdullah ıbn Wahb (0.197 /813) in yan ında bulunuyor ondan hadis dinliyor-
duk. O sırada kitabında Yahyâ ıbn. Sallâm'dan bir hadis geçti. Bunun o, haberi-
ni terkedip, zira bana onun mürcii oldu ğu haberi gelmi ş tir dedi.Bunun üzerine 
benve üç Afrikal ı  talebe aya ğ a kalkarak, Yahyâ'nın irca fikrinden beri oldu ğ u-
ğuna ş ahadet ettik", 4  Abul-`Arab'da haber burada nihayet bulur. Fakat baz ı  

1 Aynı  eser, s. 38.; Riy4lu'n-Nufhs, I. 124. ; 	 I. 243. 
2 Aynı  eser, s. 37.; Bu haber Riy "ndu'n-Nuffı s'da ba şka bir isnadla ve daha de ğ iş ik bir 

ş ekilde verilir. Bkz. I. 124. 
3 Tabakrı tu AbI'l-Arab, s.38.; Riy'41u'n-Nuffıs, I. 125. 
4 Ayın eser, s. 38 (Burada F ı tr'm ismi yanl ış  olarak l ıtr ş eklinde geçmektedir). 
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eserlerde, haber ş u ş ekilde devam eder: "Bu ş ehadetimiz üzerine, Ibn Wahb, 

benden gam ve kederi izale etti ğ in için, Allah'da senden kederi izale etsin diye 

dua etti. al-Kayrawân döndü ğümde Yalıyâ orada idi. Bana selam vererek 

geldi ve ş öyle dedi: Ey Abâ. Muhammad, İ bn Wahb huzurundaki şahadetin 

bana ula ş t ı . Allah seni mükafatland ı rsın, hakikatten ba ş ka bir ş ey söylemiş  
değ ilsin diyerek iltifatta bulundu".' 

Ibn `Abdilbarr (Ö. 463 /1071) in rivayetine göre, bu dedikodular hakk ında 

Yalıya ş öyle demektedir : "ihtilaf' bilmeyen bir kimsenin fetva vermesi 

uygun değ ildir. Keza söylenilen ş eyleri bilmeyen kimsenin, ş u bana daha mu-

habbetlidir. demesi de caiz de ğ ildir".2  Her zaman oldu ğu gibi o zamanda da, 

ş ahıslar hakkında ara ş t ırma yapmadan, pe ş in hükümlerle karar verildi ğ i olu-

yor ve bundan dolay ı  da baz ı  âlimler töhmetten kurtulam ıyorlard ı . 

Yalıyâ aleyhine söylenilen sözler bizzat kendisi veya arkada ş ları  tara 

fından ş iddetle reddedilmi ş , bilakis onun hakk ında medh edici sözler söylen-

miş tir. al-Kayrawân kad ı sı  `Isa ıbn Miskin (Ö. 295 /908) e Yalıyâ hakkında 

görüş ü sorulduğunda, "Allaha yemin ederim ki, O bizden daha hay ırlıdır ve 

o, hakkında söylenenlerden beridir" 3  demek suretiyle Yalıyii'mn kıymetini 

belirtmektedir. IV. cü asr ın Afrikan ın en mühim tarihçilerinden olan Abül-

`Arab (Ö. 333 /945) Yahya hakk ına ş u hükmü vermi ş tir: "Müellifin torunu 

Yalıyâ ıbn Muhammad'dan dedesinin iman hakk ındaki görü ş ünü sordum, 

ş öyle cevap verdi: Dedem, iman kavl, amel ve niyetten ibarettir derdi. Abul-

`Arab sözüne devam ederek ş öyle demektedir: Yalıyâ ıbn Muhammad çok sağ -

lam ve sözüne itimad edilir bir kimse idi. O dedesi hakk ında hiç bir ş eyi gizle-

mez, bütün hakikatlar ı  ortaya koyard ı".4  

Öyle zannediyorum ki, Yahya'ya isnad edilen bu töhmetin en mühim se-

bebi, mezhep taassubundan ileri gelmektedir. Müellifimizin ilminin büyük bir 

kısmının Irak'tan al ınmış  olması , al-Kayrawân taassubu taraf ından affedile-

memiş tir. O, uzun müddet al-K ayrawânda ikamet etmesine ra ğ men dâima ya-

banc ı  addedilmiş tir. Onun kudretini ve ilmi de ğ erini, ş ark hariç, Afrikada 30a 

yakın talebe ondan ilim almak ve hadis rivayet etmek suretile fiilen isbat et-

miş lerdir. Hakk ında söylenilenlere ra ğmen, Kuzey Afrikal ılar onu sika ve sö-

züne inanılır bir kimse olarak tan ımış lardır. 

Yalıyâ, oğ lu Muhammad ile beraber, Trablus ve M ı sır yoliyle ikinci defa 

hacca gitmi ş , hac vazifesini yapt ıktan ve Medineyi ziyaret ettikten sonra, 

1 Riyadu'n-Nuffı s, I. 125 yine burada da F ıtr' ın ismi yanlış  olarak IÇutn ş eklinde yaz ı l-
mış tır.) 

2 C3mi'u B ayiini'l-' Ilm. II. 47. 
3 Riy5.dun.' -1Nufils, I. 124. 
4 Tabak atu Ab ı 'l-Arab, s. 38.; Riy5.du'n-Nuffı s. I. 123. 
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Afrikaya dönmek üzere yola ç ıkmış , Mı sırda hastalanm ış , 200 /815 senesi safar 

(eylül) ayı  ba ş larında Fustat'da vefat etmi ş tir.' Cenazesi muazzam bir me 

rasimle al-Mukattam mevkiinde, al-Kayrawanh muhaddis 'Abdullah ıbn Far-

rüh'un kabri yan ına gömülmüş tür. 

3 — Ş eyhleri : 

Yahya'n ın, çeş itli kültür merkezlerinde görü ş üp feyz ald ığı  şeyhlerinin ade-

dini kendi a ğ zından dinleyelim- "kendilerine ula ş tığı m bilginleri ş öyle bir kal-

bimden geçirdim, onlar ın sayılarını  363 tane buldum. Bunlar ın hiç biri tibiin-

dan değ ildi. Tibiindan kendileriyle görü ş tüğüm zevat 24 tanedir. Bir tane de 

Ummii'l-Mu'minin Hazreti 'Alsa ile görü şen bir kad ına ula ş tım"2  demek su-

retiyle ilminin ne kadar geni ş  bir ilimler zümresinden geldiğ ini isbat etmi ş  
oluyor. 

al-Kayrawin Kütüphanesinde bulunan tefsirinin da ğı nık varaklar ı  ara-

sındaki bir sahifede, ula ş tığı  tibiilerin isimlerini tadat etmektedir. Maalesef bu 

sahifenin bir k ısmı  tahrip olmu ş  bulunduğundan isimlerin baz ı sı  okunamamak-

tad ır. Okunabilen isimler ise şunlard ır : An-Na ş r ıbn Ma`bad, 3  Ruzayk 

al-Maazzin, Abi Tilit,4  aş -Ş ah ıbn Dinir, 5  `Ikrima ıbn 'Ammir,6  Ayyüb 
ıbn Nehlk,7  Fıtr ıbn Halifa, 8  Ab ız Habib ıbn Ibn Halaf, Cebir ad-D ı -
maş ki, Ibn Kays Ş ammis, Nifi` al-Cammil, Diwud ibn Kays al-Madani'- 

dir. 

tefsir nüshalar ında, kendilerinden rivayette bulundu ğu yüz-

lerce ki ş iyi tesbit ettik. Bu husus da, onun 360 dan fazla ilim° müliki oldu ğu 

sözünü teyid eder. Ş eyhleri olan bu zevattan baz ısun, isnaddaki yeri bahsinde 

ele alaca ğı z. 

1 Bkz. Tabakötu 	 s. 38. ; Riyödu.'n-Nuffı s, I. 124.; Ma'ölimu'l- 

m ön, I. 243 (bütün bu kaynaklar onun M ı s ırda vefat etti ğ ini söylerken. Brockelmann ise onun 

Mekkede vefat etti ğ ini söyler. Bkz. Brock. Suppl. I. 332). 

2 Ma`ölimu'l-imön, I. 239.; Riygı du'n-Nuffı s, 1. 122.; Tabökiitu'l-Kurrö, II. 

373.; ad-Düwudi, Tab kötu'l-Mufassirin (Yazma), 148b. (Burada Abü `An ır ad-Dönr-

den naklen, tfıbifınden yirmiye yakın kimse ile görü şüp, onlardan nakillerde bulundu ğu zikredi-

lir. 

3 Bkz. al-Carh wa't-Ta`clil IV. 474 

4 Aynı  eser, IV 2. 399. 

5 at-Törihu'l-Kabir, II. 305; al-Carh, II I  438; Kitöbu'l-`Ilöl, I. 348. 

6 Tabakötu Ibn Sa `d, V. 404; Kitübu'l-Ilal, I. 42, 90, 120; al-Carh, III. 2. 10. 

7 At-türilı u'l-Kabir, I. 425; al-Carh, I. 259. 

8 Aynı  eser IV. 1. 139; ayn ı  eser, III 2. 90.; Kitöbu'l-`Ilal, I. 147. 

9 Al-Carh, IV 2. 359. 
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Tabakat kitablar ının verdiğ i bilgiye göre, o, Basrada al-Hasan al-Bas-

ri'nin talebelerinden el-Hasan b . Dinar'dan k ı raat ilmini okumuş tu.' 

Tefsirindeki k ıraât hususundaki haberler ekseriya bu zattan gelmektedir. 

Tabakât ve Cerh kitaplar ı , bir zatı n ş eyhlerinin isimlerinin hepsini say-

mazlar. Onlar ancak me şhur olanlar ımn veya en çok rivayette bulunduk-

larmın isimlerini verirler. I ş te bu kaynaklar onun Hammad ibn Salama 

(Ö. 167/783), Hammam ibn yalıya (Ö. 154/781), Said ibn AbrArüba (Ö. 

156/773), gibi zevattan rivayette bulundu ğunu zikrederler." Me şhur imam 

Malik ibn Anas'dan 24 hadis yazdığı na dâir rivayetler vard ır'. Al-Kadriyad 

(Ö. 544/1149) Malik ibn Anas'dan rivayette bulunan ş ah ısları  sayarken, 

bu isimler aras ında Yahyan ın ismine de rastlan ılır4. Mısırda bulunduğ u s ı -
ralarda, o devriq fıkıh ve hadis bilginlerinden olan al-Layt ibn Sa`d ve 

`Abdullah ibn Lahra (Ö. 174/790) dan da hadis rivayet etmi ş tir'. Abin-

'Arab' ın zikrine göre Yalıya, al-Kayrawan ın me ş hur alimlerinclen olan al-

Buhlül ibn Ra ş id'ten de bir hadis rivayet etmi ş tir6. Bu rivayetin azlığı , 

Yahya'nın al-Kayrawana geli ş inden k ısa bir müddet sonra al-BuhlüPun 

vefat etmiş  olmas ında aranabilir. Di ğ er müellifler ise, Yahya'n ın ondan 

sadece rivayette bulundu ğ unu kaydederler. Keza O, Abü Muhammad Ab-

dullah lin Farrülı 'darı  da (Ö. 176/792) ilim alm ış  ve rivayette bulunmu ş tur/. 

4 Talebeleri. 

Yahya, nas ıl ş arklı  ve garbl ı  alimlerin pek ço ğ undan nakillerde bu-

lunmuş sa, yine pek çok ş arklı  ve garbl ı  kimseler ondan rivayette bulun-

mu ş lardır. Kendisinden rivayet edenlerin ço ğunu, müellifimiz ş u sözleriyle 

belirtmektedir: "Kendilerinden ilim rivayet edilen kimselerin az bir k ısmı  
istisna edilirse, diğ erlerinin hepsi benden rivayet etmi ş lerdir".' O devirler-

de kitabetin yayg ın olmaması  ve ilimlerin daha ziyade haf ızaya dayanma-

sı  sebebiyle, ya şhnın gençten, daha alim olan bir kimsenin, kendisinden 

daha a ş ağı  durumda olandan ilim almas ı  ve rivayette bulunmas ı  görülen 

tabii hadiselerdendir. Yahya, Malik ibn Anas, al-layt ibn Sa`cl, 'Abdullah 

ibn Lalda, 'Abdullah ibn Wahb'dan rivayetlerde bulundu ğ u ğ ibi, bu ş ahıslar-

da Yahyâ'dan nakillerde bulu ı mu ş lard ır. Daha evvel gördü ğümüz gibi, `Ab- 

1 Tabaktu'l-Kurr5., II. 373.; Tabakfı tu'l-Mufassirin (Yazma). 202a 
2 Ayn ı  yer. 
3 Ma'31imu'1-Iman, I. 240. 
4 TartIlı u'l-Madrik (Yazma), 75a. 
5 Ma`31imu'1-imtı n, I, 240. 
6 Tabak3.tu `Abl'I-Arab, s. 52.; ad-Dil ı üe, s. 101.; Riygı ciu'n-Nufiis, I. 132. 
7 Ş acaratu'n-Nfı ri'z-Zakiyya, I. 60. 
8 Riyçlu'n-Nuffı s, I. 122. 
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dullah ibn Wahb'ın kitabından, Yahya'n ın haberini ç ıkarmak istemesi... Ah-

mad ibn Kidna'nın Abu'l-`Abbas ibn Hamdün'dan rivayetine göre, Yahya, 

"Malik ibn Anas benden 18 hadis yazd ı" diye söylüyordu.' 

Kendisiyle görü ş tüğüm, Tunuslu alim Muhterem Hasan Husni 'Abdul-

wahhab. Yahya ıbn Sallam hakk ında bana şu açıklamada bulundular. "Onun 

hakkında söylenilen medhiyyeler ve pek çok Afrikal ının ondan ilim alıp riva-

yetlerde bulunmas ı , Yahya'n ın ilimdeki mevkiini gösterme ğ e kâfi gelir. Ondan 

rivayette bulunan Afrikal ı  talebeleri sayd ım, sayılarını  otuza yak ın buldum". 

Biz burada ilim meydan ında ş öhret kazanm ış  baz ı  talebeleri üzerinde duraca-

ğı z. 

Muhammad ıbn Yahya ibn Sallam (Ö. 262 /876), 2  müellifimizin o ğ lu olan 

bu zât 180 /796 senesinde Basra'da do ğmuş tu. Babas ından ve daha pek çok 

âlimden ders alm ış , fakih, fad ıl, hafız, güzel ahlakla müzeyyen, az konu şup 

çok ibadet yapan bir zat idi. al-Kayrawanh hadis bilginlerinin me şhurlarından 

sayılır. al-Kayrawanh tarihçi Abü Bakr at-Tacibi, Onun, A ğ labilerden Abi" 

İbrahim Ahmad ıbn Muhammad ıbni'l-Ağ lab (Saltanat ı  242 - 249 /856-864) 

nezdinde yüksek bir mevkii oldu ğunu zikreder, Muhammad, babas ının tefsirini 

al-Kayrawan camisinde okur, ondan da pek çok Afrikal ı  ve Endelüslü talebe 

rivayet ederlerdi. 262 /876 senesinde 82 ya şı nda al-K ayrawanda vefat etmi ş , 

cenaze namaz ını  al-Kadl Sulayman ibn (Ö. 270 /883) k ıldırmış tır. Ba-

bas ının tefsiri üzerine ziyadat ı  vardır. Bu eserden müteferrik parçalar bugün 

al-Kayrawanda, ( Ukba cami' kütüphanesinde bulunmaktad ır. 

Zayd ıbn Sinan al-Asadi , Abrı  Sinan (Ö. 244 /858). 3  sika bir muhaddistir. 

al-Kayrawanda Yahya'ya talebelik yapm ış , şarkta ise Sufyan ibn `Uyayna (Ö. 

198 /813) ve 'Abdurrahman ibn al-Kas ım (Ö. 191 /807) dan i ş itmiş tir. 

Ahmad ıbn Müsa ıbn Carir 	 Dawud al-'Attar (Ö. 244 /858) 4  

al-Kayrawandaki ilim muhitinin tan ınmış  simalarındand ır. Ibn Ganim (Ö. 

190/806), Mu`awiya as-Samadihi (Ö. 199 /814), Asad ibnu'l-Furat (Ö. 213 / 

828), Sulınfın ve Yalıya'dan ilim almış tır. Yahya'n ın tefsirini rivayet etmi ş  ve 

91 ya şı nda iken vefat etmi ş tir. 

Ahmad ibn Muhammad ibn Kadim (ü. 247 /861), 3  Asad ibn al-Furat ve 

1 Riyklu'n—Nufüs, I. 122. 

2 Tabakütu 	 s. 38.; Ma`ülimu'l-iman, II. 95 - 98. 

3 Riyüçlu'n-Nufüs, I. 123.; Ma`ülimü'l- İ man, I. 240. 

4 Tabakütu Abi'l-Arab, s. 151.; Ma`ülimu'l- İ man. II. 104.; Tartibu'l-Madürik 

(6510 nolu nüsha) III. 22b-23 a (Burada ölüm tarihi hatal ı  olarak 274 senesi gösterilmektedir). 

ad-D ib ü e, s. 32 (ölüm tarihi yanl ış  olarak 293 senesi gösterilir). 

5 Ma'ülimu'l- İ man, II. 72;. Tabalsütu Ab ı 'l-Arab, s. 114 (Burada bu zat' ın ismi 

Muhammad ıbn Kadim olarak geçer.) 
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Yahya dalı  ilim almış , Asad ile birlikte Sicilyan ın fethinde bulunmu ş tur. Hadis 

hafızlarından say ı lır. 

Abffr-Rabr 	 sâlih bir kimse idi. Yalıyâ'dan ilim alanlardan biri- 

dir. 

Yukarı da ad ı  geçen ş ahıslardan ba ş ka, Abü Ahmad Miisâ ıbn Carir, 2  

Abü Ca'far 'Abdullah ibn Muhammad ibn 	ad-Dağ aş 1, 3  AbfıPl-Fadl 'Ab- 

bas as-Sidri, 4 	ibn Rabâlı  al-Cazari (Ö. 212 / 827), 5  Ahmad ıbn Ca`- 

far ıbn Na ş r ıbn ziyâd,6  'Abdullah ıbn Sahl al-Kazyâni Abü Mulıammad (Ö. 

248 /862),7  Abü Ca'far Ahmad ıbn Na ş r ibn Ziyâd (Ö. 235 /849), 8  ondan ilim 

almış lardır' Tartibu'l-Madârik'te, 9  Ahmad ibn Ahmad ibn Ziyâd 

Abü Ca'far (Ö. 319 /931)in, ibn Sallâm ile sohbetinden bahsediliyorsa da bu 

sohbet tarihi yönden mümkün de ğ ildir. Belki bu zât Yahya'n ın o ğ lu veya to-

runu ile görü ş müş . olabilir. 

5 — Eserleri: 

Bütün tabakât kitablar ı  Yalıyâ'mn musannafat sahibi oldu ğunu kay-

detmektedirler.°° Fakat esefle söyleyelim ki, eserleri bugün tam olarak elimiz-

de mevcut de ğ ildir. Ancak eserlerinden cüzler halinde baz ı  kı sımlar bize kadar 

ulaş mış t ır. Ş imdi, eserlerinden mevcut olan cüzler üzerinde duracak ve onlar ın 

tavsiflerini yapaca ğı z, 

a— Kuranı  Kerim Tefsiri ve Nüshalar ı : 

Tefsiri Yahya ibn Sallâm adiyle tan ınan eser, Brockelmann' ınn Arab 

Edebiyat ı  Tarihi adlı  eserinde belirtti ğ ine göre, yaln ız Tunus'da bulunmak-

tadır. Tunusda bulunmamdan istifade ederek bu tefsiri ara ş tırd ım. Tunus 

Cumhuriyeti dâhilinde bu tefsirin tam olmayan bir kaç nüshas ını  tesbit ettim. 

Maalesef, bu nüshalar ın hiç biri birbirini tamamlay ıp tam bir Kur'ân tefsiri 

1 Tabalstu Ab ı 'liArab, s. 124. 

2 Aynı  eser, s. 117. 

3 Aynı  eser, s. 111. 

4 Tabaktu Abi'l-Arab, s. 120. 

5 Aynı  eser, s. 67. 

6 Ad-Dib -Uc, s. 34. 

7 Tartibul-MacUrik (yazma), I. 196a. 

8 Ayn ı  eser, III. 75b. 

9 Aynı  eser, III. 80b. 

10 Tabak5. -tu Abi'1 2 Arab,s. 37.; TabakU. tu'l-Kurrbi, II. 373.; Tabak(Itu'l-Mufas-

sirin, 202a.; Ma`Mimu'l-iman, I. 243., Tefsiru'l-R.urtubi, I. 122. 

11 Brock. Suppl. I. 332. 
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meydana getirecek durumda de ğ ildir.' Eser tam olmamas ına rağ men, elimizde 

mevcud olan k ı s ımlar, müellifin tefsirdeki metodu hakk ında bilgi vermeye 

kâfidir. Tefsir, umumiyet itibariyle evvelkilerin nakli tefsirlerine benzerse de, 

ileride görece ğ imiz gibi, kendinden sonrakilere yeni metodlar verebilecek tec-

rübelere giri şmiş tir. Ş imdi art ık bu nüshalar ın tavsifine geçebiliriz. Nüshalar ın 

tavsifini yaparken, umumi vas ıflarını , istinsah tarihi ve müstensihi, kimin 

rivayetiyle olduğu, sema' ve temlik kayidlar ını  gösterecek ş ekilde bir sıra tâ-

kip edece ğ iz. 

1— Abdaliyya Kütüphanesi Nüshas ı : 

134 No.da kay ıtl ı  olup 230 x 160 mm. ebad ındad ı r. 99 varak olup her sahife 

31-34 sat ırı  ihtiva eder. Yaz ı  ş ekli, Köfi hatt ın, mağribi hatta intikali 

devresine rastlar, yani kfifi hatta yak ın kayrawânidir. 4  Varaklar deri olup, 

eski siyah mürekkeple yaz ılmış t ır. Eser me ş in cildli ve mikleplidir. iyi bir ş e-

kilde muhafaza edilmektedir. Bir cild olup yedi cüz'ü ihtiva eder. An-Nabl 

suresinin 48. inci âyeti olan ''(.9,tcy, ,k3A 	 ile baş lar. Fü- 

tır suresini tamaml ıyarak nihayet bulur. İ lk varak üzerinde şu ibareyi oku-

maktay ı z : 

U1I 

(31 ,Z1 	yi., 

« Jı 9 t; .;P L■JJ:d » 41 99 	« 4t C.74 4U1 	 » 4119 

Bu ibareden, elimizde bulunan bu cildin, Yabyâ'n ın tefsirinin üçüncü cildi 

olduğunu ve eserin tamam ının da dört cildden ibaret oldu ğu neticesini ç ıkar-

tabiliriz. Ayr ıca eserin yedi cüz'ü ihtiva etti ğ ini yukar ı da söylemiş tik. Bu cüz-

ler. 13. le ba ş lar ve 19 ncu cüz ile nihayet bulur. cüzler aras ında birer varak bo ş -

luk bırakılmış  olup her cüz'ün ba şı nda, yukarıda verdiğ imiz 13 . ncü cüz 

1 Kuzey Afrikada ş ahıslara ait zengin kütüphaneler vard ır. Bu kütüphanelerde, Yalıyiı-
nm tefsirinin diğ er cüzleri veya tamam ı  bulunmak ihtimali mevcuttur. Esefle kaydedelim ki, 

bu kütüphanelerin muhteviyatlar ı  gizlenmekte ve istifadeye arzedilmemektedir. 

2 Bu kütüphane halen, CömPu'z-Zaytiina yak ınında, İ lâhiyat Fakültesinin tedrisat yapt ığı  

eski bir Türk kış lası/un içindedir. Bu kütüpbaneni ıı  yazma eserleri daha iyi muhafaza edilmek ve 

tasnifleri yap ı lmak mülahazas ıyla Tunus -Üniversitesine nakledilmiş tir İş te bu sebebten dolay ı , 

üzerinde çal ış tığı mı z tefsir bu kütüphaneye kay ı dlı  olmakla beraber, -Üniversitenin yazma eserler 

kütüphanesinde bulunmaktad ır. 
3 Bu nüshay ı  Brockelmann (Suppl. I. 332) yanl ış  olarak Tunis, Zeytüna, I. 44-6. şeklinde 

göstermiştir. 
4 Muhammed al-Bahli an-Nayyöl'irı  1963 senesinde ne şrettiğ i al-M ak t ab atu At ariy-

y a tu ay r avön isimli bro şürde, ad ı  geçen bu nüsha hattm ın endelüsi oldu ğunu söylemek-

le bariz bir hataya dü şmüş  olduğunu söyleyebiliriz. Bkz. Ad ı  geçen bro şür. s. 26. 
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misali, cüz'ün nerede ba ş layıp nerede sona erdiğ i bildirilmiş tir Eserin sonu 

ş öyledir: 	L9J1...14,...4 	,C»i 	4;_,P j 411-L4S:  

(1 ) 	(sJ4S1 99 a da ise tefsirle alakas ı  olmıyan orucun faziletine 

dair Hz. Peygambere kadar ula ş an baz ı  rivayetlerle, Hazreti Abü Bakr ve 

`Omar'ın faziletlerini gösteren haberler bulunmaktad ır. Bu birkaç haberin, 

müstensih tarafından fâide mülahazasiyle kaydedilmi ş  olduğunu zannediyo-

rum. 

Bu cildte mevcut olan surelerin isimleri zikredilirken, o süredeki ayetlerin 

tamamen Mekke veya Medinede nâzil oldu ğu veyahutta Mekki sure içinde Me-

dinede nâzil olan ayetler varsa onlar da belirti]mi ş tir. Burada bütün surelerin 

baş lıklarını  zikretmiyecek, yaln ız bir kaç örnek vermekle iktifa edece ğ iz. 

(2) a  t*TZ1%, 	.sla 	 » 

(3)  o 14,15...' 	Lsai 4-7A j.,-4)11 	 » 

dti 	JI ı4t,l C.).• 	4:.)Y ayi4.1..<;1-‹* 

(4)  « CA!t:JA CyyLL:i.  j 

İ lk varak üzerinde ilmin ve cömertli ğ in faziletine dâir şu beyitleri oku-

maktayız : 

L;,111 

rtsJI j  

C:1k; 	J5' (ip 

L5A3 	 cj.;i41 	 Ls" 11 

Eserin müstensihinin ismine rastlan ılmamış tır. Fakat 18. ci cüz'ün so-

nunda bulunan şu kayıttan, 43,31 J,0 	 L41 jı eJl Ic » 
(5)  «Zl.. L55t, 	,55ksi 

bu cildin 383 /993 senesi muharrem ay ında yazılmış  olduğu anlaşı lmaktad ır. 

1 `Abdahyya Ktp. (`Abd.) Nüshas ı , 98b. 
2 `Abd. 25b. 
3 `Abd. 86b. 
4 `Abd. 76a. 
5 `Abd. 84a. 
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Bu cild, birinci varaktaki 13. eli cüz'ün ba ş langı cındaki ifadeden ve a ş -Ş u-

arü suresi ba şı ndaki isnaddan anla şı ldığı na göre, Abü Düwud Ahmad ibn 

Müsü ıbn Carir rivayetiyle gelmektedir. Nüshada hiç bir sema koydum rast-

lamlamamış t ır. 13. eli ve 14. ncü eüzlerin ilk sahifeleriyle, 19 ucu cüz'ün son 

sahifesinde baz ı  temlik kayıtlarına rastlan ılmaktad ır. Bu kayıtların hemen he-

men hepsi hicri VIII. cu asra aittir. Bu temlik kay ıtları  söyledir: 

Lsc...".t31 	 1;e:-1 Z5U, 5,31 II% 	cyk,..1 • N 

	

431124 .53,*1 41.•lp (35kAl 	 C.; 	jtA; ÎI .),1111 

<>...t..;111 14 

jiiP UA 

153l1.1 	(:ya 	-t?-1 	jl"; 	I 	aS1L. » 

	

(1) « 	,I,A51 Ak; 	 I•klAtp 

« Ls 

cs 	4:y.71,11 ji; 	Ls.c. 	 J;2.4'-'1» • y 

1,1lb 	';‘11231 	(.9,41,11*IL 

« 'I 	Zav.) 1 

jtse; 	 1,1* LykSI» 

J-44 

	

,05kpl 	 c.r. 	 (btP 

	

el...11 4; j 	4:■.1' ja12,1 	 I 

L9,4,4  

53U.1 

1 'Abd.la (13.cü cüz'ün ilk sahifesi). 
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L. 1^;* 	 o 

Jt.,,j 0.3 	j3k..J ı  

« 

iı 1.1 51l1.1 	 .-X ı • ı  C..y 	 » 

jr5/.., 	 e}. ► 	AJN ‘siJI 43j j  aJ ,43,ı 1 jalai 

(1)  (( 	 ‘Ç.1-4 

j  44; (.5.20 ► 	I.Sub » 

4pL1 k;ı121.;  4;ıı l 	Yt,JI L. "; LtIl 

(2) 
 

Bu kayıdlardan anla şı ldığı na göre, esere 724 senesinde Muhammad ıbn 

Muhammad ıbn 'Abdilmacid al-Alsfahsi malik olmu ş  sonra aynı  aileden olan 

Muhammad ıbn Mi-Isa'dan 733 /1332 senesinde Muhammad ıbn Ahmad ibn 

Muhammad ibn `Abdilmun'im al-Maliki al-Ba ş" sat ın almış , nihayet 735 /1334 

senesinde al-Be ş i tarafından Ahmad ıbn Muhammad ibn Ahmad 

arAllami'ye sat ılmış tır. 3  Ayr ıca yukar ı da birinci varakta oldu ğunu söyledi-

miz beyitlerin sa ğı nda, ikinci vara ğı n alt ında ve son varaktaki mühürden an-

la şı ldığı na göre, bu eser 1230/1815 senesinde katledilen vezir, Sahibu't-Tabi` 

ünvan ile me şhur Yasuf Hoca tarafından, Bab- ı  Suvayka'daki kendi camii 

ve medresesine vakfedilmi ş tir. 

2— Hasan Ijusni Abdulwahhc-tb4  1Vüshast: 

Hasan Husni `Abdulwahhalı 'm ş ahsi kütübhanesinde bulunan bu nüsha, 

bizzat üstad taraf ından islah edilmi ş  ve cildlenerek tahribden korunmu ş tur. 

Baş  ve son taraflar ı  eksiktir. Ba ş langı cı  aş -Su'ara suresinin 9. ncu âyetin olan, 

» ile ba şlar ve a ş -Saffat suresinin son ayeti olan 

» ile son bulur. 270- x 200 mm. ebad ında olup 104 varak- 
.. 

1 'Abd. 16a (14.cü cüz'ün ilk sahifesi). 

2 'Abd. 99b. (19. cu cüz'ün sonu). 

3 Adı  geçen ş ahısların hayatlar ı  hakkında, tabakilt kitablarmda bilgi bulunamam ış tı r. 
4 Tunusun son zamanlarda ilim alan ında yeti ş tirdiğ i kıymetli ş ahsiyetlerden biri olan bu 

zât, ş alı si ktp. de bulunan bu nüshanın mikrofihnini almama müsaade etmi ş  ve çalış malarunda 

yol göstermi ş  olduğundan, kendilerine burada te ş ekkür etmeyi ödenmesi lüz ım gelen bir borç 

bilirim. 
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t ır. Her sahifesi 23 sat ırı  ihtiva eder. Bu nüshada 'Abdaliyya nüshas ında oldu ğu 

gibi cüzler yoktur. Fakat surelerin mekki ve medeni olduklar ı  zikredilmi ş tir. 
"üstadın ifadesine göre, eseri 1939 senesinde ar-Rabat ş ehrinde sat ın almış , 

kurtlar tarafından tahrib edilmi ş  olan varaklar ıslah ve tanzim edilerek ilim 

aleminin hizmetine arzedilmi ş tir Yazısı  endelüs hatt ıdır. Kağı dı  ise, o devirde 

kağı d imalinde me şhur olan ş ötıba (Xatira) şehrinde yap ılan kağı dlardand ır. 

Eserin istinsah tarihi ve müstensihi malâm de ğ ildir. Fakat üstad ın ifa-

desine göre bu eser, hicretin V. ci asr ında Endelüsde yaz ılmış t ır. Zira yaz ı sı , 

V.ci as ırda Endelüsde yaz ı lan eserlerin yaz ılariyle uygunluk halindedir. 

Rivayeti hususunda bir kay ıt yoksa da, al-Kayrawön ve `Abdaliyye nüs-

halariyle yap ılan karşı laş tırmadan anla şı ldığı  üzere, bu nüsha müellifin oğ lu 

Muhammad ibn Yahya ibn Sallöm tarafından rivayet edilmiş tir Sema' ve tem-

lik kayıtlarına da rastlan ılamamış tı r. 

3 al-Kayravön Nüshaları : 

al-Kayravön ş ehrinin büyük camisinde küçük bir odada çok k ıymetli 

yazmalar bulunmaktad ır.' Burada bulunan Yahya ibn Sallâm ' ın tefsir nüs-

haları  dağı nık varaklardanve cüz parçalar ından ibarettir. Bunlar ayr ı  ayrı  yazı  
çe ş idlerini ve ayr ı  ayrı  sureleri ihtiva eder ve râvileri de muhtelifdir. Bu 

bakımdan, bu dağı nık parçac ıkların her biri bir nüsha özelliğ i gösterdiğ inden, 

bunlara al- KayrawHn nüshas ı  yerine al-Kayrawön nüshalar ı  demek daha do ğ ru 

olur. Çünkü bunlar tek bir nüshan ın dağı nık varaklar ı  değ ildir. Onun için bu 

parçac ıkların ayrı  ayrı  tavsifini yapacağı z. Bu dağı nık cüz parçac ıkları  üzerine 

çeş idli rakkamlar konulmiış tur.2  Biz de , tavsifimizde bu rakamlar ı  kullana-
cağı z. 

1 Bu kütüphanede bulunan eserlerin hemen hemen hepsi deri üzerine yaz ı lmış tır ve yine 

ekserisi da ğı mk varaklar halindedir. Bu da ğı mk varaklar tahtadan veya mukavvadan yap ı lmış  
sandıklar içinde muhafaza edihnektedir. Mevcud olan eserlerin, Bu günkü kütüphanecilik usul-

lerine göre muntazam fihristleri bulunmad ığı ndan,ilim aleminin istifadesi hemen hemen imkans ız 

gibidir. Ayr ıca orada çal ış abilmek için hususi izin almakta şartt ır. Bu kütüphanede bulunan baz ı  
kıymetli eserlerin mikrofilimleri al ınmış  ve Tunusdaki Milli Eserler Müzesine konulmu ş tur. Bu-

rada, gerek al-Eayrawönda çah şmam hususunda izin verenMilli Müze Müdürü Say ın Sulaymön 

Mustafa Zbis'e, al-Kayrawandaki Ibrahim ibn al-A ğ lab Müzesi Müdürü Say ın '01.~ Currıd'a 

ve gerekse baz ı  mikrofilimlerin tab' ına müsaede veren Say ın Mulyammad an-Nayfar'e ve Mu-

hanamad aşŞ ibbi'ye te şekkürü bir borç bilirim. Bu kütüphanede bulunan baz ı  kıymetli eserler ve 

mikrofilimler hakkında fazla bilgi için bkz. al-Makt ab a tu 'I- At arly y a Eayr aw ön. 

2 Bu rakamların neye delalet ettiğ ini al-Eayrawöndaki müze müdürün sordum. Çekilen 

mikrofilimlerin sıra ve tasnif no.larma ait oldu ğunu söyledi. Fakat Tunus Milli Müzesinde bulu-

nan mikrofilimlerde böyle bir tasnifin olmad ığı m gördüm. Yalnı z son numaralar, cüz parças ının 

baş lamış  olduğu sahifeyi göstermektedir. Zira bu kitabl ıkta bulunan da ğı n& varaklar birden ba ş -

lamp sonuna kadar s ıra ile , mevzular ay ırdedilmeksizin numaralanmış lardır. Yaltyrı 'mn tefsir 

sahifeleri 333-809 aras ındadır Bkz. al-Maktabatu'l-Manyya bi'l-Eayrawön. 
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211 - 1 - 651: Bu cüz 651 no.lu  sahifeden ba ş lar 690 a kadar devam eder. 

225 x 160 mm. ebad ında olup her sahifedeki sat ır adedi 25 - 26 aras ında değ iş k. 

Yaz ı s ı  kâfiye yak ın mağ ribi hattiledir ve noktas ızd ır. Dış  kapak ve ilk sahife-

ler deri üzerine, diğ eri sahifeler ise rengi esmere çalan kal ın bir kağı da yaz ılmış -

tır. Bu parçan ın muhteviyat ını  gösteren, kapak üzerindeki ibare ş öyledir: 

431 	» 4.1) 	 cy. 	5...! ıı  
Ajti cs. 	ıı  41.".; 	Ji l 	l+LS 	lıe 

‘.1...J 	cj 	r  

	 4* 

Buradan, bu parçan ın Yusuf suresinin 96. cı  ayetinden, İ brahim suresinin 36. 

cı  âyetine kadar ki kısmı  ihtiva ettiğ ini anlıyoruz. Sonundaki ibare ş öyledir: 

j,.?;  , 	4311 	 ";..171 	ıı  

.ıglS 	. ıı» 

4 , 	 sjı l cyLa 

İ lk ve son sahifelerdeki şu ibareler birbirine uymamaktad ır. Kapak üze-

rindeki ibare 18. ci cüz'ün ihtiva etti ğ i ayetleri göstermektedir ve son varak-

ta İ brahim suresinin 36.c ı  âyetile son bulmaktad ır. Sonundaki ibarede 18.ci 

cüz tamam oldu denmesi kah ederken, 19 cu cüz tamamaland ı  deıı mesi, müs-

tensihinin bir gaflet eserini ortaya koymaktad ır. Müstensihin böyle bir gaf-

letine ba ş  tarafta yine rastlamaktay ı z. Ş öyle ki: 

• 	 4??. / 	(.9.". 

ibaresi yanh ş t ır Zira burada ad ı  geçen her iki ş ah ıs da ayn ı  zâtt ır. Doğ rusu- 

nun şöyle olmas ı  icab eder. 	r5L, 	 (3,4 (:). 

Bu cüz' Ilirit ibn Marwân ı  tarafından 404 /1013 senesinde istinsah edil-

miş , müellifin oğ lu Muhammad ibn Yahyâ'dan rivayet etmi ş tir. Cüz'ün sema 

kaydı  yoktur. Temliki hususunda da, kapak üzerindeki ibareden müstensihin 

oğ lu yalıya ya âit oldu ğu anla şı lmaktadır. 

1 Buzât, oğ lu ile beraber, 40 sene müddetle Ş anhaeilerin hizmetinde istinsah i ş i ile meşgu 

olmuş  Bkz. Waraküt. s. 344. 
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225-1 - 799: Bu cüz 799 No.dan ba ş lar 802 de son bulur. 273 x 205 ebad ında 

olup, her sahifede 26 sat ır vardır. Yaz ı  mağ ribi hattiledir ve noktalar vard ır. 
Varaklar deridir. Kapaktaki ibare ş öyledir. 

J1 (t 1›..1L, 	 41); 	jıa 

• 	r 	 .La- 	L31 

Bu ifadeden anla şı ldığı na göre, cüz Hûd suresinin 61. ci âyetinden ba ş layıp, 

Yusuf suresinin sonuna kadar ki ayetlerin tefsirini ihtiva etmesi laz ım gelir. 

Fakat elimizde bulunan dört sahife yukarki muhteviyat ı  ihtiva edememektedir. 

800. ncü sahife Had suresinin 61. ci ayeti ile ba ş lar 64.cü ayeti ile son bulur. 

801.ci sahife ise Yusuf suresinin 30. cu ayeti ile ba ş lar 802.ci sahifenin sonu aynı  
suresinin 36. ci ayetile son bulur. Buradan anla şı ldığı na göre aradan ve sondan 

pek çok sahifeler kaybolmu ş tur. 

İ stinsah tarihi ve müstensihi malum de ğ ilse de, sema kayd ından istifade 

edilerek, bunun IV. eli asr ın sonlarında yaz ılmış  olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu cüz, aba Dawud Ahmad ıbn Masa ıbn Carir tarafından rivayet edilmi ş tir. 
Kapak sahifesinin üst k ısmında bulunan sema kayd ı  ise ş öyledir: 

£111 Jı s 	r ui 	(31 44'12 jp 	 o` ı) 

	

jj 	 41;.P 

. 	 ‘,) j jLıt. 	akı?' 

Kapaktaki ibareden bu cüz'ün Ibrahim ibn Muhammad'a âid oldu ğu anla şı l-

maktadır. 

211-1-520: Bu cüz 520 ci sahifeden ba ş lar, 549. cu sahife ile son bulur. 

287 x 180 mm. ebad ında olup her sahife 25-27 sat ırı  muhtevidir. Yazı  ş ekli 

köş eli olup, kafi yaz ı sını  and ırmaktad ır. Yapraklar deridir. Bu cüz'ün ilk ve 

son kapak sahifeleri mevcut de ğ ildir. Al-Kahf suresinin 82. ci ayeti olan 

)) ile başlar, Taha suresinin 33. çü ayeti olan 

(( 	 15-  » ile son bulur. 

Bu cüz'ün kapak sahifelerinin mevcud olmamas ı , istinsah tarihi ve müs-

tensihi, rivayet , sema ve temlik kay ıtları  gibi hususlar ı  bize meçhul kal ıyorsa 

da, yaz ı  şeklinin, al-Kayrawandaki di ğer cüzlere nisbetle en eski olu şu bunun 

III. eli asra ait bir nüsha oldu ğu zannını  uyand ırmaktad ır. Bu cüz'ün ihtiva 
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ettiğ i ayetler, `Abdaliyya niishas ı  ile kar şı la ş tırıldığı nda, her ikisinin de ayni 

olduğu görüldü. O halde bunun da Abâ Dâwud Ahmad ıbn Müsâ tarafından 

rivayet edilmi ş  olduğ unu söyleyebiliriz. 

211 - 1 - 550: Bu cüz 550. ci sahifeden ba ş lar 561.ci sahifede son bulur. 

287x185 mm. ebad ı nda olup, her sahifedeki sat ır adedi 31-37 aras ında de ğ iş ir. 

Yaz ı s ı , `Abdaliyya nüshas ınınkini andırır. Cüz'ün kapak sahifeleri olmad ığı n-

dan muhteviyat ını  tam olarak ö ğ renemiyoruz. Al-Ka ş a ş  süresinin 27. ci âyeti 

olan (( 	 L 	 . . . ı) 

ile ba ş lar. 561.ci sahife ise ar-Râm suresinin 30. cu âyeti olan W 

t:„IP. 	 L;JI ile son bulur. Aradan pek çok varaklar ın kaybolduğu 

anla şı lmaktad ır 

Abdaliyye ve Hasan Husni nüshalariyle yapt ığı m karşı laş t ırmada, 

Hasan Hüsni nüshasiyle mutabakat etti ğ inden, cüz'ün Muhammad ıbn 

Yallyâ rivayetile oldu ğu neticesine vard ık. Kapaklar mevcut olmad ığı ndan, 

istinsah, sema, ve temlik kay ı dları  tesbit edilememi ş tir. 

211 - 1 769 : Bu cüz 769.cu sahifeden ba ş lar 798ci sahife ile son bulur. 

287 x 180 mm. ebad ında olup, sahifelerdeki sat ırlar 35-37 aras ına de ğ iş mek-

tedir. Yaz ı  noktas ız ve okunaks ı zdır. Yapraklar deri olup y ırt ılmış  ve yanmış  
olduğundan mazbut bir vaziyette de ğ ildir. Yırt ık kapak sahifesi üzerinde şu 

ibare okunabilmektedir: 

*ol 	Li 41i; j1 D 	 Lİ,11:yx.0 	J 

	

j..«P 	LJI 

• 	 (Sy4P-Al 

Bu ibareden anla şı ldığı na göre, cüz al-Anfâl suresinin 37. ci âyetinden ba ş -

lıyor ve at-tawba suresinin 58. ci âyetine kadar devam ediyor. Cüz'ün sonunda 

bir varak kadar bir eksiklik göze çarpmaktad ır. Zira 798. ci sahifenin sonu, 

at-Tawba süresinin 52.ci âyetile son bulmaktad ır. 

`Abdaliyye ve Hasan Husni nüshlar ında, bu cüz'ün ihtiva etti ğ i âyetler 

mevcut olmadığı ndan, mukayese yapmak imkan ına sahip olamadık. Bu ba-

kımdan, cüz kimin tarafından rivayet edilmi ş  olduğu tesbit edilemedi. Istinsah 

tarihi ve sema kayd ı  yoktur. kapaktaki ifadeden anla şı ldığı na göre bu cüz 

Halaf ıbn Halife isimli bir ş ahsa aittir. 

211 - 1 - 734: Bu cüz 734. cü sahifeden ba ş lar. 768. ci sahife sonuna kadar 

devam eder. 287 x 172 mm. ebad ında olup, sat ırlar 33 - 36 aras ında değ i ş mek- 
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tedir. Yaz ı sı  211 - 1 - 769 ile ayn ıdır Yapraklar deri olup, gayri muntazamd ır. 
Varaklar derinin durumuna göre uydurulmu ş tur. Kapak üzerinde şu ibareyi 

okuruz: 

b_)>- Î  J1 	j—J1 a,c L. 	» 	j , cj al J; jl 

» j; 

(Sy 41') 

c 	I Jdo 	 ,ı3J tlacıi; :4,i21 	C; L.:4.1.;,I 

Bu cüz Yusuf suresinin 24. cü ayetinden, ar-Râd suresinin 26 c ı  âyetine kadar 

ihtiva etmektedir. Öyle zannediyorum ki bu cüz 211 - 1 - 769 no. lu cüz'ün 

evvelidir. Râvisi, istinsah tarihi ve sema kay ıdlar ı  yoktur. Bunun da yine 

Halaf ibn ljalifaya ait oldu ğunu kapaktaki ibareden anliyoruz. 

211 - 1 - 562: Bu cüz 562. ci sahifeden ba ş lar. 581 ile son bulur. 300 X 187 

mm. ebad ındad ır. sat ırları  35-36 aras ında değ iş ir. Yaz ı  Idifiye yakın mağ ribi 

hattiledir. Varaklar ı  deridir. kapaklar ı  olmadığı ndan, istinsah tarihine sema 

ve temlik kay ıtlarına mâlik olam ıyoruz. Al-CAtiya suresinin 27. ci âyeti olan 

« v j112.1.1 	 ryj 	 411 9  » 

ile ba ş lar ve Feth suresinin son âyeti olan 

	 . 	 jl.;z.<11 JP 'LLM 0.A.• 	 £111 	 » 

ile son bulur. Böylece al-CAtiya, al-AlıkAf, Muhammad ve al-Fath surelerini 

ihtiva eden bu cüz `Abdalliyy-a ve Hasan Husni müshalar ında bulunma-

dıkları  için, kim tarafından rivayet edildiğ i de tesbit edilememi ş tir. 

211-1-582: 582.ci sahifeden ba ş layan bu cüz. 609.eu sahife ile son bulur. 

282 x 180 mm. ebadında olup, sat ırlar 29-30 aras ında değ iş mektedir. Yaz ı sı  
kfifiye yak ın mağ ribi hatt ıyledir ve noktas ızd ır. Yapraklar ı  deri olup, ilk kapak 

vardır, son kapak ise mevcud de ğ ildir, ilk kapak üzerinde ş u ibareyi okuyoruz: 

» 	Liai ji v. ai Jİ .J.,IJI 

. 	1 r 5k.... 

Bu cüz at-tawba suresinin 26.c ı  âyetinden ba ş layıp sonuna kadar olan Ayet- 

lerin tefsirlerini muhtevidir. Bu ifadeden anla şı ldığı na göre bu cüz, müellifin 

31 



torunu olan Yahyâ ıbn Muhammad ıbn Yalıyâ. ıbn Sallâml tarafından rivayet- 

edilmiş tir. Temlik kayd ı  yoktur. 609. cu sahife sonu şu ibare ile nihayetlenir: 

5k.„ 	 Q.,›L.J1 

j 	 :y  43,ı 1 	 L.5 

LJ 	 4'.4ç 	Cjı.; 	 jt.» 

L■110=L::,  C.) I a..),P 	 '4%.41; J 

	

J 	jl J L1';" 

Bu ibareden, cüz'ün 385/995 senesi ramazan ay ınnda `Abdulwühid ibn Ab-

dillah ıbn Dohmân tarafından Abu'l-Arab' ın kitabından istihsah edildi ğ ini ve 

aynı  zamanda müstensihin 345 /956 senesinde bu tefsiri Ahu 11af ş  `Amr ıbn 

Muhammad'dan i ş itmiş  olduğunu öğ reniyoruz. 

211 - 1 - 366: 366. c ı  sahifeden ba ş lar. 385.ci sahifede son bulur. 300 x 190 

mm. olup, sat ırlar 32-34 aras ında değ işmektedir. Yaz ı  mağ ribi olup, yaprak-

lar Beridir. Kapak üzerinde ş u ibare okunur: 

(34"« 	 c.JJ 	c.PU•1  

.Zı  I 4.-- j  csy,41 e 5L, 	 Z. 	alt>. 

4J 	 d5)1 

bu cüz Isra suresi ile ba ş lar, ayn ı  sürenin 53.cü âyeti olan 

• " 	
ile son bulur. Cüz'ün sonunda zor okunan şu ibareyi buluruz: 

4-1/1 j„o A;L.,>.1 .3 j.c. 	 L5.5U-1 L.A::_<11 e: 

çb 	 43T £7,-4  L :J ■ 

	

'11 	c);., 
daha sonra da, cüz'ün yaz ısına benzemeyen ve daha aç ık bir mürekkeple yaz ı l-
mış  bulunan şu ibare okunur: 

1 Yahya'nın torunu olan bu zât, 198 /814 senesinde al-Iayrawanda do ğmuş tur. Babas ın-

dan ve diğer alimlerden ilim almış tır. O da, babas ı  ve dedesi gibi hadis ve fıkıbla meş gul olmuş  ve 

Irak medresesini temsil etmi ştir. Me şhur Abrı 'l-Arab at-Tamirci onun talebesi olmu ş tur. O, ho-

camii şöyle vasfeder: O, Salih, sika, mütevzi ve iddiada bulunmayan bir kimse idi, onun gadab-

landığ un hayat ımda bir defa gördüm. Babas ından sonra dedesinin tefsirini al-Iayrawan cami-

sinde okutuyordu. 280 /893 senesinde vefat etmi ş tir. bkz. Ma alimu'l-/m an. II. 130. 
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‘511s 	I 	 4.14 	 (.31 

-L4.4 (:).: 

İ stinsah tarihi ve müstensihi malum de ğ ildir. Ba ş taki kapak ifadesinden an-
laşı ldığı na göre, bu cüz yazar ın oğ lu Muhammad tarafından veya talebesi olan 

Müsâ ıbn (Abdirrahmün tarafından rivayet edilmi ş tir. Tam okunamamakla 

beraber, son ibarenin ifadesi 211 - 1 - 562 ile ayn ı  olduğu görülmektedir. Yine 

kapaktaki ifadeden cüz'ün 'Abdullah ıbn Yahyâ'ya ait oldu ğu anlaşı lmak- 

tad ır. 367ci sahife ba şı nda bulunan şu ibareden de ‘...7 s"y .j 	 .J-1 • 

s4 ci 44.4 	4.54 bu cüz'ün Muhammad'm babas ının tefsiri üzerine çr.  

yaptığı  ziyadeliğ i ifade ettiğ ini anlıyoruz. 

225 - 1 - 803: Bu cüz 803.cü sahifeden ba ş lar, 806.c ı  sahifede son bulur. 

268 x 200 mm. ebadında olup, sat ırlar 22-23 aras ında değ iş mektedir. Yap-

raklar deri olup, yaz ı sı  mağribi hattiledir. Kapak üzerindeki ibare ş öyledir: 

ç;Z:S" asil j » 43) j. 4.;1 	cy. 	gr- 

,...)14-1 	.Ji; (.11 01.-.,;.11 	J il 	 4711 0.'2; (:)I 

•‘-514 	 (J1 

. a asil 4";z; 4.4 

kapaktaki muhteviyata ra ğmen, aradan pekçok sahifeler kaybolmu ş , nihayet 

elimizde 4 sahifelik bir k ı sım kalmış tır. Bu 4 sahifelik parçan ın muhteviyat ı  

şudur: 804.cü sahifa Ali ' İmran suresinin 143. cü âyeti olan ‘,'„);,i *.;;S" 

	

ile baş lar, 145. ci âyeti olan 	 , ile son bulur. 

805. ci sahifa yine ayn ı  surenin 192. ci âyeti olan ..> Ln 	 d.1;1 L )  

ile ba ş lar. 806 nc ı  sahife an-Nisa suresinin Inci ayeti tamamlanmadan ni-

hayet bulur. Müstensihi ve istinsah tarihi belli de ğ ildir. Bu cüz Abii Dâ-

wud Ahmad ıbn Müsâ tarafından rivayet edilmi ş tir. Kapak üzerindeki ifa-

deden anla şı ldığı na göre, bu cüz, İ brühim ibn Muhammad ismindeki bir 
ş ahsa âittir. 

211-1-691: Bu cüz 691.ci sahifeden ba ş lar, 721 ci sahifede son bulur. 300x 

200 mm. ebad ında olup, satırlar 29-34 aras ında değ iş mektedir. Varaklar deri-

nin şekline göre ayarlanmış  olup, mağ ribi hattiyle olan yaz ı sı  okunaklıdır. 
Kapak üzerinde şu ibare okunur: 
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45A c..> ı » 41j; 	 ,:j.";51" LpL4-1 

14.T 	ı+T 	bf9 _1 ‘ ı 	jc. v, 	 ZZ.ğ ..91,4 

‘54. 	Cf• (( 	 4,9 

	

4J asil 	 . cs J,ail (.x`,  

Bu cüz, kapa ğı n gösterdiğ i muhteviyat ı  tamamen ihtiva eder. 721. ci sahife 

nihayetindeki ibare ş öyledir: 

....k:44 JP 4511 clup 

£111 -14.4-1,3  41 	.„,0 	4.:;:;211 	 . . . . 

ji 	 -14-4 	 L.;1 v. 41:"C"' 

gl ); 	 Zı.  

Bu cüz'ün istinsah kayd ı  belli değ ildir. Muhammad ibn Yakıyâ tarafından 

rivayet edilmi ş tir 345/956 senesinde Abi]. Haf§ `Amr ıbn Mulıammad'den i ş i-

tilmiş tir. Kapaktaki ibareden bu cüz'ün 'Abdullah ıbn Yabyâ'ya 'ffit oldu ğu 

anla şı lmaktad ır. 

211 - 1 - 722 : 722. ci sahifeden ba ş layıp, 727. ci sahifede son bulan bu 

cüz, 280 x 200 mm. ebad ındad ır. Sat ırları  33 - 35 arasında değ iş ir. Varaklar 

deri olup, yaz ı sı  mağribidir. Kapakta şu ibareyi okuruz. 

cıj 1. 	L9—ı.c o 	 L; ı  
c.)T,211 	 j ı  

:fr 

jt,23 '11 1 L'ı .) 	JA j.  

jP 4d); 1 1 .Li11 	ı .‹,T 
» 

Kapak muhteviyat ı  t11i 'Imran suresinin tamamı  ve an-Nisü suresinin ilk â-

yetlerini içine ald ığı nı  söylüyorsa da, mevcud olan parçan ın 723. cü sahifesi 

Ali `Imran suresinin ilk âyeti ile ba ş lar ve ayn ı  sahife sonunda, ayn ı  surenin 

7. ci âyeti olan 44 i t; j  ile son bulur. 724. eliife ise 
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al-Mu'minun süresinin 115. ci ayeti olan L.; 21,. ti I 	ile başlar. 727. 

ci sahifenin sonunda an-Nür suresinin 8. ci ayeti 	tt:y. 

ile son bulur. Bu cüz'ün istinsah tarihi belli de ğ ildir. Ab ıll-Hasan 'Ali ibn 

al-Hasan (Ö. 334 /945)' taraf ından Abii Dâwud Ahmad ibn Miisâ dan al ı -

narak rivayet olunmu ş tur. Sema kay ı dlarından anla şı ldığı na göre, bu cüz'ü 

Abü `Isâ Yahya ibn `Abdillah (Ö. 367 /977) 2  ve 'Abdurrahman ibn Marwân 
(Ö. 413 /1022) 3  iş itmiş lerdir. 

15-2-386: Bu cüz 386. c ı  sahifeden ba ş lar. 403. cü sahifede son bulur. 

253 x 196 mm. ebad ında olup, sat ırları  25 - 26 arasında de ğ işmektedir. Yaz ı  
mağ rıbi hattiledir ve varaklar ı  da deridir. Kapa ğı ndaki kayıt ş öyledir: 

4; 	 .u1.17.91.:, 

;UU•1 	 (1) 

. . . . j )r 	L9,y. 	jb (Sy l ZY.,)  . 	. Ir; L.L.,..) 1 

. 4:ıı l ani 	 (s.  

Elimizde olan bu parça al Munâfikün suresile ba ş lar ve al-Mulk suresinin 3 

cü ayeti olan tiUş 	 (..5.3J ile son bulur. Kapaktaki ibarede 

var oldu ğu bildirilen al-Mulk ve sonrakilerin kayboldu ğu anla şı lıyor. istin-

sah, sema ve temlik kay ıtları  yoktur. Abü Dâwud, Ahmad ibn Milsâ tarafın-

dan rivayet edilmi ş tir. 

211 - 1 - 728: Bu cüz 728.ci sahifeden ba ş lar 730. cu sahifede son bulur. 

274 x 200 mm. ebad ındad ır. sahifelerde 37 sat ır bulunur. Varaklar deri olup, 

yaz ı sı  mağ rıbi hattiledir. Kapak üzerinde şu ibareyi okuruz. 

1 Bu zât Baccanal ı dı r. Yüsuf ıbn Yalıya ve Tahir ibn 'AbdilazIz vediğ er ş ahsiyetlerden ilim 

almış tır. al-Kayrawana seyahat etmi ş . orada Miii Dawud Ahmad ıbn Müsrı 'dan Yalıyanın tef-

sirini rivayet etmi ş  aynı  zamanda Yahya'n ın torunundanda rivayette bulunmu ş tur. Ondan da 

Abü 'Isa Yahya ı bn 'Abdillah ve di ğerleri rivayet etmi ş lerdir. 334 senesnde Baccana'da vefat 

etmiştir. (Bkz. Tartibu'l-Madarik,III.114b.; Taribu'l-'Ulamai wa'r-Ruwat..J. 357). 

2 bu zât Kurtubal ıdır. Orada pek çok alimlerden ilim almış tır Baccana da 'Ali ' ı bn al-Hasan 

al-Mirri'den Yahya ıbn Sallam'm tefsirini i ş itmiş tir. Kadıhklarda bulunmuş  olup aynı  zamanda 

Endeliisdeki Muwatta ravilerindendir. 367 senesinde vefat etmi ş tir. (Bkz. 

Ifrikiyya wa'r-Ruwat, II. 189.; Da zwatu'l-Muktabis, s. 354.; Tartibul-Madarik, 

IV. 7b - 8a). 

3 Kurtubal ı  olan bu zat ı n künyesi Abü'l-Mutarrirdir. Hadis ve tefsir ricalindendir. 367 

senesinde ilim tahsili için al-Kayrawana seyahat etmi ş . 371 senesinde de memleketin dönmüş -

tür. Yahya'n ın tefsirinin bir ihtisar ım yapmış t ı r. 413 senesinde vefat etmi ş tir. (Bkz. A ş - şı la, 

I. 309.; Ca zwatu'l-Muktabis, s. 260.; Tartibu'l-Madarik, IV. 111b.; al- Mu ğ rib fi 

Hulâ'l-Ma ğ rib, I. 166.; ad-DIbac, s. 152.) 
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(.31 ‘'.,P 	jp 	 j)Ly4.:31 r 	c): 1 

	

• 4?.I 	 C.fr 

csi l.ğ.; '51 1 

öff, 	ci 41 	« 	cjA 

..5b1.4.! 4:i 

Bu cüz'ün 729.cu sahifesi Maryam suresinin 59.cu ayeti olan 	‘:),* 

ile ba ş lar ve 730 cu sahife ise hâc suresinin 25. ci ayeti olan Ljt, 	c),4 j  

Ç2,19„ .5U...t, ile son bulur. Cüz'ün ba ş langıc ve sonucu, kapaktaki ifadeye 

uymakla beraber aradaki k ısımlar kaybolmu ş tur. Bu cüz'ün yaz ı sı  211-1-722 

ile hemen hemen ayn ıdır. Her iki cüz'ün rivayeti de Ah -t:ıl-Hasan ibn 

al-Hasan vas ıtas ıyla Abfı  Dâwud Alımad ibn Miisâ'dan gelmektedir. So-

nundaki ibare ş öyledir: 

4iT csJ ı 	(iP aJJI cyl.v, A;JP .13J 

İ stinsah tarihi ve müstensihi belli de ğ ildir. Kapaktaki ifadeden anla şı ldığı na 

göre `Abdurrahman ıbn Marwân, bu tefsiri Abâ İ sâ Yahya ıbn `Abdillah'dan 

iş itmiş tir. 

211 - 1 - 484; Bu cüz 484. eli sahifeden ba ş lar 515. ci sahifede son bulur. 

287 x 175 mm. ebad ında olup, varaklar ı  deridir. Yaz ı  bakımından 211 - 1 -520 

ile aynıdır. Bu yaz ının III. eli asra ait olduğu söylenmektedir. Kapak sahifesi 

mevcud olmad ığı ndan, cüz'ün muhteviyat ını , diğer kayıdlarını  öğ zenemiyo- 

ruz. 484. cü sahife al-An'âm suresinin 4. eli ayeti olan 2,,/ • ,,,t. )  ile 
‘‘1(;! 

ba ş lar 515.ci sahife ise yine ayn ı  surenin 118 nci ayeti olan 

4.,1y ile son bulur. Bu sure `Abdaliyya ve Hasan Husnl 
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nüshalarında olmadığı ndan, kimin tarafından rivayet edildi ğ ini tesbit ede-

medik. 

211 - 1 - 610: 610. nen sahifede ba ş layıp, 650. nci sahifede son bulan bu 

cüz 212 x 150 mm. ebad ında olup mağ rıbi hattile yaz ılmış tır. Kapaklar ve baz ı  
varaklar ı  deri olan bu nüshamn eksen varaklar ı  kağı d olup parçalanmış  vazi-

yettedir. Kapak üzerinde şu ibare okunur: 

L.;1.! 

(:.7 J.1...›.:9 	 41i; j1 

.111 

Bu cüz yukarki ibarede iş aret edilen âyetleri ihtiva ederse de, arada baz ı  ek-

siklikler vardır. Müstensihi ve istinsah tarihi belli de ğ ildir. Râvisi Muhammad 

ıbn Yahya ıbn Muhammad ıbn Yahyö. ıbn Sallöm'dır.1 Sema kayd ı  yoktur, 

cüz'ün Yahya ıbn al-Rörit ıbn Marwün'a ait oldu ğu anla şı lmaktad ır. Son 

kısmı  parçalanmış  olduğundan ibarenin ekseri k ısmı  okunamamaktad ır. 
Yalnız q*, ibaresi okunabilmektedir. Yaz ı  itibariyle 211 - 1 - 651 e 

benzediğ i ve her iki cüz'ünde kapa ğı nda Li Yahya ıbn 	ıbn Marwön 

lafzınm bulunması  ve her ikisininde Muhammad ibn Yahya rivayetile gelmi ş  
olması  bu iki cüz ya birbirinin devamı  veya aynı  nüshanın iki parças ı  olduğunu 

gösterir. Bu cüz'ün de ayn ı  müstensih tarafından 404 senesinde yaz ılmış  olduğu 

neticesini ç ıkartabiliriz. 

211 - 1 - 333: Bu cüz 333. dil sahifeden ba ş lar 365. ci sahifede son bulur. 
260x195 mm ebadmda olup, sahifelerdeki sat ır adedi 25-26 olarak de ğ iş mek-
tedir. Yaz ı  mağ ribi lıattıdır. Varaklar derinin durumuna göre ayarlanm ış tır 
Kapak üzerinde bulunan ibare ş öyledir: 

'4; 	 *g; 	;;J.51.1 

(Ly. 	.3b 	 1 

	

4.5 J,4.:Ji 51.0 	‘:"P 

Asui.; .L4.4 

1 Bu ş ahsın ismine tabakat kitablar ında rastlanmamaktad ır. Babas ının ve dedesinin telif-
fatında bu zatın isminin yaz ılmış  olduğunu görüyoruz. Müellifimiz Yahyö' ıun torununun o ğ lu 
olan bu ş alus ilim ve tedrisle me şgul olduğu anla şı lmaktadı r. `Ubaydiyya Devleti zamanında ve-
fat ettiğ i zannolunur. 

c./. 1  
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Bu cüz Abü Dâwud Ahmad ibn Milsâ tarafından rivayet edilmi ş , istin-

sah tarihi ve müstensihi belli de ğ ildir. Cüz'ün ibr5.him ibn Muhammad'a âit 

olduğunu öğ reniyoruz. Kapa ğı n üst tarafında bulunan sema kayd ı  ş öyledir. 

.111 Lik) 	 (31 4.,ii211 ‘ip 

.4.1ı Vjıi 	 Ot".=, ) 1 ., as 

.-k.44 I Js . 	 jt:JI 	i..));-+- 	 yaj 

.1:■fl 	(..31 	4:;:7211 	u1â11 1.1z 	J.4; 

	

Z...0 .6 ...kst.72i (.5:5 	 .ii ı l L,„; 

.14.4 	ojlt.. 	t.c-4 	j  

Cüz'ün sonunda ş u kayda rastlanmaktad ır. 

jp 	 4;ip J ij,lWlvj  

• 

211 - 1 - 472: bu cüz 472.ci sahifeden ba ş lar. 479. cu sahifede son bulur. 

247 x 160 mm. ebad ında olup, sat ırları  26-28 aras ında değ iş ir. Varaklar deri 

olup, yaz ı sı  mağ ribidir. Kapaklar ı  yoktur. Bu cüz, al-C4iya suresinin son ki-

sımlarmdan baş lar al-Ahkaf ve Muhammad sürelerinin ba ş  taraflar ını  ahrsa-

da, burada âyetler s ıra ile alınıp tefsir edilmemektedir. Al-Al ıkf ve Muham-

mad surelerini, Yahyâ tefsirinin di ğ er cüzleriyle kar şı laş tırdığı mda, aralar ında 

hiç bir münasebetin olmad ığı nı  gördüm gerek âyetlerin bir s ıra takip etmemesi 

ve gerekse âyetlerin birbiriyle benzerli ğ i olmamas ı , bu cüz'ün Yahyâ'mn tef-

sirinden olmad ığı  ve yanlış lıkla YahyWnın cüz'leri aras ına girmi ş  olduğu anla-

şı lmaktad ır. Keza 21 - 1 - 480 de Yahy'n ın torunu olan Yahyâ ibn Mutıam-

mad'ın "Ta ş ânif"inden bir parça oldu ğu halde, Yahyâ'n ın tefsir cüzleri ara-

sına girmi ş tir. 

211 - 1 - 731: Bu cüz 731ci sahifeden ba ş lar. 733. cü sahifede son bulur. 

276 x 197 mm. ebad ındadır. Yaz ı  mağ ribi olup okunaklı dır. 732. ci sahife 

42 sat ırı  ihtiva eder. Halil) vaziyette olan kapak üzerinde ş u ibare okun-

maktad ır: 

. ı  az-j 	 jb 
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Bu ibareden cüz'ün al-Ha ş r suresiyle ba ş layıp, al-Muzzammil suresi sonuna 

kadar 15 sureyi ihtiva etti ğ i anlaşı lmaktad ır. Fakat elimizdeki iki sahife cüz'ün 

ilk ve son sahifeleridir. 732. ci sahife al-ha ş r süresinin ilk âyeti ile ba ş lar. 6.cı  

âyeti olan (( et,',„ 41 j„,, )  » ile son bulur. 

733 cü sahife ise al-Muzzammil suresinin 12. ci âyeti olan '11.<;1 	‘51) 

ile baş lar ve ayn ı  sürenin son âyetiyle nihayetlenir. Aradaki k ı - 

~ların büyük bir k ısmının kaybolduğu anlaşı lmaktad ır. Sonundaki kayıd 

ş öyledir: 

T 	dp J,4 	 L.A ğı  

Bu cüz 'Ali ibn al-Hasan taraf ından Abü Dâwud Ahmad ıbn Müsâ'dan 

rivayet edilmiş tir. Bu cüz, 211 - 1 - 728 in bir parças ı  gibidir. 

* * * 

Yahyâ ibn Sallâm' ın al-Kayrawân nüshalar ına ait `Ukba camiindeki dos-

ya burada son bulur. Fakat bu kütüphanede bulunan da ğı mk varaklar ara-

sında Yaklyâ'n ın tefsirine âit baz ı  numaras ız sahifeler bulduk. Bunlar ın bazısı  
bir kaç varak, baz ı sı  ise parçalanm ış  yarım sahifeler halindedir. Bazen de cüz 

kapağı ndan ba ş ka bir ş ey kalmamış t ır. Bunlar ın baz ıları  üzerinde sema kay ı d-

ları  bulunmaktad ır. Ehemmiyetine binaen bunlar ı  da zikr etmeyi münasip 

gördük. Bunlar üzerinde, kütüphane taraf ından konulmu ş  bir numara ve i şa-

rette yoktur. Onlara 1, 2, 3, 4, 5 gibi numaralar ı  biz verece ğ iz. 

1. No. lu Dağı nık Varak: 20 sahifeyi ihtiva eden bu parça, al-Bakara su-

resinden baz ı  âyetleri içine al ır. İ lk sahifesi bu surenin 40. c ı  âyeti olan 

j.e, L.,;„4".! hs ,l )) ile ba ş lar ve 20 nci sahife ayn ı  surenin 102. ci 

âyeti olan (( 	 19xg1i )) ile son bulur. Yaz ı sı  kûfi 

hattma yak ın olup, 300 x 180 mm. ebadındadır. Sahifelerdeki sat ırlar 27-28 

aras ında değ iş mektedir. Deri olan varaklarm ın bazı  kı sımları  harab oldu-

ğundan okunamamaktad ır. 

2 No. lu Da ğı nık Varak: Bu parça Yahyâ'mn tefsirinden 4 sahifeyi ihtiva 

eder. İ lk sahife al-Ha ş r suresinin 9 cu âyeti ile ba ş lar ve son sahife al-Muzzam-

mil süresinin 11.ci âyetiyle son bulur. Aradaki pek çok varaklarm kayboldu ğu 
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anla şı lmaktadır. Varaklar deri olup, yaz ı sı  mağ rıbidir. 285 x 195 mm. ebadmda 

olup, her sahife 38 sat ırı  ihtiva etmektedir. 

3 No. lu Da ğı nık Varak : İ ki varaktan ibaret olan bu parça 285 x 185 

mm. ebadında olup, deri üzerine ma ğribi hatla yaz ılmış tır Varaklar harab 

vaziyette bulundu ğundan pek çok k ı sımlar okunamamaktadir. Kapak üzerinde 

şu ibareyi okumaktay ız: 

» 

a z 41 4.5,k)  alt j  cip r  

İ lk sahife al-Ka ş aş  suresinin 18. ci âyeti olan (( 	1„,2U,,,,1 4.52 ijti ile 

baş lar, son k ı sım parçalamm ş  olduğundan nerede bittiğ i tayin edileme-

mektedir. Ayetlerin tefsirine ba ş lanmadan evvel tefsirin rivayet zinciri ve-

rilmektedir ki bu bizim için çok mühimdir. Bu isnad ş öyledir: 

Jt; 	 ÇQ,U111y) 

JI; 	r 5L., 

Bu parça, `Abdaliyya ve Hasan Husni nüshalariyle kar şı la ş t ırılmış , neticede 

Hasan Husni nüshasiyle uygun geldiğ i görülmüş tür. Bu hususa İ snad'da 

delalet etmektedir. 

4. No.lu Da ğı nık Varak: 270 x 190 mm ebad ında, iki deri varaktan ibaret 

olup, her sahifede 36 satır vard ır. Mağ ribi hattiledir. Kapağı nda şu ibare oku-

nur. 

Oj (i 4:1.  1)f. 	 (3) JL 

Ly:U.  

r5L. 	 jbil )  

.>3 1 .., 4.31. 	 L.41 Z) 	. 4.*.W a?-.) (5_7.4;11 

j11 	. 

. . . 	. 
İkinci sahifede ar-Ra'd süresinin tefsirine ba ş lamadan önce şu isnad kaydee 

dilir: 
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tı! 4.9* 	j.  I C.): 613.)i 

1:4; 	 Jl; 	 y I 	Jl; 

5. No.lu Da ğı nık Varak: 282 x 180 mm. ebadında tek bir deri varaktan 

ibarettir. Kenarlar ı  parçalan ık olan varağı n yaz ı sı  kafi hatt ına yakındır. III. 

eii asra âit oldu ğu tahmin olunur. Vara ğı n 1 . a sında mühim olan şu sema kay-

dma rastlan ıhr. 

`14' 6"11-)J L?"41  C) 	 J 	Z^^4  

j j 

j 	 j 

:1,11 	 0.11, j 4.2 22 	cy1 

Cf 	,J -°t>"' 	,> 	4-21 	 C7) 

(.5J1t11 	 Us- j 

-14-4 	 .ı.J,1" 	 45.).4.*31 	j 

4:11 	 .11- 	44'1  -9  ‘.5-)-3J11 	 ‘11':j 	(> 

iij"411 ^ı ıi ı l 	 C5-4-• 	 (54-1  

‘..?.) .311 

(31 	j 	 -c:),  411 

• ` .̀ :12' 	-5y" C): 	J 	(4 1  >İ 1  

1. b si ise ş öyle ba ş lar. 

11 ‘.siğ l 	. 	Lflç 	Lsi° J r t*; . ■ 

F.I.1» 43i; I « 	 J•31 I, lW j.; » 
. « 

Bu ifadeden anla şı ldığı na göre, bu parça abAn'öm suresiyle ba şlamakta ve 
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diğ er nüshalarda da görüldü ğü gibi, sürelerin mekki veya medeni olu ş ları  üze-

rinde durulmaktad ır. 
* 

Buraya kadar olan k ısımda Yahy'a ibn Sanm' ın tefsir nüshalar ımn u-

mumi vas ıflarını  gördük. Ş imdi ise birazda bu tefisirin rivayetleri ve rivayet 

farklar ı  üzerinde duraca ğı z. 

Gördük ki, bütün nüshalarda tefsir rivayetleri ya müellifin o ğ lu Muham-

mad ibn Yahyaveya Ablrı  D5.wud Ahmad ibn 31114. ibn Carir tarafından gel-

mekte ve bu rivayetler bu iki ş ahıstan itibaren çe ş itli kollara ayrılmaktad ır. 

Alı n Bakr Muhammad ibn tlayr (Ö. 575 /1179), Fahrasa's ındaiYahy -a'nın 

tefsirinin kendisine 3 koldan ne ş ekilde ula ş tığı nı  göstermesi, konumuzu daha 

iyi aydınlataca ğı ndan, ibn ayr'a kadar ula ş an bu 3 rivayeti birer şema ile 

göstermeyi münasip gördük. 

Yahya ibn SalMm (O. 200 /815) 

Muhammad ı bn Yahyâ (O. 262 /876) 

Al-Hasan ıbn `AH 

`AH ibn Muhammad al-Basri al-W8'iz (O. 338 /949) 

`Ubaydullah ibn Yabyâ al-Ma'rüf bi ibn Hasat.' 

Abu'l 1s ım Hibatullah ibn SaMına ibn Nasr ı bn AH ad-Darir al-Ba ğ c1.dI (O. 410 /1019) 

Abit'l-Abbüs Ahmad ibn Sa'id ibn Ahmad ibn Nafis al-Mukri 

Abi) Şurayb Muhammad al-Mukri (O. 476 / 1083) 

Abin-Hasan Ş urayb ibn Muhammad 	(O. 539 / 1144) 

Alın Bakr Muhammad ibn Hayr (O. 575 / 1179) 

1 Fahrasa, s. 56-57. 
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Ya1ıy8 ibn Sall8m (O. 200 /815) 

Muhammad ibn Yaby8. (O. 262 /876) 

Sa`dün ibn Ahmad a1-Hawl8n1 	 Ahn Ca'far Ahmad ı bn Zly8d 

(O. 324 /936) (O. 318 /930) 

    

Abn `Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad al-F8risi al-Rayraw8ni wa yu'raf 

bibui'1-Harr8z (O. 359 /970) 

Abn `Omar Ahmad ibn `Abdillah ibn Muhammad ibn 'Ali (O. 396 /1006) 

Ahu `Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn `Abdillah al-B8cI (0.431 /1040) 

Abii Muhammad 'Abdullah ibn 'Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn `Abdillah ıbn 

Muhammad ibn 	abLahmI al-Wel (O. 478 /1085) 

Ab ıl'141asan Şurayh ı bn Muhammad (O. 539 /1144) 

Abrı  Bakr Muhammad ibn Hayr (O. 575 /1179) 
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Yahya ilin Sallam (Ö. 200 /815) 

Muhammad ibn Yahya 	 Ab ıl D .' -‘,/ud Ahnaad ibn Mnsa ibn Carir 
(Ö. 262 /876) 	 (O. 244 /858) 

Yahya ibn Muhammad ibn Yahya // 
/ 

/ 
/ 

 

(Ö. 280 /893) 

Abffl-Basan Ali ibn al-Basan al.M ı rri al-Baccni (0. 334 /945) 

AM' 	Yahya ibn 'Abdillah ibn AM 	(0. 367 /977) 

AMI'l-Mutarrif 'Abdurrahman ibn Marwan al-Rnnrı zi'l (0.413 /1022) 

`AttAlı  (Muhammad ibn `AtUb) (0. 462 /1070) 

Abfa Muhammad ibn `AtUb (O. 531 /1137) 

Abıl Bakr Muhammad ibn ljayr (O. 575 / 1179) 

Muhammad ibn Yahya. ile Abü Dâwud'un rivayetleri aras ında baz ı  fark-

lar ve ziyadelikler göze çarpmaktad ır. Bilhassa Muhammad babasının tefsirine 

bazı  ilaveler yapm ış t ır. Abi'.  Bakr ibn Ilayr, bu hususda ş öyle demektedir. 

"Muhammad ibn Yahya babas ının telifi olan tefsire ilaveler yapt ı . Abül-Hasan 

bu ilaveleri Yahya ibn Muhammad ibn Yahya vasıtas ıyle zikrederdi. Abü 

Isa ise, bu ziyadelikleri şu isnadlarla benden rivayet edin diyordu" k 

Bu ziyadelikler bâriz olarak her iki rivayet aras ında görülür. Bu farklar 

hemen hemen her sahifede görülecek kadar boldur. Konuyu uzatmamak için, 

Bunlardan bir kaç örnek vermekle iktifa edece ğ iz. Ziyade olan cümle ve keli-

meleri parentez içerisinde gösterece ğ iz. 

1 Fahrasa, s. 57. 
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« (1) 44.. _,*11 1 ,!.11L% 	LiS- .9::)11 411 451 /I- 	

• 

» 

» J1.; . « (.I .75" 1 1 	c!...1.(j A?-J 	 tr:1•C' c.:14  (35.-  )) 4)25'  

(2)  . Zıı t...72b 	(( 	

▪  

4.25 ı i  » $1„.:1:411 « 
ayn ı  ayetin tefsirinin Hasan Husni nüshas ındaki durumu ş öyledir: 

	

JS y P AJN 	

• 

» 

Lits,) 	J5,41j; 	4„ 	 t„.tp 	» 41,1( 

k; ıi .c»N ı  44,-,•s/ ı  Jt; 	 ,}Ç 	 jS cs_ı_11 

(3) .z.1:211 	 j » At„.1;2'11 « 	41 » Jt; ( 	tA•J• 

Aş -Şu'ara suresinin 10. cu âyetinin iki nüsha aras ındaki farkları : 

» « ‘5.1.112 Ç.j;i11 	 » A1j; 

« cs j-ı„o 	 JI; » LN,. Jt; Jl ı  

csJ ı  :0',.u.13« Ljt—J 	z11....)11 

C 	j » j:4'S 	 jt;» A;11 

c.1> 	

▪  

csi.. 1 

j AA") £LÇJ:41_, 	JI1j.;z;

▪ 	

j_.) kı.  

yl j,)-1  Ljk-i 	 » 	 « 	JP  ‘1/2.;  LSfr' 

Ls ı  jt.-1 	(.5 j,-L,o 

(4)  

ri; 	 41 .3; 

51,A. 	Jui) 	(.51 (:_)j-y,?)11 JA) 

« Lsj.ı.,0 	 » cSN,o Jt; ( 

1 Al-laş as 88. 
2 `Abd. 76a. 
3 Hasan UllSrd, 32a. 
4 `Abd., 62b - 63a 

45 



» 

J.J.-?, J L5.)-£.40 v cy;*•;1L.?) » 43 92S 	 jU » L.3•<:.-AS t; 

L5>-I v,^ tm Jft 	 jlj  ji; 	jL-1 	 L5.),41 

;ı1L.,..)11 j 40V) 	.3  4. <:,..11:5 	 (5./.1 c3  aS l j ‘5j_31 

L5J-Lo 	J 

(3112:.! j 	 (.51 

(t) 

Muhammad ibn Yallyü'n ın rivayetlerindeki ilaveler, ekseriya as-Suddi'den 

alınan haberlerde kendini göstermektedir. Bu gibi farklar al-KayrawAndaki 

cüzlerde de mevcuttur. Bu farklar, Ayetin tefsirini veren kelime ve cümlelerde 

olduğu gibi, bazen ink ıtalı  isnadlara veya de ğ iş ik rAvilere rastlandmaktad ır. Bu 

hususda bir kaç örnek vermek münasip olacakt ır. AM DAwud rivayetiyle 

olan 211 - 1 - 333 No. lu cüz ile Muhammad ıbn YahyA rivayetile olan 211 - 1 - 

610 No. lu cüz ayni sure ve Ayetleri ihtiva eder. Ayn ı  Ayetler bu iki cüzde karşı -

laş tınlacak olursa, aralar ındaki ayr ılıklar açık olarak kendini gösterir. 

J-Ç Cf. 	 j. 	 JLi 

g\41^1I 	 '.5t^A 

jp ji.i. V 	 Aı 	1c 19 	1i 1»,JI 

(2) 

‘:jwl:J.I 	:11 	L,„:74u 	Lss:  

alt l^^lâs 1...kt ji U .3 	 4.! 	 `\,1,J1t.l . 

(3)  , 	c.il."1.4 

Burada haberin muhteviyat ı  ayni oldu ğu halde, Abfı  Dü.'wud niishasında isnad 

tam olarak verilirken, Muhammadin rivayti olan cüzde bu isnad zikredilme-

mektedir. 

1 Hasan ljusnl.la. 
2 211-1-333, s. 338. 
3 211-1-610, s. 641. 
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▪  

4.1p 4:111 j.„, 4:i3 ► 	J1; Jt'i 

(I) 	La-LaY b51.•, 1 	z5v; ı„1 ı  

Z,5k, 	 j.LP 

(2)  . 42 CJPla,l `L9i; 

Yukarıdaki örnekte de metin ve isnaddaki farklar ı  görüyoruz. Bu farklar ın 

baz ısmm, müstensihlerin dikkatsizliklerinden ileri gelmi ş  olduğunu hat ırdan 

çıkarmamak laz ım gelir. 

İki nüsha arasmdaki farklar ı  gördükten sonra, çok az da olsa ayn ı  râvi 

tarafından rivayet edilen nüshalar aras ında da baz ı  ayrılıklar görülmü ş tür. 

Konuyu uzatmamak için bir tane örnekle iktifa edece ğ iz. 

61-! 1 .3 Z<A 4}% (s.A).  « 	» ,Ş 1-11 ai « L.*A.(l^11 	» al) 

▪ jıbli 	1. ► 	 . 	 ly.f«• 

jt; 

• ,j 	j .0.".51_, 	 L5.111 

ALI; » 	L51 cı 2Jis .5U— L 	 » 

(31ğ 1 	 J ı 	J:J 

(3)  . 	 4A 	*)P 

ty.t 	?b.51.,11 	jlb I ‘;3c.ı.  « .51JI .3  9: L.:aSt.11 	ıı  

Lç 	 jıtı 	 ) 

Z‹,. C>.  

t. ı  

▪ 	

jihu 	ı.1 	Jt; 	. (` ıis" 

) 	 ,jo..<$411 	 I J1.; 

ı - 	j,‘,1e1 	 4.7,1,11 CJA aL tel ( k:k"! ‘..),4 

1 211-1-333, s. 338. 
2 211-1-610, s. 641. 
3 `Abd., 39b. 
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J 5iub 	j*i ı 	 ;.5 ı p 

(1) ..cu ıi,•p 	.5U4; 	cy. J1; 'll2p cip j...J 	cjp 

Abi Dâwud rivayeti olan bu iki örnekteki fazlahldar ı  parantez içerisinde gös-

terdik. Eğer bu fark bir iki kelimede olsayd ı , bunun müstensih hatas ı  olarak 

kabul edebilirdik. Fakat ayn ı  sahife içerisinde bir çok haberlerin atlanm ış  ol-

mas ı , bu iş in müstensih hatas ından ileri gelmedi ğ ine delalet eder. O halde 

ş öyle bir ihtimal üzerinde durabiliriz. Biliyoruz ki, 'Abdaliyya nüshas ı  Abi 

Dâwud rivayetiyledir. Bu nüshan ın Abi Diwud'dan sonraki râvilerinin kim-

ler olduğunu bilemiynuz. al-Kayrawindaki cüz ise, Abi Diwud'dan 

Hasan 'Ali ibn al - Hasan vas ıtasiyle rivayet edilmektedir. İ bn Hayr'ın fah-

rasasından çıkard ığı mı z ş emada Abi'l-Hasan' ın, Yahya ibn Muhammad ibn 

Yahyidan da rivayette bulundu ğunu görüyoruz. Ya Abil-Hasan veya ondan 

nakledenlerin bu iki rivayeti birbirine kar ış tırmış  olmaları  ihtimali düşünü-

lebilir. Yukar ıda örnek olarak verdiğ imiz âyetin, maalesef Muhammad ibn 

Yahya rivayetiyle gelen nüshalarda bulunmamas ı  sebebiyle, mukayesesi 

yap ılamamış tır. 

* * * 

Yukarıda Yahya ıbn Sallim'ın tefsirinin Abi Dâwud taraf ından aynen, 

oğ lu Muhammad ibn Yahya tarafından ise baz ı  ilaveler yap ılmak suretile ri-

vayet edildiğ ini söylemiş tik. Bunlardan ba şka, baz ı  ş ahıslar tarafından Yah-

ya'nın tefsirinin ihtisarlar ı  yapılmış  olduğuna çe ş idli kaynaklarda rastlıyoruz. 

Bu ihtisarlarm hangi rivayetler üzerine yap ılmış  olduğunu, elimizdeki imkan-

salıklar dolayısiyle öğrenemedik. Endelüslü alim Muhammad ibn 'Abdillah 

ibn `Isa al-Ma'rif İbn Zamanayn (Ö. 399 /1009) 2  tarafından Yahyi'mn tef-

sirinin bir muhtasar ı  yap ılmış tır. Brockelmann, 3  İbn Zamanayn'nin bir 

Kur'an tefsiri oldu ğunu, Fasda Karaviyyin ktp. de ve British Museum'da bu-

lunduğunu kaydeder. Muhterem Hasan Husni 'Abdulvahhâb, görü ş memiz 

esnasında da, bana British Muzeum'daki nüshar gördü ğünü ve tamamen 

Yahyi'mn tefsirinin muhtasar ı  olduğunu söyledi. 

1 211-1-728. s. 730. 
2 Bkz. Ca zwatu'l-Muktabis, s. 53.; Tartibu'l-Maclitrik, IV. 96b-97ab.; Tabaka-

t ıVI-Mufassirin, v. 148b. 	 s. 270.; Mdcamu'l-Muallifin, X. 229. 
3 Brock. Suppl. I. 335. 
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Abii'l-Mutarr ıf diye künyelenen 'Abdurrahman ibn Marwön ıbn 'Ab-

dirrahmön al-An ş öri al-Kurtubi (Ö. 413 / 1022)i nin de Yahyö'n ın tefsirinin 

bir ihtisarını  yaptığı  söylenir. Fakat bu ıhtisarın bu gün mevcud olup olma-
dığı  hakkında bir bilgiye sahip de ğ iliz. 

	

b— 	- Gimif : 

Yahyö ibn SallAm'ın Kitöbu'l-Cömi' ad ı  alt ında bir hadis mecmuas ına 

sahip olduğ unu ad-Dö'wudi 2  ve Ibnu'l-Cazari"nin eserlerinden ö ğ reniyoruz. 

Bu eserinde Yalryö, 111 .ölik ibn Anas' ın Muwatta'ındaki ushlü gibi, fıkıhdaki 

muamelat ve ibadet bölümlerini bablara ay ırmış tı . Bu eserinden iki varakhk 

bir parça, al-KayrawRndaki `Ukba ibn Nöfi' camii kütüphanesinde bulunmak-
tadır. 566-2-1883 No. da olan bu parça 1883.cü sahifeden ba ş lar 1885.ci sahife-

de son bulur. Deri üzerine Ichfiye yak ın bir yaz ı  ile noktas ız olarak yaz ılmış tır. 
285 x 190 mm. ebadında olan bu parçan ın kapağı  üzerinde şu ibareyi oku- 

rt12 : 

4:7;  

.13.1111 411 	 sj*J1 43i ,!..U1.,.c" 	.1?-1 ci aast  

Bu parçan ın istinsah tarihinin III.cü asra öit oldu ğu tahmin edilmektedir. 
Görüldüğü gibi üzerinde me şhur tarihçi, Abül-`Arab Muhammad ibn Ahmad 

ibn Tamime ait temlik kayd ı  vardır. Vstad Hasan Husni `Abdu'lwahköl) 
bu parça hakkında Şüphem yoktur ki bu cüz, müellifin al-Cömi'inden bir par-
çadır ve galip olan zanna göre, bu mecmua Irak ehlinin, yani Abi1 Hanifa'n ın 

görüş lerini ihtiva etmektedir." ş eklinde bir fikir yürütmü ş tür. Zaten bu parça. 
üstadın fikrini teyid etmektedir. 1884'cü sahife ş öyle ba ş lamaktadır: 

J11 	J11 

‘it'.; 

. 	c5.) 	T 4;1 /J..ı .l ı 	‘j ı 	 V.P 

	

431-5.*  4/ 	 ‘51.)  Ls: 	1:51 

1 Bkz. Cazwatu'l-Muktabis. s. 354.; TartIbu'l-Madiirik, IV. 111b - 112a.; a ş -
şı la, I, 309.; al-Mu ğ rib Ii Hill-Ma ğ rib, I. 166.; al-Aliı m, IV. 112. 

2 Tabakratu'l-Mufassirin, 202a. 
3 TabalpItu'1-ICurr5., II. 373. 
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c—Kitdbu'l—A ş riba: 

Üstad Hasan 1-.1usnI' AbdulwahhAlı 'm ifadesine göre, müellifin bu eserine 

âit deri üzerine yaz ılmış  baz ı  varaklar ı , al-Kayra~daki `Ukba cami'inde bu-

lunmaktad ır. Üstad, bu varaklar ın Abö'l-`Arab' ın el yaz ısiyle olduğunu ve ilk 

varakta p o .1r v t Q ı I 	3k„, ‘:), 	 ş eklinde 

	

• 	" • L5  
bir isnad ın bulunduğunu, yine bu varakta 273 veya 275 senelerinde 

Arab' ın hattiyle kaydedilmi ş  sema kayı dlar ı  olduğunu söyledi. al-Kayra-

wândaki çalış mal3rrm esnas ında, kütüphanenin muntazam bir fihristi ol-

mamas ı  ve mevcud olan da ğı nık varaklar ın tasnifden mahrum olu şu gibi 

sebeplerle, ad ı  geçen varaklar ı  görmek imkan ına maalesef sahip olamad ım. 

d— Ihtiyar Frl-KtraCı t Min 	71för: 

Yallyâ'n ın böyle bir eseri oldu ğ unu Ibnu'l-Cazarii'den ö ğ reniyoruz. Bu 

gün, adı  geçen eserinin parças ına dahi mâlik değ iliz. Ibn Nâci,2  Yabyâmn fı -

kıhda da bir ihtiyar ı  olduğunu kaydeder. 

1 T abals'ıttu'l-R.urrcı , II. 373. 

2 Mtı.`limu'l-imn. I. 243. 
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BÖLÜM II 

I. Hİ CR İ  III CÜ ASIR BA Ş LANGICINA KADAR TEFS İ R HAREKET/NE 

UMUMİ  B İ R BAKI Ş  

Kur'an-1 Kerim, ümmi olan Hazreti Peygambere yirmi küsar senede ha-

diselerle ilgili olarak arap diliyle nazil olmu ş , muhatabları  onu kültür seviye-

leri nisbetinde anlayabilmi ş ler, anlayamad ıkları  kı sımları , bu hususta en sa-

lahiyetli zât'a yani Hazreti Peygambere sormu ş lardı . Insanlığı  zulmet ba tak-

lığı ndan kurtaracak pirensipleri ihtiva eden bu Ilahi Kitab' ın muhteviyatm ın 

muhatabları  tarafından iyice anla şı lması  lazım gelirdi. Bunun içinde Onun 

mutlaka tefsir ve izah edilmesi icab ederdi. Burada şunu da söyleyelim ki, 

bütün âlemlerin anayasas ı  olan bir kitab ın, insanlığı n ayrı  ayrı  zamanlar ve 

mekanlar içinde, bütün ihtiyaçlar ını  madde madde s ıralayıp muhtevas ına der-

cetmesi mümkün de ğ ildi. Onda açıkça anla şı labilen ayetler olduğu gibi, sarih 

olarak anla şı lamıyan ayetler de vard ır. Yine yüksek edebi sanaatler, hü-

kümler ve k ıssalar mevcuttur. Bu hususlar araplar ı  ve kendisini okuyanları  
hayrette b ıraktığı ndan, Onu okumak ve hükümlerini anlamak en büyük ga-

ye olmakta idi. 

Kur'an- ı  Kerim'deki hakikatlar ı  bize en iyi ö ğ retecek, bizzat kendisine 

gelen mümtaz ş ahıs Hazreti Muhammad'dir. O, Kur'an- ı  Kerim tefsirinin ash 

ve esas ıdır. O, Mutlak olarak, Kur'am insanlar ın en iyi bilenidir. Yine bu-

bakımdan O, mübelliğdir ve tebyinle de mükelleftir. Bu husus ayetlerde sarih 

olarak belirtilmi ş tir.' Bu sarahatlad ır ki Kur'an kendisinin tefsir edilmesini yi-

ne evvela kendisi istemi ş tir. Bu bak ımdan, islamda tefsir hareketi harici bir 

tesirle de ğ il, kendi öz bünyesinden do ğmuş tur. hatta Ibn Taym ıyya (Ö. 728/ 

1328) nahl 44 *ayetin° istinad ederek, Hazreti Peygambarin ashab ına Kur'an- ın 

1 an-Nahl 44. (Sana ö ğüt verici Kur'Euu gönderdik ki, insanlara ne indirildiğ ini beyan edesin, 

Onlar da düşünsünler). İ brahim 4. (Hangi millete Peygaber gönderdiysek, onu ancak kavminin 

dilile gönderdik ki her şeyi onlara apaç ık anlatasm), al-Miiida 67. (Ey Peygamber, sana Rabbin 

tarafından gönclerileni herkese bildir, böyle yapmazsan peygamberlik vazifeni yapmam ış  olur-

sun, Allah seni insanlardan korur). 
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manalarını  bildirmesi vâcib olur demektedir.1 İş te tebliğ  ve tebyinle vazife-

lendirilmiş  olan Hazreti Peygamber, ilk günden itibaren , muhatablar ının an-

layamad ıkları  yerleri izah ediyordu. Zira, Kur'an daima kendi üzerinde dü ş ün-

meyi istiyor ve kendini anlamayan ve anlamak istemiyenleri zemmediyordu. 2  

Biliyoruz ki, Allah Taalâ'n ın kelâmının en sağ lam tefsiri yine Allah' ın 

kelamiyle olan ıdır. Kur'ândaki baz ı  mücmel kı sımlar, ya bu mücmelin hemen 

akabinde veya ba şka bir surede gelen mübeyyen ayet vas ıtasiyle aç ıklanmak-

tad ır. Kur'âmn Kur'an ile tefsirinden sonra, Onun en selahiyettar müfessiri 

Hazreti Peygamberdir. O halde Sünnet, Kur'ân ın en mühim tefsir kayna ğı  
olmakta Onun, umum ve hususunu, mutlak ve mukayyetini, nâsih ve mensu-

hunu ve diğ er hususlar ım izah etmektedir. 

Kur'ânı  Kerim tefsirinin lüzl1mu ve Hazreti Peygamberin tebli ğ  ve tebyinle 

mükellef olduğu hususunda verilen şu kısa malumattan sonra, Peygamber, 

Sahabe, Tâbi'ön ve Tebeu't-Tâbün'in Kur'ân ı  Kerim tefsirindeki yerleri ve 

hususiyetleri üzerinde duracak ve bu hususda k ısa ve özlü bilgiler vermeğ e 

çah ş ca ğı z. 

1 - Hazreti Peygamberin Tefsirdeki Yeri : 

Müdevven bir ilim olmadan evvelki tefsir, tefsir hareketinin ilk merha-

lesidir. Bunun da Hazreti Peygamberle ba ş ladığı nı  ve sünnetinin Kur'an' 

beyan ettiğ ini söylemiş tik. Bu gün Hazreti Peygamberin tefsiri diye müstakil 

bir kitaba mâlik değ iliz. Onun tefsirine hadis kitablar ının muhtelif bablar ı  
arasında ve eski tefsirlerde da ğı nık olarak rastlamlabilir. Fakat at-Taclabi 

(Ö. 427 /1035) vas ıtasiyle do ğ rudan do ğ ruya Hazreti Peygambere maledilen 

tefsirden haberdar oluyoruz. Bu zât böyle bir tefsiri Abu'l-Hasan Muhammad 

ıbn al-Kas ımi'den okuduğunu zikreder. 3  Mu'camu'l-Udabd sahibi de, al-

WöhidI (Ö. 468/1075) nin Hazreti Peygamberin tefsirini bir kitab halinde 

topladığı nı  kaydeder.4  

1 As-SuyütI, al-Itkön fi `11. 1ümi'l-Kur'ön II. 208. 

2 Sad 29 (Biz sana hay ır ve bereketli bir kitab indirdik ki ayetlerini inceden inceye dü şünüp 

ta şı nsınlar, akılları  tam olanlar ondan ö ğüt alsmlar); Mulı ammad 24 (Bunlar Kur'an' derinden dü-

şünüp taşnnuyorlar mı ? yoksa yüreklerine kilit mi vurulu ?); al - Mu' ıninfın 69 (Onlar bu sözü iyi-

den iyiye düşünmüyorlar mı  ? yoksa kendilerine, önce gelenlerle gönderilmiyen bir ş ey migeldi?); 

al-Isra' 45-46 (Kur'an okurken seninle ahirete inanm ıyanlar aras ında, gizleyici bir örtü çekeriz. 

Kur'an' anlamamalar ı  için kalpleri üzerine perdeler gerer, kulaklar ına ağı rlıklarkoyarı z. Sen 

Kur'anda Allah' ın bir olduğunu zikretti ğ in zaman, onlar nefret ederek dönüp giderler.) 

3 At-Ta‘labi, al-Ka ş f wa'l-Bayön (yazma) I. 5b. 

4 Yökfit ar-Riiml, İ r ş ödu'l-Arib ila Ma`r ı fati'l-Adib. V. 98. 
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Hazreti Peygamberin tefsirinin hususiyetlerini tesbit için müraeaat et-

ğ imiz muteber hadis meenmalar ından ş u neticelere ula ş tığı mızı  kaydedebiliriz' 

Hazreti Peygamber tebyinle mükellef oldu ğundan, gerektiğ i yerde muhatab ına 

ayette geçen şeyin ne olduğunu sorar, sonradan kendileri sualin cevab ını  ve-

rirlerdi. Yahutta O, muhatablar ının suallerine maruz kal ır 2  veya hiçbir 

sual sorulmadan izah, ieab eden yeri aç ıklardı . Hazreti Peygambere sual 

soran bu ş ahısların ekserisini müslümanlar te şkil ettiğ i gibi, yahudi hristiyan 

müş riklerden de az denilemiyecek kadar vard ı . O, arab olması  hasebile vermi ş  
olduğu cevaplarda, arab dilinin özelliklerini kullan ıyordu. Kendisine arab 

edebiyat ının her yönden en yükse ğ i olan Kur'an' müyesser k ılan Allah, 

Onun lisanını  da fasih ve beli ğ  yapmış tı . Bu bakımdan Hazreti Peygam-

ber susmas ı  icab eden yerde susar, ihtiyactan ba şka laf etmez. konu ş masında 

lüzamsuz fazlahklar bulunmazd ı . Bütün manayı  cemedecek ş ekilde beliğ  
muhatablar ım tatmin ve ikna edecek ş ekilde, onlar ın anlayabilece ğ i bir dille, 

hatta onlar ın lehçe özelliklerini kullanmak suretile konu şurdu. Hazreti Pey-

gamber, o zaman için anla şı lmas ı  güç olan baz ı  kelâm meselelerinden ya hiç 

bahsetmemiş , veyahutta çok basit olarak anlatm ış t ı . Çünkü o zamanda iman 

kuvveti hâkimdi. 

Sonradan gelen müfessirlerin tefsirlerinde aran ılan hususlar, Hazreti 

Peygamberin tefsirinde aranamaz. Zira, müteahhirânun tefsirinde bedi, beyân 

ve bunlar gibi bir çok edebi sanatlar bahis konusu olur. Halbuki ilk tefsirde bu 

gibi ş eyler mevzuu bahis değ ildi. Onun tefsirinde, Ş eriat ve hükümlerde Ce-

nab- ı  Hakkın muradını  beyan vard ır. Onun tefsiri, ahkam ı  beyan ve mekârimi 

ahlaki şerh ve ona te şvike delalet eder. hazreti Peygamber kelimelerin mana-

larından ziyade, ayetin bütün olarak manas ını  öğ retirdi. Kelime manalar ını  
bilmek maksadı  has ıl etmez, o ancak manalar için murad olunurdu. 0 halde, 

Hazreti Peygamberin tefsirde takip etti ğ i yolu ş öylece özetleyebiliriz: O hem 

bir be ş er ve hem de bir Peygamber olarak ya ş adığı  cemiyetin akliyat ve diline 

uygun olarak muhatablarm ı  ikna etme yolunu tutmu ş  ve Cenab- ı  Hakkın 

muradını  belirtmi ş tir. Bunları  bazen tahsis, bazen dil, bazen geni ş  bir anlam ı  
tandit, bazen kelimenin arab dilindeki geni ş  anlamını  teyid, bazen ibret, bazen 

beyan ve tatbik, bazen duruma göre temsil ve en muvaf ık cevab ı  vermek, bazen 

remz, iş aret ve fil, bazen de intibaha davet ve insan ın psikolojik durumundan 

istifade etmek suretiyle tefsir etmi ş tir. 

1 Hazreti Peygamberin tefsirdeki özellikleri hakk ında tafsilatl ı  makımat ve örnekler için 

bkz. Dr. İ smail Cerraho ğ lu, Kur'an Tefsirinin Do ğ u ş u ve Buna H ı z Veren Amiller, 
s. 23-44. 

2 Hazreti Peygambere sorulan çe ş idli suallerin nevileri ve bunlara verilen cevaplar için bkz. 

'bn Kayy ım al-Cavz ıyya, I `lö ın ıf 1—Muv a k ı l ı', II. 275 - 326; as-Suyfı tIde, her sure için Pey-

gamberden gelen rivayetleri toplam ış tır Bkz. al-Itkön, II. 227 - 244. 
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2— Sahabenin Tefsirdeki Yeri : 

Hazreti Peygamber sa ğ lığı nda, Kur'ân' ın tamam ını  tefsir etmemi ş ti. 
Hazreti71.i ş a'den (O. 58 /678) gelen bir rivayette "Hazreti Peygamber, Allah' ın 

Kitab ında, Cibrilin ona öğ rettiğ i miktarda tefsir ederdi" i buyurulmaktad ır. 
Bu haber hakk ında Ibn `Atiyya (Ö. 543 /1148) haberin manas ı  mücmel ve mu-

gayyabata ve bunlara mümasil olan ayetlerin tefsiri hususundad ır. Zira bu 

gibi âyetleri anlamak Cenab- ı  Hakkin tevfiki ile olur" 2  demektedir. Yoksa bu 

habere dayanarak. Hazreti Peygamber Kur'ân' ı  tefsir etmekten çekinirdi ve 

O ancak Cibrilin kendisine beyan etti ğ i nisbette tefsir ederdi, diyemeyiz. Zira o 

zaman ,:)_, ,,Çjzz, 	 j5"..:01 ,!.41 U 	âyeti 
■ 

umumi değ il, de hulusi olmu ş  olurdu. E ğ er böyle olmu ş  olsayd ı , sahabenin Kur'-

ân'ın manalar ına dalmamaları  ve onu tefsir etmemeleri icab ederdi. Hakikat-

te bu böyle olmam ış , Hazreti Peygamberden sonra tefsir sahas ında en mühim 

rolü sahabe alm ış t ı . Hazreti Peygambere muhatap olan bu muhterem zevat ı , 

tefsir alan ında iki ş ey yükseltiyordu. Birincisi sars ılmaz mutlak imanlar ı , ikin-

cisi ise hâdise ve sebebleri mü ş ahade etmeleri idi. Sa ğ lam imanlar ından dolayı , 

akli delillere ve akli dü ş ünceye fazla ihtiyaçlar ı  yoktu. Sahabe, Hazreti Pey-

gamberden imanlar ını  kuvvetlendirecek fey ı i her zaman almakta devam etmi ş -

ti. Onlar, gerek, Kur'ân' ın gerekse Peygamberin emirlerine derhal inkiyad 

ediyorlard ı . Sahabe, Kur'ân' ı  okuyor ve onun ihtiva etti ğ i ş eyleri öğ renmek is-

tiyordu. Bu hususda ş u örnekleri verebiliriz: 'Abdullah ıbn 'Omar (Ö. 73 /692) 

Bakara suresini ö ğ renmek için, bu süre üzerinde sekiz sene durdu ğunu söyle-

mektedir. 3  Abn `Abdirrahmân as-Suloami (Ö. 72 /691) de "`Otman, İ bn 

ve diğ erleri, Hazreti Peygamberden on âyeti ilim ve amel bak ımından öğ reni-

yorlar ve bu on âyeti ö ğ enmeden diğ erine geçmiyorlard ı4  demektedir. 

Hazreti Peygamberin vefatiyle, sahabenin feyz kaynaklar ından en mühim 

mi kesilmiş  ve Kur'ânla kar şı  kar şı ya kalmış lard ı . İ manda da yava ş  yava ş  
zayıflama alâmetlerinin ba ş ladığı na muhtelif hâdiseler ş ahadet etmektedir. 

Bununla beraber sahabe, Kur'ân' ın manas ını  anlamakta insanlar ın en muk-

tediri say ı lır. Fakat onlar aras ında da Kur'ân' ı  anlayış ta ihtilaflar olmu ş tur. 

1 Tafsiru Ibn Katir, I. 6; Arthur Jeffery taraf ından ne şredilen, Mukaddamat ğ n 

fi s. 263; al-Hatibu'l-Ba ğd8di, T ğ rihu Ba ğ d5d, XIII. 253; at-Tabari 

bu haberin isnad ında, Ca'far ı bnMuhammad az-Zubayri ad ında hadis ehlinden olmıyan bir 

ş ahsın bulunduğunu zikrederek, haberi sahih kabul etmez. Bkz. Tafsiru't-Tabari 

(yeni), I, 89. 

2 Mukaddamat"0.n., s. 263. 

3 Ibn Taymiyya, Mukaddima fi Usiili't-Tafsir. s. 5; as-Suyiiti, Tanwiru'l-11a-

w .ğ.lik.., I. 209. 

4 Mukaddima fi Usiirt-tafsir, s. 5. 
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Bu durum, baz ı  tabii hallerden ileri gelmektedir. Onlar ın toplad ıkları  bilgi 

malzemesi ve âdetlere vuküflar ı  bakımından anlay ış ları  başka ba şka idi. On-

lar aras ında ilim bakımından büyük farklar oldu ğu gibi, fazilet bak ımından da 

müsavi değ illerdi. Baz ı sı  baz ı sından daha cesur, baz ı s ı  daha kerim, baz ı sı  ise 

daha âlimdi Bu şekilde farkh akliyata sahip olan sahabenin, kendi dilleriyle 

nâzil olmu ş  olan Kur'ân' ı  anlayış ları  aynı  olamazdı . Bu konuda Ibn 

Mukaddima's ında mubağ lah bir iddiayı  ileri sürmektedir. "Kur'ân arab dili ve 

ve arab dilinin belügat ı  ile nâzil olmu ş tur. O ça ğ larda araplar ın herbiri 

Kur'ân' ı  ve onun bütün ayr ı  ayrı  kelime ve terkiplerini anhyordu.Kur'ân, 

Tanrının birliğ i, vâkıa ve hâdiselere uygun olarak ve farz olan dini vazifeleri 

anlatarak cümle cümle, âyet âyet iniyordu". 1  Bu iddiay ı  Ahmad Amin "Kur'ân 

arap dili ûslubiyle nâzil olmu ş , onda ba şka dillerden al ınıp araplaş t ırılmış  ve 

arap dili kânun ve üsh'ıbuna uydurulmu ş  kelimelerle, yine onda, hakikat, 

mecaz kinaye gibi araplar ın kullandıkları  sanaatler vard ır. Bunun böyle ol-

olması  da tabiidir. O, muhatablar ın ı  islama davet için gelmi ş tir. Elbette, mu-

hatablar ımn onu anlamalar ı  lüz ımdı  Zira, Allah, biz peygamberleri kavminin 

lisamyle göndermi ş iz diyor. Bununla beraber bütün sahabenin Kur'ân' ı  ic-

malen ve tafs ılen anlamalar ına imkan olamaz" 2  diyerek, hakl ı  olarak reddet-

mektedir. Evet, Kur'ân arap lisan ı  ve bu lisan ın üslübu ile nâzil oluyordu. 

Nâzil olan Kur'ân' ı  sahabe duyar duymaz gerek müfredât ve gerekse terkip-

ler bak ımından anhyordu demek, hakikatlere mugayirdir. Çünkü, bu herhangi 

bir dilde yaz ılmış  bir eserin, o dili konuş an herkes tarafınan anla şı lmas ı  de-

mek gibidir. Zira bir eseri anlamak için, eserin yaz ı ldığı  dili bilmek kifayet et-

mez Ayn ı  zamanda aklen ve kültür bak ımından da o eserin seviyesine yüksel-

mek lüz ımdır. Biliyoruz ki İ slamiyetin doğu ş u esnasında, arap kültür seviye-

si, umumi olarak, yüksek bir durumda değ ildi. İş te bundan dolay ı , sahabe, 

Kur'ân' ı  duyar duymaz onu tamamen anlad ıklarını  ifade eden İ bn 141d-ün'. 

un fikrine i ş tirak edemiyoruz. Her cemiyyette insanlar kültür bak ımından 

müsavi olabilirler mi ?. Asr- ı  Saaâdette de sahabe aklen ve kültür bak ımından 

çeş idli idi. Bundan dolay ı  onlar, Kur'ân' ı  ayn ı  derecede anlayamam ış lardı . 

Mesela, Hazreti`Omar' ın, tabawwuf kelimesinin tanakkus manas ında olduğunu 

Huzeyl kabilesine mensub birinden; 3  Ibn `Abbas' ın fâtır kelimesini bir a`- 

rabiden ö ğ renmesi4  gibi haberler pek çoktur. Hazreti 'Omar ve Tarcümânu'l-

Kur"ân olan İbn 'Abbas, Kur'ândan baz ı  kelimelerin manalar ını  bilmezlerse, 

diğerlerinin durumlar ı nın nas ıl olaca ğı nı  düşünmek icab eder. Hele 'Adi ibn 

1 Ibn tialdrın, Mukaddima (Türkçe tercemesi), II. 503. 
2 Ahmad Amin, Facru'hisnim, s. 195. 
3 Tafsiru't-Tabari, XIV. 71 (Eski) ; az-Zamalisari, al-Kassid, II. 174; Facru'l-

isram, s. 196. 
4 A1-Itk5n, II. 113. 
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al-Bakara 187. ci âyetini anlay ış  ş ekli ı  İ bn Haldrul'un fikrini 

çürütecek en aç ık delillerdendir. 

Kur'an' ın ahkamma dair olan âyetleri, arap lisan ını  bilen kimseler tarafm-

dan anla şı lacak ş ekilde açıktır. Hadise ve sebeblere vak ıf olan sahabe, Şüphesiz 

ki Kur"an' ı , sonra gelenlerden daha iyi anlayacakt ır. Ama bu anlayış  hepsinde 

aynı  olamazd ı . Kur'an, kendi lisanlariyle nazil olmu ş  ise de, arap edebiyat ına 

aynı  derecede vak ıf olmamaları , dâima Peygamberin yan ında bulunanların a-

yetlerin manas ını  ve nüzill sebeblerini bilmeleri sahabe aras ında farklı  görü ş -

lere yol açmış tı . Ş ayet ilı n tlaldün'un dedi ğ i doğ ru olsaydı  ilk devirde basit 

dahi olsa, baz ı  münakaş a ve ihtilafların olmamas ı  icab ederdi. 

Sahabenin durumunu k ısaca belirttikten sonra, birazda onlar ın tefsirdeki 

usalleri üzerinde dural ım, Sahabe, Kur'an âyetlerinin tefsirini ya Peygam-

berden i ş itmek suretiyle veya içtihadlar ına dayanarak yapm ış lardır. Onlar, 

ekseriya ayetlerin manas ını  nüzûl sebeblerini anlatmak suretile aç ıklamış  olu-

yorlardı , Onların tefsir hususiyetlerini anlamak için müracaat etti ğ imiz örnek-

ler2  daha ziyade kendi ictihadlar ına dayanmaktad ır. Umumi olarak onlar, 

ya dil veyahut dini yönden tefsir yapt ıkları  görülmektedir. Onlar, bazen ayet-

teki dini bir mü şkili halletmek için, tahsis, tarih ve dini bir hükmü remz yoliyle 

izah etmi ş lerdi. Bazen, dini izah tarzlar ı  hususi bir anlay ış  ifade ederken, in-

sanların psikolojik durumlar ı  da nazarı  dikkate ahn ıyordu. Bazen de sahabe, 

izah etmi ş  olduğu hususu beyan ederken, bizzat o hali ya ş ayarak tatbik ediyor-

du. Sahabenin baz ı sı , kelimenin mecazi manas ını  kullanırken, diğ erleri hakiki 

manayı  kullanmakta idiler. Bazen de kelimelerin i ş tikakında hata etmi ş lerdir. 

Bazen bir sahabinin, ayni kelimenin anlam ı  hakkında çe ş idli görüş leri vard ır. 
Yani bunlar birbirini tutmamaktad ırlar. Bir ayetin gerek dini, gerekse lagavi 

yönden izahını  yapan bir sahabi, ba şka bir rivayette ise, bir evvelki rivayetten 

ba şka bir ş ekilde izah etti ğ ini mü ş ahade etmekteyiz. Bir ayetin kendisi veya bir 

kelimesi hakkında, muhtelif sahabeden muhtelif rivayetler oldu ğu gibi, bazen 

de tek bir sahabiden ayn ı  ayet için çe ş itli. haberlerin ç ıktığı nı  görmekteyiz. 

at-Tabari tefsiri bu gibi örneklerle doludur. Böyle bir halin nereden ileri geldi ğ i 

sorusunu ortaya atabiliriz. Biliyoruz ki, Peygamber zaman ında, sahabe iman 

kuvvetini bizzat ondan al ıyordu. Hazreti Peygamberin vefatlar ından sonra, 

imanlarında bir gev ş eme ba ş gösterdiğ ini evvelce söylemi ş tik. Hele ya ş lı  olan 

sahabe yava ş  yava ş  ortadan çekilme ğ e baş layınca, meydan ı  bo ş  bulan genç 

sahabe, ruhi bir halden dolay ı , kendilerine fazla de ğer vermeye ba ş ladılar. 

1 Ayeti anlay ış  ş ekli için bkz. 	 al-C (i m ı u' ş  -5 abib, VI, 31; at-Tirmizi, abi- 

bu't-Tirmizi (bi ş arbi'l- İ mam Ibni'l-'Arabi). XI. 94; al-BaunA, al-Fathu'r-Rab-

1. ıı i li Tartibi Musnadi Ahmad... XVIII. 81-82. 

2 Örnekler için bkz. Kur'an Tafsirinin do ğ u ş u.. s. 76-97. 
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Bu bakımdan çok konu ş tular. Çok konu ş malarının neticesi olarak hatalara 

düş tüler. Bir müddet evvel söyledikleri bir ş eyi, bir müddet sonra unutarak, 

evvlece söylediklerini nakzedici mahiyette cevaplar verdiler. Bu gibi ahvalde, 

isnadda vârid olabilecek hatalar da bahis konusu olabilirse de, onlardaki bu 

gurur halini unutmamak laz ımdır. Onların bu halini sezen Hazreti 'Omar, 

halifeliğ i zamanında, sahabeyi bir arada bulunmaya te şvik etmiş tir. O, muha-

cirlerin ileri gelenlerinin beldelere da ğı lmalarına izin vermemi ş , ancak bu gitme 

iş i izinle ve muayyen bir müddet için olabilmi ş ti.' Hazreti ( Otman' ın hali-

feliğ i zamanııı da bu iş e önem verilmediğ inden, sahabe etrafa da ğı lmış , zuhur 

eden fitne hareketlerinde mühim rol oynam ış lardı . 

Sahabe devrinde tefsir tedvin edilmedi, Daha sonra bu ilim, hadis ilminin 

bir kolu halinde inkiş af edecek ve Kur'ön' ın tamamının muntazam bir şekilde 

sıra ile tefsir edilmesi sahabeden sonra gelen devirde kendini gösterecektir. 

3— Tâbiûn ve Atbafit-Tâblinin Tefsirdeki Yeri: 

Hazreti 'Omar devrinden itibaren İ slam devletinin s ınırları  Arap yarı -
r ıadas ını  aş mağa baş lamış , kendi bünyesine yeni ülkelerle beraber, ayr ı  ayrı  
kültür ve dine mensub cemiyyetleri de katm ış tı . Müslümanlar Medinede İ slam 

Devletinin temelini att ıktan sonra, bu devletin devaml ıhğı nı  sağ lamak için 

kanunlara muhtaç idiler. Kur'an' ı  Kerim ise onlar ın kanunlarının menşei ve 

anayasalar ı  idi. 

Medine civar ına hâkim durumda olan bu basit devletin ve ona tâbi olan-

ların da ihtiyaçlar ı  basitti.ülkeler fethedilip,o çe ş itli ülkelerin medeniyetleriyle 

karşı  karşı ya gelen araplar, o medeniyyet sahiplerile bir arada ya ş amaya baş -

lamış lardı . Bu bak ımdan, onlar bedevi hayat ın s ınırları  içinde kalmaktan kur-

tularak, ihtiyaçlar ında da de ğ iş iklikler has ıl olmuş tu.Bir taraftan da islam dini, 

müslüman olan unsurlar ın dünyevi, dini, ahlaki, içtimâi ve aile hayat ı  gibi 

esaslara tesir ediyordu. Gerek islamiyete yeni giren unsurlar ı , gerekse müslü-

man olmayanlar' bir idare alt ında toplamak ve onlar ı  iyi idare etmek icab edi-

yordu. İş te bu hususlar için Kur'ân' ı  Kerim ilk merci oluyor. Yeni nizamlar 

ihdas etmek için fakihler ve müfessirler Kur'an'a sar ılıyorlardı .Islam Devletinin 

hududları  çok geniş lediğ inden, dinin men ş ei olan Hicaz'dan dini haberler im-

kans ızlıklar sebebiyle diğ er ülkelere pek ula ş amıyor, ş ahsi görüş ler rol oynama-

ğ a ba şhyordu. Bu ş ahsi görü ş  sahipleri aynı  ırk, aynı  kültür, ayn ı  örf ve âdeti 

ihtiva eden bir cemiyyet içinde yeti ş mediklerinden, görü ş lerinin neticesi de 

değ iş ik oluyordu. Bir taraftan arap olmayan müslüman unsurlar ın, islamiyeti 

öğ renme iş tiyakı , diğ er tarftan Kurey ş 'in ve diğer araplar ın, bu milletleri idare 

1 Ihsan İ brahim 	 wa'cl-dini.. I. 272. 
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etmek sanat ını , yani idarecililde me ş gul olup, diğer sahalarda çal ış mayı  haldr 

görecek dereceye ula ş maları  sebebiyle, ilim ve bilhassa tefsir sahas ında temayüz 

eden ş ahsiyetlerin arap olmad ıklarını  görece ğ iz. Bunun en mühim sebebi. 

Ibn Haldün'un dediğ i gibi" bilgiler bir sanaat şeklini aldığı  için, onunla me ş -

gul olmayı  kendileri için bir küçüklük sayarak bilgi ö ğ renmeye yana ş madılar 

Başkanlar herzaman hüner, sanaat ve bunlarla ilgili olan ş eylerle u ğ raş mak-

tan çekinmi ş lerdir".1 Hele Emeviler devrinde arap milliyetçili ğ i ve kendi-

lerini idareci olarak görmeleri sebebiyle ilimle u ğ raş mak onlar için bir zillet 

addediliyordu. Kurey ş 'ten bir zât, Sibawayh (Ö. 180 /796) in kitab ını  okuyan 

`Ana!) ibn Asid oğullarından bir gence, "yaz ıklar olsun size, ilmi ihtiyaç ve 

zilletle tahsil etmek, onunla geçinmek istiyorsunuz" demi ş ti.2  Böylece, ilimle 

iş tigal arab' ın gayrı  olanlara intikal etmi ş , bunlara da umumi bir lakâb olarak 

"mevali" 3  denilmiş tir. Bunlar ın islam ilim hareketindeki rolleri küçümsene-

miyeeek kadar mühimdir. Fetihler esnas ında, muhtelif ş ehirlere da ğı lan sahabe, 

oralarda ilmi hareketlere ba ş lamış , onlardan ekseriya arap olmayanlar ilim 

almış tı . İş te bunlar Tabiiler ve onlar ın etba ıdır ki, bunların çoğu mevali idi. 

Tüccar olan sahabi'nin mevlas ının tüccar, alim olan sahab ınin mevlas ının 

alim olduğunu görmekteyiz. Mevali dediğ imiz bu kimseler, bu lafz ı  hangi se-

beblerle ahrlarsa als ınlar, onların islamiyete girmeden önce dinleri ve kültür-

leri vard ı , Müslüman olunca eski kültürlerinin tesiri alt ında kalarak, islami-

yeti araplardan ba şka ş ekilde anlamağ a ba ş lamış lar, bu anlay ış  farklar ı  yüzün-

den tefsirde mühim hareketler meydana gelme ğ e ba ş lamış t ı . 

Tabiiler de tefsiri sahabeden semâan nakletmi ş , semâ olmayan hususda da 

içtihadlar ına müracaat etmi şlerdir. Tefsir tabakadan tabakaya intikal etmi ş , 

her, tabakan ın fertleri ayr ı  ayrı  kültüre sahip olduklar ından, ona yeni bir ş ey-

ler katmış lardı . 

Tabiiler devrinde, re'ylere dayan ılarak yap ılan tefsirler, sahabe devrine 

nisbetle daha fazlad ır. Onların re'y ile tefsirlerinde takip ettikleri yol sadece 

kendi fikirleri de ğ il, içinde bulundukları  cemiyyetin tasavvurlar ını , hakikat 

ve hurafeleriyle birlikte aksettirmeleriydi. Ibn `Abbas' ın me şhur talebelerinden 

olan Mucahid (Ö. 103 / 721) ve `Atiyya al-`Awfi (Ö. 111 /729) re'y ile tefsirde 

bulunanların ileri gelenlerindendir. 4  Goldziher şu sözleriyle, mücâhid'i ehli re'y 

medresesinin bir mümessili olarak görür."0,kendisinden sonra geni şleyip neşv-ü 

nema bulacak olan ehli re'y medresesinin akide meselelerinde salahiyetli bir 

1 Mukaddima, III. 179. 
2 Al-Câbiz, al-Bayân Wa't-TabyIn, I. 402 - 403. 
3 Mevlâ kelimesinin lügattaki muhtelif anlamlar ı  için bkz. Ibn Manzür, 

XV. 408; al-Cawhari, as-511141, VI. 2529. 
4 Bu hususda örnekler için bkz. Kur'an Tefsirinin Do ğ usu.. s. 107-110. 
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kimse idi. Bu ş ekilde hareketleri kar şı sında, onun eski bir hicazl ı  olduğunu dü-

ş ünmeye muktedir olamay ız". 1  Kur'an' ı  re'y ile tefsir edenler ş öyle bir usal ta-

kip etmiş lerdir: Onlar,Kur'an'da bulamad ıklar ı  hususlar için sünnete müracaat 

ediyorlar veyahutta nüzal sebeblerine ş ahid olan sahabeye soruyorlard ı . Eğ er 

istediklerini, oralarda da bulam ıyorlarsa, o zaman müfred laf ızların, Peygam-

ber zamamndaki kullan ı lışı  nazar- ı  dikkate alınarak, Lugât, i ş tikak ve sarfına 

baş vuruluyordu. Bunlardan ba ş ka, terkiplerin irab ı , belagat ı , hakiki manan ın 

mecaz üzerine tahmili, kelâm' ın siyakı , yap ılan re'y ile tefsirin içtimaiyat, ta-

rih ve kainât kanunlarma mutabakat ı , yap ılan izah tarz ının, Peygamberin 

söz, fiil ve takrirlerine uygunlu ğu göz önünde bulundurulmas ı  laz ım gelirdi 

Fakat onlar, bu gibi hususlarm pek ço ğunu ihmal etmi ş lerdi. 

İ lk devirde ayetlerin tefsiri basit ve tefsir edilen ayetler manduttu. İ nsan 

tefekkürü geli ş tikçe ve hadiseler ço ğ ald ıkça, bu hâdiselerin tefsir taraf ından ih-

tiva edilmesine çal ışı ldığı ndan, âytlerin tefsiri geni ş lemiş tir. Yine bu devirde, 

Kur'an'da hiç bir müphem yer b ırakılmaması  hususunda tefsirciler aras ında 

bir hırs olduğu müş ahede edilmektedir. Mücahid hakk ında al-A'ma ş  (Ö. 

148 /765) ş öyle demektedir: "O, acayip bir ş ey i ş ittiğ inde muhakkak onu gör-

meye giderdi. Hadramawtta bir kuyuyu görmeye, Haf& ve Marfit'u tahkik 

için Bâbile kadar gitmi ş ti". 2  

Nakli tefsirin yan ında akli tefsirinde geli ş meğ e ba ş ladığı nı  söyleyebiliriz. 

Biliyoruz ki nakli tefsirin iki kayna ğı  vard ır. Birincisi, tevkifi kaynakt ı r ki, 

Hazreti Peygamber ve sahabenin nakillerinden daha fazla zay ıf ve mevzu 

haberleri ihtiva eder. İ kincisi ise lagavi kaynakt ırki, cahili arap ş iiri ile doludur. 

Bu kaynaklara istinad eden nakli tefsir ilmi, ş ifahi ve nakli olarak ba ş lamış , 

tenkid ve tercih gibi hususlar yer almam ış t ı . İ lk tefsir müdevvinlerinden ad-

dedilen 'Abdulmalik ibn Curayc (Ö. 150 / 767) in ve Yahya ibn Sallam' ın mua-, 

sırı  olan 'Abdurrazzak ibn Hammam (Ö. 211 /827) ın tefsirlerinde tenkid ve 

tercih gibi hususlar mevcud de ğ ildi ve tefsirleri do ğ rudan do ğ ruya nakilden iba-

retti. Nakli tefsirde, nazar, tenkid, tercih ve ihtiyar gibi hususlarm tatbik edili-

ş inin en mükemmel örneklerini at-Tabarl (Ö. 310 /922) nin tefsirinde görürüz. 

Fakat at-Tabari'den bir as ır evvel ya ş amış  olan Yahya ibn Sallam'm tefsiri 

at-Tabarrnin tefsirindeki kadar kuvvetli ve aç ık olmasa da, nazar, nakd ve 

tercihden hali de ğ ildir. Şu halde nakli tefsirde, nazar, nakd ve tercih usillünün 

öncülerinden olarak Yahya'ya gösterebiliriz. Bu duruma göre, Yahya'ya kadar 

gelen tefsirler mücerred nakilden ibaret olup tenkid ve tercihi ihtiva etmemek-

tedirler. Müellifimizin eseri ise hem nakil hem de tercih ve tenkidi toplam ış  

bulunmaktad ır. Bir çok ilim adamlar ı , at-TabarPyi nakil ve tenkidi beraberce 

1 İ . Goldziher, Ma zIlibu't-TafsIri'l-Islâmi (arapça tercemesi) s. 132. 

2 Az—Zahabi, Tazkiratu'l-ljuMz, I. 92. 
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yürüten, yani ataru'n-nakdrnin ilk öncüsü addederlerse de, ilim âleminde ta-

nınmamış  olan müellifimizi bu usülü ilk defa tatbik eden zât olarak görmek-

teyiz. Bu iddiam ızla, at-Tabari'nin tefsirdeki de ğ erine bir nakisa getirmi ş  ol-

muyoruz. O, bu usulü ilk kullanan de ğ ilse bile, eserinde en iyi ş ekilde tatbik 

eden bir ş ahıs olduğu, her ilim adamının nazar ında müsellemdir. 

Ş imdi as ıl konuya, yani tefsirdeki yeni usillü ile ilim alemine geçecek olan 

Yahya ibn Sallam' ın tefsirdeki metodu üzerindeki çah ş mamıza geçebiliriz. 

II — TEFS İ RDEK İ  METODU 

1— Tefsirinin Kaynaklar ı : 

Yalıya'mn tefsirdeki metodunu daha aç ık anlayabilmek için, Onun ese-

rinin kaynaklar ını  belirtmemiz icab eder. O, al-Kayrawana yerle ş tikten sonra, 

etrafına toplanan talebelerine, Kur'an' ı  Kerimi ba ş tan sonuna kadar, ayet 

ayet, gerek rivayet ve gerekse kendi görü ş lerini de ilave ederek nakletmi ş tir. 
O devir de ilim alan ında kitabetten ziyade, h ıfz yoliyle rivayete ehemmiyet 

verildiğ inden, bu tefsirin onun sağhğı nda yaz ılıp yaz ılmadığı nı  kat'i olarak 

söyleyemiyoruz. Elimizde mevcut olan nüshalardan en eskisinin III. cü 

asrm sonlar ına doğ ru yaz ılmış  olduğunu biliyoruz. Yaln ız Yahya'n ın ya ş a-

dığı  devri, tefsirin tekamülü devrelerinin üçüncüsüne sokabiliriz. Tefsir ilmi 

artık, hadis ilminden ayr ılmış , müstakil bir ilim olma gayreti içindedir. 

Kur'an âyetlerinin herbiri s ıra ile tefsir edilmekte ve tefsirleri Mushafdaki 

sıraya göze s ıralanmaktad ır. 

Yahya'mn tefsirinin ana kaynaklar ı , hemen hemen bütün nakli tefsirlerde 

olduğu gibi, Kur'an' ı  Kerim, Hazreti Peygamberin sünneti, Sahabe ve tâbiinin 

sözleri, ehli kitab ın rivayetleri ve ş ahsi görü ş leridir. Bu ana kaynaklar, müelli-

fin "nakli tefsirdeki Yeri" incelenirken görülecektir. 

Yatiya'nm tefsirinin, tefsir, hadis, K ıraat, Lfigat, nahiv, f ıkıh ve tarihi 

kaynaklar ı  hangileri oldu ğunu ara ş tırmak isterdik. Maalesef, bu ilimler o de. 

virde müdevven kitablar halinde olmad ığı ndan, baz ı s ı  olsa bile, onlar ı  muka-

yese etmek imkan ına sahip olamadığı mızdan, bu hususu ayr ı  ayrı  başhklar 

halinde değ il de, genel olarak inceleyece ğ iz. 

Yahya ıbn Sallam, eserinde ş ifahı  rivayetlerden pek çok istifade etmekle 

beraber, baz ı  ş ahısların eserlerinden de yararland ığı  anla şı lmaktadır. Eser-

lerinden istifade etti ğ i müfessirler şunlardır: al-Hasan al-Ba şri (Ö. 110 /728), 

Mucahid (Ö. 103 /721), Kafada (Ö. 117 /735), as-Suddi (Ö. 127 /744) al-KalbI 

(Ö. 146/763). Tafsirindeki ifadelerden, bu ş ahısların eserlerinin Yahya'n ın 
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elinde bulunduğunu anlamaktay ız. Bu hususu teyid eden örnekler hemen her 

sahifede rastlan ılabilecek kadar boldur. Bir fikir edinmek için birer örnek ver-

mekle iktifa edece ğ iz. 

(Mu'minun 11 ) (l 	 ftt. Lyı 	J :4J 	 4Ji; 

(1) 	 .14-1 	ç‘,„1 

(2) . 	 J ı, ı 
	

(al•I ş ra 49 ) q t'Ait 	tAUIP 	bn; » 

	

(I ş ra 22) (( 	Joe;:;) ,) -1-  411 	 » 43.); 

(3) 	 ya .) 

(4). (sw,..,11_, 	 (al-Kahf 28) (( lb , i o,AI 	» 41.3; 

(5) . 4.9 /..‹Il 	j 	 (Taha 181) 	515 l9 » A3i; 

Verdiğ imiz şu örneklerdeki ifadeler, Yabyö' ılın elinde bu ş ahısların tefsirlerinin 

bulunduğuna delalet etmektedir. Zira bu ifadelerden , elde kitab olmadan, 

müfessirin o kelime veya âyet hakk ındaki görü ş ünü ifade etmek gibi bir fikir 

ileri sürülebilirse de, ad ı  geçen bu ş ahısların, müphem bir kelimenin veya ayetin 

izahı  hususundaki görü ş leri belirli isnadlarla zikredilmektedir. Bu ş ahısların 

isnadlarla gelen haberlerinden ba şka, bir kelime veya bir âyet hakk ında fu-

lanın tefsirinde şu şekildedir diye bir ifade kullanmas ı , Yabyâ'nın elinde bu 

ş ahısların tefsirlerinin bulundu ğu kanaatini kuvvetlendirmektedir. 

İ stifade etti ğ i müfessirlerin baz ıları , kıraat ilminde de me şhur oldukların-

dan, onlar ın talebeleri vas ı tasiyle istifade etti ğ ini mü ş ahade etmekteyiz. Mese-

la al-Hasan ibn Dinör vas ıtasiyle al-Hasan al-Ba ş ri'den, Sa'id ıbn Abi `Araba 

(Ö. 156/773) vas ıtasiyle Katöde'den k ıraât hususunda rivayetlerde bulunmu ş - 

tur. Tefsirinde 	 L,;1 	 » 	 (:), 	iı `"F .); 

a^ı e c:f 4:W -Lp ;.Tj; 	» gibi ibarelere da rastlanmaktad ır. Bu ifa- 

delerden, onun elinde, Mushaf sahibi olan bu zötlar ın mushaflar ının bulun-

duğu ihtimali olabilece ğ i gibi, o isnadlar ı  zikretmeyip k ı saca bu zötlarm  kı - 

raât ı  bu ş ekilde idi, diye göstermi ş  olması  daha kuvvetli bir ihtimaldir. 

1 `Abd., v. 44b. 
2 `Abd., v. 9b.; 211 - 1 - 366, s. 384. 
3 'Abd., 8b. 
4 `Abd., v. 17 a., 
5 `Abd., v. 26b. 
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Yalny. ibn Sallâm , lugat ve nahiv filmlerinin geli ş me sahas ı  olan Küfe ve 

Basra gibi muhitlerde yeti ş miş  ve tefsirinde de daha ziyade lugavi 
yöne teveccüh etmi ş tir. Onun al-Kayrawün ve Kuzey Afrikada tan ınmış  
olmasının en mühim sebeblerinden biri, lugat, nahiv ve k ıraât ilimlerini iyi 

bilmiş  olmasıdır. Zira o devirde Kuzey Afrika, arap dili bilgisi yönünden kuv-
vetli değ ildi ve Yahya gibi muallim ve mür ş idlere muhtaçt ı . 

Yallyü, tarihi malumât ve geçmi ş  kavimlerin haberleri hakk ında, 

al-Kalbi (Ö. 146 /763) Ka`bu'l-Ahbür (Ö. 32 /652), Wahb ibn Munabbih (Ö. 

114 /732) gibi ş ah ıslar vas ıtasiyle epeyce bilgi vermektedir. 

Netice olarak ş unu söyleyebiliriz ki, Yalıyü' ilk devirde me şhur olan Mek-

ke, Medine ve Küfe tefsir medreselerinin temsilcilerinden üze ıni derecede isti-
fade etmi ş , tek bir medresenin temsilcili ğ ini yapmamış tır. Bu bakımdan 

eseri, bir tefsirler kolleksiyonu halindedir. Tefsir tarihinde mühim bir yer i ş gal 

edecek olan bu eserde, müellifinin nas ıl bir yol takip ettiğ ini inceleyelim. 

2— Metodu: 

Yahyü ibn Sallâm' ın tefsirdeki metodunu, yani onun ilmi ş ahsiyetini, ba ş -
kalarının onun hakkında söylediklerine fazla ehemmiyet vermeden, ki ş inin ilmi 

ş ahsiyetini aksettiren bir ayna mesabesinde olan eserinden akseden delillerle 

belirtme ğ e çalış acağı z. Ç ıkartaca ğı mız bu delillerin çe ş itliliklerine göre, onun 

ilmi ş ahsiyetinin çe ş itli yönlerini ortaya koyaca ğı z. 

A— Nakli Tefsirdeki Yeri: 

Biliyoruz ki nakli tefsir, Kur'ün' ın Kur'anla, Kur'a= hadisle veya saha-

benin sözleriyle tefsir edilmi ş  ş eklidir. Hatta baz ı ları  buna, tübfilerin sözlerini 

de ilave ederler. Kur'ün ın Kur'an ile tefsirinde, veya Kur'ün ın sahih hadis-

lerle tefsiri hususunun kabulünde hiç bir ihtilaf yoktur. Çünkü bunlarda zapfl ık 

ve diğ er mülahazalar bahis konusu olamaz. Metin veya sened yönünden sahih 

olmay ıp ta Hazreti Peygambere veya sahabe ve tübillere dayanan tefsir haber-

lerinde zaylflık olabilir. Bu zayıfhk, nakli tefsire, çok say ıda uydurma haber-

lerin ve İ srailiyyat' ın girmesinde, isnadlar ın hazfedilmi ş  olmasında arandır. 

Sahabe devrinde, âytleri s ıra ile arka arkaya tefsir etmek gibi bir hareketin 

bahis konusu olam ıyacağı nı  daha evvelce söylemi ş tik. Kur'an âyetlerini s ıra 

ile tefsir etme hareketi tübfiler devrinden itibaren tedricen geli ş meye ba ş lamış . 

II.ci  asr ın sonlarına doğ ru kemâlini bulmu ş tu. Her nekadar tefsir ilmini, hadis 

ilminden ayırıp, tefsire ait haberleri bir kitabda toplayan `Abdulmalik ibn Cu-

rayc al-Makki (Ö. 150 /767) olarak gösterilirse de, bunün tefsiri elde mevcud ol-

madığı ndan ve mahiyeti hakk ında bilgimiz yok denecek kadar az oldu ğundan, 
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bütün ayetleri s ıra ile al ıp almadığı nı  bilemiyoruz. İş te Kur'a= bütün 

ayetlerini s ıra ile tefsir eden ilk eser olarak kar şı mıza Yahya'n ın tefsiri ç ık-

maktad ır. Yahya'mn muas ırı  olan Addurrazzak ibn Hammam (Ö. 211 /826) 

ın da, Kur'an ayetlerini tam bir s ıra ile takip etmeyen ve rivayetlere istinad 

ederek meydana getirdi ğ i, bir tefsiri varsa da, bunun nakd ve tercih gibi husus-

lardan mahrum oluşu tamamen nakilden ibaret olmas ı , Yalıyanm tefsirinin 

kıymetini bir kat daha art ırmaktad ır. Bu, kendini, ileride verece ğ imiz ör-

neklerde gösterecektir. 

İş te, Yahya bütün ayetleri s ıra ile, Hazreti Peygamberden, sahabeden, 

tabiilerden ve zaman ındaki meşhur müfessirlerden i ş itmiş  olduğu rivayetleri ve 

ya onlarm tefsirlerinde gördü ğü haberlerle teyid etmi ş , bunlardan baz ısını  baz ı -

sına tercih etmi ş , delil bulamad ığı  noktalarda da kendi re'yi ile hareket etmi ş tir. 
Baz ı  ayetlerde, at-Tabarl de oldu ğu gibi, müphem kelimenin manas ım, ayetin 

umumi manas ını  izah edecek ş ekilde açıklamış tır. Fakat bunlar at-Tabaride 

olduğu gibi muntazam de ğ ildir. 

Bu umumi izahattan sonra, Yahya'n ın nakli bir müfessir oldu ğunu gös-

teren belirli k ısımlar üzerinde dural ım. 

a R-ur'cIrt7tn Kur'an ile Tefsiri: 

Kur'an' ın ilk ve en mühim tefsirinin yine Kur'an- İ  Kerim olduğunu bili-

yoruz. Yine biliyoruz ki, Kur'an- ı  Kerim, arap dili ve edebiyat ımn en ince sa-

naatlarm ı  ihtiva eden ve bu dilin ve edebiyat ının gelişmesinde en mühim âmil 

olan Ilahi bir kitabdır. Onu tetkik eden kimse, ayn ı  konuda tekrarlar ın ol-

duğunu görür. Ondaki ayetler, birbirleriyle kar şı laştırılırsa, baz ısinın 

mücmel, bazı sının mübeyyen, baz ı sının mutlak, baz ı s ının mukayyet, bazısının 

umumi, baz ı sının hususi veya baz ı  kıssalar ın bir yerde k ısa ve özlü olarak an-

lat ılmas ına mukabil, diğ er bir surede tafsilath olarak anlat ılmış  olduğunu görü-

rüz. İş te bu bakımdan I. Goldziher'in ı  de dediğ i gibi, Kur'an tefsiri için ilk 

merhale, bizzat Kur'an'm kendisi üzerinde durmakt ır. Müphem ve mücmel 

olan ayetlerin izah' hususunda en iyi ve en sa ğ lam yolun yine Kur'an olduğunda 

ittifak halindedirler. 

Yahya ibn Sallam'da, eserinde her nakli müfessir gibi, müphem ve 

miicmel olan ayetleri, onlar ı  açıklayan diğer ayetlerle izah etmeye çal ış mış -

tır. Bu şekildeki örneldere hemen hemen her varakta rastlamak mümkündür. 

Biz bunlardan birkaç örnek vermekle iktifa edece ğ iz. 

1 Maziihibu't-Tafeiri'l-isliimi (Arapça tercemesi). e. 4. 
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J1 

▪  

g» 	;2Si> (1)  (c ,:).ji..a‹.1 est, 4:11 	j 	» 41,is; — 

▪ (3) y. .1*; 

Burada âyet aç ık olmakla beraber, Bundan daha aç ık olan diğ er iki âyti örnek 

getirerek, nankör olan insanlar ın, Allah'ın verdiğ i nimetlere ş ükr edecekleri 

yerde, küfr ettiklerini, yalanlad ıklarını  izah etmek istiyor. 'Abdurrazzük bu 

âyete temas etmemekte, at-Tabarrde s  de fazla bir bilgi görülmemektedir. 

g » 4'; — 2 

I j -uel.e.- 	 Jli 	 cj iJI 4:1JI 

(6)  (c 	 4:).11 	 itj» (.,n; 
» 	 tı• 	 JUi . 	 Li19 

(8) • « 
	 » (7)  jt;L<J 	« 	 LAT 

Yaky, mücâhid ile mücâhid olmayan ı , Allah'dan, Rasulünden ve mümin-

lerden ba şka tutulacak sad ık bir dost olmad ığı nı , bunun aksini yapan müna-

nafıkların, yapt ıklarını  Allah'ın bilmemesi ve ona göre mükafat ve cezalar ını  
tefrik etmeyip b ırakıvermesi mümkün mü? noktas ından hareket ederek, bu ş e-

kilde hareket edenlerin, al-Bakara suresinde vasfedilen münaf ıklarla, ayn ı  
hareketi yapm ış  olduklar ını  ifade etmektedir. Müellif, al-Bakaradaki âyete 

istinad ederek, bu âyetin muhteviyat ının tamamen münafıklara âit oldu-

ğunu söylemek istemektedir. `Abdurrazzâk, al-Hasaddan rivayetle "walica" 

kelimesinin küfür ve nifak manas ında olduğunu söylemekte veya ikisind n 

birisidir demektedir. 9  At-Tabar ı " ise bu kelimenin manas ını" datıala" olabi-

leceğ i gibi küfr ve nifâk manas ına da gelebilece ğ ini söyler. 

1 An-Nahl 72. 
2 Ibrnim 28. 
3 Al-WUkm 82. 
4 `Abd., v. 2b. 
5 Tafsiru't-Tabari, XIV. 147. 
6 At-Tawba 16. 
7 Al-Bakara 14. 
8 211 - 1 - 769, s. 787. 
9 Tafsiru `AbdirrazzEı k (Yazma), v. 34b. 

10 TefsIru't-Taberi, X. 57. 
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41j;   » 	— 3 

	

J1;_, Z.<4 	 U> .2,*211 cc (1)  o JAI 	L;s- » 

cj 	 et, 100. JUi; . 	 j..,4 ‘.9JI 

	

J41,— 	Jls, . 

441, ..,5S (:)..111 <31 	 J.c. 

(3)  3 (2)  Lül 	 » 41) JP 

Al-Hasan' ın bu iki ayet hakk ında sahabenin, S ıkaya ve Mescid-i Haram' ta-

tamir etmenin, Allah yolunda cihad'dan faziletli olup olmad ığı  hususunda 

ihtilaf ettiklerini zikretmesi, Yahya'n ın da diğer bir ayete dayanarak, bu iki 

şı ktan hangisini tercih etmi ş  olduğunu öğ reniyoruz. Yahya' ilk âyeti aç ıklayıcı  
mahiyette getirmi ş  olduğu ikinci ayette, aç ık olarak Allah yolunda cihad 

edenlerin, Sikaya ve c imara vazifesini yapanlardan afdal oldu ğunu, hatta 

onları  müsavi tutmak bile, mücahidler için bir zulüm olaca ğı nı  belirtmek 

istemektedir. 

`Abdurrazzak,4  Sikaya ve Mescid-i Haram' ın `imarı  hususundaki bu 

ayet üzerinde çok durarak çe ş idli rivayetleri serdetmektedir. Hatta bir rivayet-

te bu ayetin, `Ali, 'Abbas, `Olmal ı  ve Ş ayba hakkında nazil olduğu söylenmek-

te ve aralar ındaki ihtilaf gösterilmektedir. At-Tabari 5  de at-Tawba suresi-

nin 19. cu âyetinin sebebi nüzulü hakk ındaki muhtelif haberleri tadad et-

mektedir. 24. cü ayette ise, Hazreti Peygameri takip edip hicret etmiyen ve 

küfürde kalanlar yakmlar ınız dahi olsa dost edinilmemesi emrolunur. Al-Ha-

san tarafından zikredikn ihtilafın 18-19. cu âyetlere âit olmas ı  laz ım gelir. 

Zira Sikayat ve Sadanat'le iftihar edenlerin tevbihi orada bahis konusu 

olmaktadır. al-Hasan'n ın haberiyle, Yahya'n ın izahı  burada pek uygun düş -

memektedir. Bir yanl ış lık olduğunu tahmin etmekteyim. 

LrAi JA 	jz ∎  .ı ■ Lç ■ cı  (6)  j4.1 	 1A., » Ai — 4 

cı  (7)  tr.  1.);`Vo1 i 	 UL:11 	 ‘5I » 4.1i25 f1  J 

1 At-tawba 23 - 24 
2 Aynı  sura 19. 
3 211-1-769, s. 788. 
4 Tafsiru `AbdirrazzMr, v. 34b-35a. 
5 TafsIru't-TabarI, X. 5 9-61 (eski). 
6 Al-An'ilın 32. 
7 Yünfıs 7. 
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(2)(1) • ( ı n 
• 	J'L'`'' 

Yahyâ, dünya hayat ının e ğ lence ve oyundan ibaret oldu ğunu ifade eden âyeti, 

ikinci âyetle beyan edip aç ıklamaktad ır. Dünya hayat ı  herkes için e ğ lence ve 

oyun olabilir mi ? İş te bu hususu ikinci âyet aç ıklamaktad ır. Allah'a mülaki 

olma hedefi gözetilmedikten sonra, dünya hayat ının oyun ve e ğ lenceden farkı  
kalmaycağı  anlat ılmak isteniyor. 

`Abdurrazzâk bu âyete temas etmemektedir. At-Tabari a  ise, bu âyetin 

tefsirinde hiç bir haber zikretmeksizin, al-Mâida suresinin 29. cu âyetine daya-

narak tefsir etmektedir. 

Jl; cı  (4)  1 -.L. L,1,:t.!I 	 JJL 	5:PCS » A1y — 5 

	

(6) 	(5)  blj, ► J :t; » 439;i5-y% 

"Biz onun dediğ ini yazaca ğı z ve onun azâb ını  da uzun uzad ıya uzat ırız" 

şeklindeki bir ifade ile, Allah' ın emirlerine muhalif olanlar ın cezas ını  gösteren 

bu âyet, zikredilen ikinci âyetle vuzuha kavu ş maktad ır. Bu gibiler, hayatta 

i ş ledikleri günahlara, günahlar katmakta devam ettikleri için, azaplar ına azap 

katılmış  bir cezay ı  tadacaklard ır. `Abdurrazzük bu âyete temas etmemekte, 

at-TabarI 7  ise, ba şka bir âyetle tefisirine lüzum görmemi ş tir. 

J1; (l (8)  t) 	 41 ); _ 6 

.11; j 	 » 	ji yo 	c ..3,11 

(10) (( (9) 

1 Bu haber için bkz. SaltIhu Muslim, (serhi), XVIII. 93; Sunanu İ bn M3ea, 
II. 527.; Musnadu Ahmad, II. 197, 323, 389, 485. 

2 211-1-484, s. 490. 
3 Tafsirtı 't-Tabari (yeni), XI. 329. 
4 Maryam 79. 
5 An-Nah', 30; 
6 `Abd., v. 24b. 
7 TafsIru't-TabarI, XVI. 122 - 123. 
8 Al-Anbiyrı  102. 
9 Az-Zuhruf 71. 

10 `AYKI., v. 37b. 
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Salih olan kimseler, gönüllerinin dile ğ i içinde daim ya ş arlar mealinde olan bi-

rinci ayeti, gönüllerin özleyece ğ i, gözlerin ho ş lanaca ğı  ne varsa hepsi orada bu-

lunacak, orada daim kalacaks ınız, mealindeki ikinci âyetle izah edilmektedir. 

Cennetliklerin durumunu bildiren bu ayete, `Abdurrazzak temas etmemekte, 

at-Tabarl ı  ise diğer bir ayetle tefsirine lüzum görmemektedir. 

L. 	» L5j>- ı  âÎ J Jt;  9  (2)  o 	 » 439; — 

(4)  (( (3)41_,b cit. ı  6; j i 	4.3*,: 	2...b ı  Le-ja 

Hazreti Lokman' ın oğ luna tavsiyelerinden biri olan "yürüyü ş ünde doğ ru yolu 

tut" ayetine, al- ısra suresindeki "Yer yüzünde azamet taslayarak yürüme, 

zira yer yüzünü yaramazs ın, uzan ıp dağ lar ı  a ş amazs ın" âyetini delil getirerek, 

doğ ru yolun ne ş ekilde tutulaca ğı n ı  göstermi ş  oluyor. `Abdurrazzak bu âyete 

temas etmemekte at-TabarIde sde di ğer bir âyetle tefsiri bahis konusu edil-

memektedir. 

Bu örneklerden anla şı laca ğı  üzere, Yahya, Kur'an' ın Kur'an ile tefsirinde, 

nakli müfessir olmas ı  hasebiyle fazlaca durmu ş , hatta manas ı  aç ık olan baz ı  
âyetleri, yine ayn ı  derecede aç ık olan diğer bir 'ayetle onu teyid eder mahi-

yette veya tekid etmek için getirmi ş tir. Onun bu ş ekildeki hareketi, Kur'an' ın 

Kur'an ile tefsirine verdi ğ i ehemmiyeti göstermektedir. 

b— I(ur'üntn Sünnet ile Tefsiri: 

Kur'an-1 Kerimin, Kur'an ile olan tefsiri bütün âyetleri aç ıklamamakta, 

ancak onlar ın mandut âyetlere inhisar etti ğ ini bilmekteyiz.O halde nakli tefsi-

rin ikinci kayna ğı  olarak, Hazreti Peygamberin tefsir hususunda dediklerine 

müracaat etmek kal ıyor. Zira sahabe bir ayetin anla ımnda müşkülata uğ rarsa, 

Ona müracaat eder. O da vazifesi olmas ı  hasebiyle ayeti aç ıklardı . Kur'a= 

Kur'an ile olan tefsirinden sonra, Kur'amn en salahiyattar müfessiri Hazreti 

Peygamberdi. O halde, sünnet, Kur'a= en mühim tefsir kaynaklar ından biri 

olmaktad ır. Sünnet, Kur'a. = umum ve hususunu, mutlak ve mukayyetini, 

nasih ve mensahunu ve di ğer hususlar ını  izah eder. Sünnetin, Kur'an' izah iki 

ş ekilde olur. Biri, Kitabdaki mücmeli beyan, di ğ eri ise, Kitab ın hükmü üzerine 

ziyadeliktir. Makhöl (Ö. 113 /731) den rivayete göre "Kur'an ın sünnete olan 

1 Tafshu't-TabarI, XVII. 98. 

2 Lokman 19. 

3 Al-Isr3 37. 

4 `abd., v. 83 a. 

5 Tafiru'1-Tabarlı . XXI. 76 - 7 7 . 
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ihtiyac ı , Sünnetin Kur'âna olan ihtiyac ından daha fazlad ır" demektedir. 1 

 Bir haberde de "Bana kitabla beraber, misli de verildi" denilmektedir.2  Kur'- 

âm Kerim tefsiri için sünnete o kadar ehemmiyet verilmi ş tirki, Yabyâ ibn Abi 

Kafir (Ö. 129 /746) "Sünnet Kur'âna kâdidir. Ki -ta]) ise Sünnete kâdi de ğ ildir"3 

 diye söylemekte ve bu söz Alımad ibn Hanbal (Ö. 241 /855) e söylendi ğ i zaman 

"bunu söyleme ğe cesaret edemem, fakat sünnet Kitab ı  tefsir ve tebyin eder 

derim" 4  ş eklinde konu ş mu ş tur. 

Kur'âm Kerim tefsirinin ikinci kayna ğı  olan Sünnet, zamanla suistimal 

edilmiş , Kassaslar ve vadda'lar tarf ından ortaya konulan ş eyler de, Hazreti 

Peygambere nisbet edilme ğ e ba ş lanmış tı . Birbirini tutmayan, hatta islamiyetle 

bağ da ş amayan haberler, sanki Hazreti Peygamber taraf ından söylenmi ş  gibi 

gösterilmek istenmi ş ti. İ lk devirden itibaren ba ş lıyan ve çe ş itli yönlerde geliş en 

fikri hareketler, tefsirde de kendini gösterme ğ e ba ş lamış t ı . Biliyoruz ki tefsir, 

tefsir yapan ş ahs ın durumunu gösterdiğ i gibi, ya ş adığı  cemiyetin de bir aynas ı  
gibidir. Bu bak ımdan, Kur'ân tefsiri, ş ahs ın ve cemiyetin durumuna göre de-

ğ iş miş  ve daha ilk günlerden itibaren içinden ç ıkılmaz bir durum arzetme ğ e 

ba ş lamış t ı . Her cemiyet ve her fikir mensubu, devamlar ını  sağ layabilmek için 

Kur'âna dayanmak mecburiyetini hissetmi ş  ve hepsi de kendi fikirlerinin do ğ -

ruluğunu isabata çal ış mış lardı . Bu arada bir çok âyetleri kendi ç ıkarlar ına göre 

te'vil etmek ve bir çok haber uydurup, onlar ı  sahabe vas ıtasiyle Hazreti Pey-

gambere isnad etmek icab ediyordu. Bu ş ekildeki haberler, sahih olanlardan bir-

kaç misli fazlasiyle tefsirlere girmi ş tir. İş te bu durum kar şı sında, ciddi olan 

baz ı  ilim adamlarının tefsire kar şı  olan itimad ı  sars ılmış t ı . İ mam a ş -Ş afi'i 

(0.204 /819) "1bn `Abbâs'dan bize tefsire dair yüz kadar hadisten ba şka bir ş ey 

gelmemiş tir" 5  derken, Ahmad ibn 1-janbal'de "tefsir, magâzi ve melâhim gibi 

üç ş eyin aslı  yoktur" 6  demektedir. Tefsire ait binlerce haber toplayan ve M ı -

sırdaki 'Ali ibn Abi Tallıa (Ö. 143 /760) n ın tefsir nüshas ını  medh eden bu zât 

neden dolay ı  tefsire itimat etmemektedir ? Al ımad ibn Ijanbal' ın bu sözünde 

bir tenbih ve ikaz bulundu ğu kanaat ındayım, O, bu sözü ile, tefsire ait haber-

lerde, sahih olmayanlar ın sahihlere nisbetle çok oldu ğunu ve gelen bu haberlerin 

sened ve metinlerindeki zay ıflığ a iş aret etmek istemi ş tir. Yoksa onun maksad ı , 

sağ lam tefsir rivayetlerini nefyetmek de ğ ildi. Bu bak ı mdan onun bu sözünü 

bütün tefsirlere te şmil edemeyiz. 

1 Tafsiru'l-W ıı rtubI, I. 39. 

2 Aynı  eser, I. 38.; Mukaddima fi Usüli't-Tafsir. s. 25. 

3 TafsIru'l--Iurtubi, I. 39. 

4 Ayni yer.; Tafsiru'l—M.s ı mI, I. 191; İ bn Hanbal, s. 215. 

5 Al-Itlı n, II. 224 - 225.; Manhilu'l-`Irfn, I. 485. 

6 Faeru'1- İ s16- m, s. 199. 
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Hazreti Peygamberin sünnetinin tefsirdeki rolünü ve istismar edilmeF ini 

kısaca belirttikten sonra,Yahyâ ibn SalMm' ın Kur' ı  Kerim âyetlerini, sünnet-

le ne ş ekilde tefsir etti ğ ini görelim. Müellif eserinde, isnad ı  Hazreti Peygambere 

kadar ula ş an sağ lam haberlere yer verdi ğ i gibi, zayıf olan, hatta islama hâriç-

ten giren haberlere de tesadüf edilmektedir Sahih olan haberlerin, muteber 

hadis mecmualariyle mukayese edilebilmesi için, bu haberlerin mecmualardaki 

yerlerini de gösterdik. Bu haberlerin gerek isnadlar ında ve gerekse metinlerinde 

baz ı  hafif değ iş iklikler olduğu müş ahede edilir. Mevzu' ve islâma hariçten gel-

diğ i zannolunan haberler, İ srailiyât bahsinde incelenecektir. 

-i‘.•:"--Q • • • • • ( 1)  « 	• • • 	cjP 	 :111 » 419; 

(b.y. 	eyy jtriğ 	 ,C■fl 

(2) _.) 1:4 	(iP 'LtAl 	J1.; 

Bu haber, al-Butlari'de 3  biraz değ iş ik olarak geçer. Bu haberle, âyetin izah' 

yap ılmış  oluyor. 

(4) 
LIJİ  C)1 » Ai — 2 

Lıı l 	 &C. 	C,+) 

‘t^) 	j5tU 	s2,P 0..UP AAÛI VI AÛI 

(.5) ..17 	 JX,  lw9 	L. rta- j ' / İ  

(5 	iÇaUi 

Bu haber, 6  gerek metin ve gerekse isnad ında bulunan hafif değ iş ikliklerle 

hadis mecmualar ında yer almaktad ır. Zaten âyetin devam ında zikredilen bu 

beş  ş ey'i, Hazreti Peygamber, insanlar ın bilemiyeceğ ini te'yid etmi ş  oluyor. 

1 Al-Furk -an 34. 

2 `Abd, v. 60b. 

3 ş abibu'l-Bubfi.ri, VI. 137. 

4- Lokman, 34. 

5 `Abd. v . 85a. 

6 ş abIbu'l-Bub"ari, VI. 144.; ş abIbu Muslim, I. 164.; Musnadu Abmad, II. 
24, 52. 
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.)Icssp t i lr..... (1)    (41 	 » 41); — 3 

,13)i 	 .43.A 	4»).)1 	Jt; 	(31. 	 jP 

	

c:).) C,,z y tA 	 LS.51-; ,ki 	Liks 	4)Y- 
(2) 

Bu haber hadis mecmualar ında bulunmaktad ır.' 

(4) 	
,ı.Z1 LA:Ç 	 e4.ftu 	 » al ys — 4 

\‘,P v  JJAF jÇ µ> J,P 

(5)  , J .Ağ i 	 4LA., 	 J ı; J ı; 

Hadis mecmualar ında bulunan bu habere ( 6), ilave olarak saadece müslimin 

kâfire varis olam ıyacağı  değ il, aynı  zamanda kafirin de müslime varis olm ıya-

cağı  belirtilmektedir. 

( 7 ) 
• • • • • L./4.2"U. 

, 	» al,; — 5 

4.-kA 	JU.  J1; cs 	L; ı  j.c. 

(8)  . `k 

Sahih mecmualarda daha uzunca olarak geçen bu haber 9  ayetin delalet etti ğ i 

manaya z ıt gibi görünürsede, ashnda böyle bir z ıtlık bahis konusu de ğ ildir. 

Zira âyetteki. Peygamberler aras ındaki afdaliyet, nefsani ve kudsi meziyyetler 

yönündendir. Halbuki Peygamberler aras ında tefrik yap ılmaması  lazım gel-

diğ ini bildiren haber ise, mücerret ra ğbet ve asabiyyet yönündendir. Arablar 

aras ında bu yön belirli oldu ğundan, Hazreti Peygamber yerinde bir hareketle 

b ıı  hususu belirtmi ş  olmaktad ır. 

1 As-Sacda 17. 

2 `Abd., v. 86a. 

3 Bkz. ş abibu'l-Bulı ri, VI. 145.; Sunanu't-Tirmizi, II. 208.; Sunanu 

II. 589.; Musnadu Abmad, II. 313. 370. 

4 Al-Ab.z -db 6. 

5 `Abd;, v. 87a. 

6 Ş abilı u'l-Bulı ri, VIII. 194.; ş abilı u Muslim, XI. 51-52.; Sunanu't-Tirmizi, 

II. 3.; Sunanu Abi D Nk, ud. Il . 113.; Musnadu Abinad, II. 178. 195. 

7 Al-Isrâ.  55. 

8 'Abd., v. 10a. 

9 ş abibu'l-Bulı rI, III. 158.; ş abibu Muslim, XV. 132 - 155. 
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....... « (1) 	4:111 Ç..)›. 	I j1::,2"; 	ıı 	— 

AnID ■;I:W Li.,0 A:0 	Jl; Jl; 	4:1,11 a Ç :fr 	jt..t 

(2) 	43 la 

Bu haberin metni biraz de ğ iş ik olarak mecmualarda geçmektedir. 3  

4:11I J.,.0 4:X11 	Jl; Jl; 	 ( *.fr la- - 7 

	

JAI `lit.,31 	j43, 4:ıi ı 	J ı; 
(5) 	(4) j.„...,1f.  

Bu haber ve a ş ağı da zikredece ğ imiz iki haber hadis mecmualar ında yer al-

maktad ı r. 

;111 Li 	 j 	 — 8 

j 4: 	,IP 4Xn 

(7) 	(6) 
	 c_f*"' 

Lıı l J,4 	JI; Jt; (.5 j ..1;,11 	 ö.3t;;; 	— 9 

(9)  • (8) C_,f-- 	C7A 	 '"),/'°:*j 9 	j)-""J  

Bu gibi haberler hemen hemen her sahifede var denecek kadar boldur. Biz bun-

lardan ancak bir kaç tanesini vermekle iktifa ettik. 

Hazreti Peygambere ula ş an baz ı  haberlerin isnadlar ındaki râvilerden bir 

kaçının, usül-u hadisçiler nazar ında zay ıf ş ahsiyetler olduğu müş ahade edil-

mektedir. Bu gibi haberlerin baz ı sı  me ş hur hadis mecmualar ında bulunma- 

1 Al-Isr'a 33. 
2 `Abd., v. 9a. 
3 	 III. 179.; Sunanu't-Tirmizi, I. 266.; Sunanu'n-Nasgii, 

VII. 114 - 115.; Sunanu ibn Müca, II. 123.; Musnadu Ahmad, I. 79. 
4 Sunanu'n-Nesi, VII. 12; Sunanu Abi Davud, II. 201; Sunanu Ibn 

MEica, I. 647.; Sunartu'd-1,rimi, 11.185.; Musnadu Ahmad, II. 6. 10, 48, 
5 'Abd., v. 17a. 
6 Sabillu'l-Butı gı ri, III. 145.; ş ahitin Muslim, XI. 226,; Sunanu't-Tirmizi I. 

125.; Sunanu Abi Davud; II. 502.; Sunanu'n-Nasiii -, V. 45.; Sunanu ibn Maca, 
II. 148.; Musnadu, Ahmad, II. 228. 

7 'Abd., v. 35a. 
8 Sabiliu'l-Bublri, II. 182.; Musnadu Ahmad, III. 27. 
9 'Abd., v. 21a. 
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makta veya bulunsa bile, haber ba ş ka sağ lam raviler tarafından nakledilmek-

tedir. Tesbit ettiğ imiz bu gibi örneklerden bir kaç ı  üzerinde dural ım. 

c:f-,J" 	JY.1. 	 u'-3.Y. Ç:ıç' `''41 J' 1  

(1) 	a:JJI J.,o 4--‘11 J 	 c:71 

Bu isnaddaki Aba Umayya isma'il ibn Yai at-Takafi, hadis münekkitleri 

nazarında zay ıf, Yfinus ibn ljubab, mutezili ve kötü ki ş i, al-Minhal ibn 'Arar 

ise, Şu'ba tarafından hadisleri terkedilen bir kimse idi. Bu bak ımdan isnad ın 

büyük bir k ısmı , sağ lam olmayan râvilerden te ş ekkül etmektedir. 

J1; 	 (31 	vLl 	jA1.1 — 2 

(2) 4:Ip 4:111 j...o 4:,U1 

Mualla ibn Hilal hadiscilere göre kezzâb addedilir. Aban ise metruku'l-hadis 

veya münkerü'l-hadis'dir. Bu bak ımdan hadislerinin yaz ılamıyacağı  söylenir. 

Lbl Jy J Jli 	̀112, 	jj.c. 	 — 3 

(3)  

Hadis münekkitleri, al-Hasan ibn Dinar hakk ında zay ıf ve Metrukü'l-hadis 

olduğunu söylerler. Al-Curayri ise sika olmay ıp hadisleri karış tırdığı  söylenir. 

Bu ş ahısların veya bu vas ıfta olan diğ er ş ahısların verdikleri haberler, 

Yahya'n ın eserinde bol miktarda geçmektedir. Bunlardan, müellifin İ snaddaki 

yeri bahsinde söz edece ğ iz. 

c— Nüfül Sebebleri: 

Ayetlerin iyice anla şı lması  için, tefsir ilminde bilinmesi laz ım gelen husus-

lardan biri belkide en mühimmi, ayetlerin nerede, ne zaman ve hangi sebebten 

dolayı  nazil olduğudur.Hadis mecmualar ının tefsir bablar ı  hemen hemen sebeb-i 

nüzille tahsis edilmi ş  gibidir. Nüzal sebeplerini bilmek, hükümleri sebeblere 

bağ lamağ a vesile olur. Nitekim aralar ındaki ilmi farkhlıktan dolay ı , hükümleri 

sebeblere bağ lamak her sahabiye nasib olmam ış t ı  Bu bakımdan, nüzul sebeb-

leri hususunda aralar ında ihtilaflar zuhür etmi ş ti. Çünkü sebebi nüzûlü bil- 

1 `Abd., v. 31 a. 

2 `Abd., v. 8b. 

3 `Abd., v. 9b. 
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meyen sahabe ve daha sonraki müslümanlara göre sadece hükümler vard ı , 

yani sebebler kaybolmu ş , hükümler nakledilmi ş ti. Sahabe devrinden sonra 

gelenler, hatta sahaba devrinde bile baz ı  kimseler, âyetleri tefsir etmekten çe-

kinmelerinin en mühim sebebi, hükümlerle sebebler aras ındaki irtibat ı  kura-

mamış  olmalarında aranmalı dır. Muhammad ibn Sirin (Ö. 110 /728) den riva-

yet edildiğ ine göre "Kur'ândan bir ayeti `Ubayda as-Salmâni (Ö. 72 /691) ye 

sordum. Bana Allah'tan sak ın, Kur'ân ın hangi şey için nâzil oldu ğunu bilenler 

kayboldular, dedi" i Al-Wâhidi, bu söze ilave olarak "bu gün ise bu hususda 

konuş anlar, âyetin nüzul sebebini bilmeden konu ş man ın tehlikesini dü ş ün-

meksizin, cehalet yular ını  takıyor ve yeni ş eyler icad edip, yalanlar uyduruyor-

lar" 2  demektedir. 

Her ayet için bir nüzul sebebi bahis konusu olamaz. Baz ılarının açık nüzul 

sebebleri olduğu gibi, baz ılarının da olmayabilir. Nüzul sebebi olmayan 

ayetler ihtiva ettikleri manay ı  anlatmak için nazil olmu ş  olabilirler. İ bn 

Taymiyya bu hususu ş öyle te'yid etmektedir. "Baz ı  âyetlerin sebebi nüzulü 

bilinmez. Bu takdirde ayetin sebebi nazulü do ğ rudan do ğ ruya âyetin mana-

s ıdır. Yani O ayet ihtiva etti ğ i manayı  anlatmak için nâzil olmu ş tur"? İ bn 

Dakik al-ld "sebebi nüzulün beyan ı , Kur'ân-n ın manasını  anlamaya kuvvetli 

bir yoldur." demektedir. 4  Tefsir sahas ında sahabenin en me şhurlarmdan olan 

`Abdullah ibn Mas'ild "Allaha yemin ederim ki, Kitabda nâzil olan âyetlerin, 

kim için ve nerede nâzil olduklar ını  en iyi ben bilirim" 5  demek suretiyle,Kur'- 

an ı  iyi anlayabilmek için,sebebi nüzulü bilmenin lüzumuna i ş aret etmektedir. 

Yahyâ ibn Sallâm, tefsirinde nüzul sebeblerini ihmal etmemi ş , sık sık â-

yetlerin sebebi nüzulünü rivayetlere dayanarak vermi ş tir. Eserinden alaca ğı -

mız, sebebi nüzule ait bir kaç örnek üzerinde dural ı m. 

» 41j; — 

» 	 L51 

J/J L  1.1ft,Jy « (6) 	Lc .aı 	» 	;J, Jitğı  

1 Tabakitu İ bn Sa`d, VI. 63.; al-Itkn, I. 38.; Mukaddima fr Usüli't-Tafsir, 
s. 31. 

2 AslAbu'n-Nuzül, s. 4. 
3 Mukaddima fr 	 s. 10. 
4 Al-Itk'an, I. 35. 
5 Al-Itkiin, I. 131. 
6 Al Mumtalfina 2-3. 
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.Z*  J.4 0 ı^ II II }5 .4 

js. 	1:5l; 	jilaAi L9)1211., I 	Jl; 	, anlam 

‘.. ;.11 2,1 	4,..» 

	

L.;j1 olç.l9 . 	7.!1 L9 JI 	 c„.  

4_111 	Lr›-1 	 (.) Jt; 

JUi 	ı :p j ışı  :.> ı  

jP t; i ı  JU*9 

Lit; 	 c.) ı 	JP LI JUi:4 

	

jt2i .  ı , Ljıb 	 j^ 	 J1; çet; 

Jt; 	 j ı 	 cjo ı  

L9 1ğ 1 	‘.5)'),13 ,.;e1) , 

Z j,,,o J.5.11Jyjı> 	 C-Wer 	 14.1 

5°■ - j  I l,r lf  lb Lj a111 J 

(1)  ... 

Yahy'â, âyetin sebebi nüzülüne ait çe ş itli haberleri zikrederek, onun anla şı l-

mas ını  temin eder. 

(2) (( 	jt4.12A 	ojS" 	 5,4 4:14 j..45- ,:74 414; —  2 

	

1 ı 	 y„b. 	jfı-,j 

(3)
e 	

r..4 jila.:9 
• 	 ■ 

Bu âyetin `Aminr ihn Yâsir ve arkada ş lar ı  hakkında nâzil olduğunu söyle-

mektedir. 

1 211-1-333, s. 350-351. 
2 An-Nahl 106. 
3 `Abd., 4a. 

aU b  
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jt:1P Ad il 	 ". •) 51  jj 	1, 1) 41.); _ 3. 

	

ja. :ı  j.CY 	 L512:14; 4, 	'1.5)1 ‘...)t ;:4-1 	(c (1)  

» L.*Ja 	 j›. 	 ‘..)1 	» 

L5111 J ı;_, 	 3k'ffl 

'L; ii; 	 ıi; ı5" 

	

L5 :,11 	 1;1 

. 	 )5- ■ C.ı tS- 	Jt.; 

	

5koe9 LL9 	 ı..J12;.. 	ı  vi c..4-)JU Cj• 

Jt; 3 

jr. jS J ı ; 
(2) :jiiALLTA 	 )1?.".;23 v MJJ  

çjı.CA 	j 	J...J L.  ,A 	4:131 	 ıı  41 	— 4 

jt. 	 0U) 	 (( (3)  C.)..),:ikb.  

(4) . UU 	 ji;D.  

I) 41} — 5 

Jt; (5)  (ı  <'..) jj4.1'2; 

Jt; ,3),.3"D 	git'CJI 	çcsrPtP 	-5 t?" 

3.:4; 	 4:t1I 	Jt; 

j 	 41 J  ..f.;z11 ;3k.,0 

	

Li Jtğ , . j.4.1:z11 	 1,4,31 

Lss... J t; . 	 0.1.4.9 't 

1 Al-Alı b 59. 

2 `Abd., v. 92a. 

3 Al-laaa ş  56. 

4 `Abd., v. 74b.; 211 - 1 - 550, s. 553. 

5 Ar-Rfım 17-18. 
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c>,  JI ∎ 	 :1:5/ 0j,A 	41Ç- 

Ls4 	öi›.,.*J 	(:)-rj2 	 ‘JS Lss..  

C.)t:e.Ç.) j ö,.AÇ CJI.:"5")  

cs_r.,. ■ 	3U ■ 	c.)1 cj.şi 
,±.U; 	s51,411 J5-5 	Li 

(1) 	 ji j 	 j'*'. 

3 No. lu haber, kad ınların örtünmelerindeki hikmeti, 4 No. lu haber, Hazreti 

Peygamberin amcas ını  imana davet hususundaki gayretini göstermektedir. 

Bu ş ekilde nüzul sebebleri anla şı lan âyetlerin hükümleri de kolayca anla şı lmış  
oluyor. Ekseriya nüztil sebebleri fıkhi olan âyetlerin manas ını  açıklamakta 

veya âyetin, ilk devirde nas ıl anla şı lıp tatbik edildiğ inin canlı  bir örne ğ ini 

vermektedir. Müellif bazen sebebi nüzi'lle dayanarak görü ş lerini beyan eder. 

5. No. lu örnek buna bir misal te şkil edebilir. Bu haberde, Ibn `Abbâs' ın, 

Nâfi` ıbnu'l-Azrâk'a cevab ı  ve âyette dört namaz vaktini tayin etmesi, be ş inci 

vakti diğer bir âyete dayanarak vermesi üzerine müellifimiz, Hasan' ın tefsi-

rinde, bu âyetle be ş  vaktin tayin edilmi ş  olduğunu zikreder. Bu delillerden kuv-

vet alarak be ş  namaz vaktinin, hicretten bir sene evvel nâzil olan Mekki âyet-

lerle belirtildi ğ ini ve bu âyetin İ srâ hadisesinden sonra nâzil olup, be ş  vakit 

namaz ın farz k ı lınmış  olduğunu bildirir. At-Tabari'de, Nâfi'nin ayn ı  suali, 

değ iş ik bir isnadla kaydedilmektedir. İ bn `Abbâs'dan gelen di ğ er bir haberde, 

bu âyette be ş  bakit namaz vaktinin mevcud oldu ğu söylenir. 2  

-.Ayetlerin sebebi nüzülüne âit misaller çoktur. Verdi ğ imiz şu birkaç örnekte 

görüldüğü üzere, Yabyâ 	Lub  ji; veya q,'*1 o, `, 1 gibi ifadeler 

kullanarak âyetin sebebi rıiiz ısılünü göstermi ş  oluyor. Fikrini teyid etmek 

için de, bu ifadelerin evvelinde veya sonunda bu hususla ilgili haberleri nak-

le der. 

d — Nâsih ve Mansülı  : 

Kur'ânı  Kerim âyetlerinin tefsirini yapmak ve ondan ameli hükümler 

çıkarabilmek için, bilinmesi lâz ım gelen esaslardan biri de nastı  meselesidir. 

L'ûgatta, nakletmek, tahvil etmek, de ğ iş tirmek manalar ına gelen bu kelim e, 

ıst ı landa, Kur'ân- ı  Kerimdeki bir âyeti hükmünün daha sonra vahyolunan bir 

veya birkaç âyetle kald ırılmas ıdır. 

1 `Abd., v. 80a. 
2 Tafsiru't-Tabari, XXI. 28-30. 
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Nash'in as ıl hedefi hüküm oldu ğundan, nash olay ı  yalnızca ahkam 

âyetlerinde tezahür eder. Hükümler, zaman, mekan ve duruma göre de ğ iş ti-
ğ inden, ş iddetli bir ihtiyaç kar şı s ında konulan bir hüküm, ihtiyaç giderildik-

ten sonra, hükmün de yeni vaziyete göre de ğ iş mesini icab ettirmi ş ti. Gelecek 

ikinci hüküm, birinciye nazaran fayda ve sevab bak ımından daha iyi veya hiç 

olmazsa ona müsavi olurdu. 

Kur'an tefsiri için çok mühim olan nesh meselesi, o nisbette de kar ışı kt ır. 
Asrı  Saadette bile mü ş rikler ve yahudiler "Peygamberin, sahabilerine önce ver-
diğ i emrin hilafına, ba ş ka emirler verdi ğ ini görmüyormusun ? diye itirazda bu-

bulunuyor.Allah verdiğ i sözü sonradan nas ıl değ iş tirebilir ve emrini nas ıl geri 

alabilir, diyorlard ı"1 Bu fikri benimseyib, Kur'an]. Kerimde fiilen nesh keyfi-

yetinin olamıyaca ğı nı  söyleyen islam alimleri de eksik de ğ ildir. Bu hareketin 
ba şı nda Abû Muslim Muhammad ibn Bahr al-I ş fahani (Ö. 322 /934) yi gör-

mekteyiz. Nesh olay ının gerek Kur'an içindeki gerekse, Kur'an d ışı ndaki du-
rumu hakkında pek çok söz söylenmi ş  ve usul-ü tefsir kitablar ına dercedil-
miş tir. Denilen bu sözlerden sarf' nazar ederek, prensip itibariyle nesh keyfi-

yetinin aklen caiz oldu ğunda, Islam alimlerinin hepsinin ittifak halinde olduk-
larını  söyleyebiliriz. Bunun Kur'anda pratik olarak bulunup bulunmad ığı  

meselesi bahis konusu olmu ş sa da, ekseri alimler Kur'anda mevcut oldu ğunu 
iddia etmiş lerdir. Bu iddiada bulunanlar al-Bakara 106, an-Nahl 101 ay-etle-

rine dayanmaktad ırlar. Bu âyetlerden, Kur'am Kerimin kendisinden evvelki 

kitablar ı  nesh ettiğ i anla şı lırsa da, yine bu âyetlerden, yeni kurulmaya ba ş layan 

islam cemiyetinin inkiş af ve tekamülü icab ı  olarak emir ve nehiyleri ihtiva eden 

baz ı  ayetlerin hükümlerinin kald ırılmas ı  da dü ş ünülebilir. Akide meselelerine 

dokunmayan bu keyfiyet, müslümanlar ın dini vazifelerini daha i ş lek ve kolay 

bir ş ekle sokmak, ağı r olan bir hükmü hafifletmek maksadiyle meydana gel-

miş  olduğunu söyleyebiliriz. 

Nesh olayının Kur'anda vaki oldu ğunu kabul edenler, bu hadiseyi Allaha 
yakış t ıramamak hususunda kafi bir sebebin ortada mevcud bulunmad ığı na 

kânidirler. Bu mesele sahabe devrinde bahis konusu olmu ş  "Hazreti `Ali bir 

Ka şş a, nasilı, ve mensûhu bilip bilmediğ ini sormu ş , ondan hayır cevab ını  alın-

ca, kendini de ba ş kalarını  da helâk ettin demi ş ti" 2  Daha sonralar ı  hatta zama-

nımıza kadar nesh meselesinde ifrat ve tefrite gidilmi ş tir. Baz ıları  bu meselede 

okadar ileri gitmi ş ler ki, Kur'andaki istisnalar ı , hasırları , bile neshin mevzuû 

içine sokmağ a kalkmış lar, hatta sünnetin bile ayeti neshedebilece ğ ini söylemiş -

ledir. Bunun tabii bir neticesi olarak, Kur'an' Kerimde 1000 e yak ın nesh 

olayının meydana geldiğ ini söylemektedirler. Bunlar ın bu a şı rı  hareketlerine 

1 A1-Burb.0n, II. 30,; Man011.ilu'1-Irf11, II. 78. 
2 Al-Burhan, II. 29.; al-Iken. II. 24 - 25. 
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karşı , bunun tamamen aksi olan bir hareketin kendini göstermesi tabiidir. 

Son zamanlarda bu mesele ciddi bir ş ekilde ele al ınmış , nesh hususunda gelen 

haberlerin isnadlar ı  cerh ve ta'dile tâbi tutularak incelenmi ş  ve bu haberlerin 

pek ço ğunun zayıf olduğu isbat edilmi ş tir. Bu bak ımdan s ıhhat ında ittifak 

edilen haberler 5-10 u geçmemektedir. Demek oluyorki Kur'andaki nesh key-

fiyeti söylendiğ i gibi fazla olmay ıp 5-10 ayet üzerinde cereyan etmektedir. 

Yahya ibn Sallâm 'da bu mesele üzerinde durmu ş tur. Yaln ız al-Bakara 

suresindeki ayeti ihtiva eden k ı s ı m elimizde mevcut olmad ığı ndan bu hususda 

ne söylemi ş  olduğunu bilemiyoruz. An-Nakil suresindeki ayet hakk ında ver-

diğ i malumattan, onun nesh meselesi hakk ında görü ş ünü anlamış  oluyoruz. 

tc 	I 4:1J1 i  :tf 1 	 » al j; 

t>—;. 1.1 	 1.1,% 	u (1)  

;:11 

JA 41 1 	 L;1 ç‘fi 

(2) 	j 	L5,4 

Yahya", bu ayet hakkında muhtelif ş ahsiyetlerin görü ş lerini ş u ş ekilde ar-

zeder. Hasan ve Katada'nm, bu 'ayetin neshe delalet etti ğ ini, yani bir Kur'-

an âyetinin diğ er bir âyetle neshedilebilece ğ i fikrinde olduklar ını  söylemek ister. 

Bazıları  ise bu görü ş te olmay ıp, nesh olayının islamdan evvel ki dinlere ait 

olduğu fikrini ileri sürerler. Yahya" aç ık olarak, bu iki görü ş ten hangisini benim-

sediğ ini söylemiyorsa da, eserinde gördü ğ ümüz misallerden istifade ederek, 

onun muteclil bir ş ekilde nesh olay ını  kabul etti ğ ini söyleyebiliriz. O, tefsi-

rinde ş u ayet mensulı dur, nasihi de ş udur demek suretiyle, Katada va Hasan'-  

in yolunu benimsediğ ini belirtmi ş  oluyor. Tefsirinden alaca ğı mı z bir kaç ör-

nekle Onun nash olay ı nı  ne ş ekilde izah etti ğ ini görece ğ iz. 

	

Ii IS 1:›1 I am (< (3) 	 » 41j; — 1 

L .4r5k; 	ULS- 1.1 

(5)  . (4)  . 	 lj • 

1 An-Nalt1 101. 
2 `Abd., v. 4a. 
3 Al-Isrâ 24. 
4 At-Tawba 113. 
5 `Abd., v . 8b. 
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Yahya, müslim olan ebeveyne istiğ farda bulunulaca ğı nı , eğ er ebeveyn mil ş -

rik ise, Allah'dan onlar için ma ğ firet talebinde bulunulam ıyacağı nı , zira bu 

ayetin, at - tawba suresindeki 113. cü âyetle nesh edilmi ş  olduğunu zikret-

mektedir. `Abdurrazzak bu âyete temas etmemektedir. At-Tabari 1 ise bu 

ayetin at- Tawba suresindeki âyetle nesli edilmi ş  olduğuna dâir haberleri zik-

rettikten sonra, ayetin tahsis ifade etti ğ ini, yoksa burada nesli edilmiş  bir şey 

yoktur demek suretiyle, ayette nesh olay ının vaki olmad ığı nı  söylemek ister. 

Bu bakımdan at-Tabarryi nesh meselesinde daha ihtiyatl ı  ve itinalı  hareket 

ettiğ ini görmekteyiz. 

L911 	 c»)1lûy,l , » 41i; — 2 

Jtj'l 	...1*"""". 	 Ja' 9 	A 	 J )) 

tig4- ı 	cj,„ ı;.. ı 	5k,- 	(( (3)  

(4) 	jr.f.1 	t4.3. —lAi Ö j%;c4, 	Ö 	5k,4 ts- 

Yalıya, bu haml âyetinin, al-Bakara suresindeki vefat âyetinin umüsmundan 

bir noktas ını  tadil suretiyle neshetti ğ ini söyler. Zira kocalar ı  ölen kad ınların 

4 ay 10 gün beklemeleri icab eder. Burada kad ının hamile olup olmad ığı  nazarı  
itibara al ınmamaktad ır. Umumi olarak kocas ı  ölen kadının durumu bahis 

konusu edilmektedir At-Talâk suresindeki 'ayet ise bo ş anmış  veya kocas ı  öl-

müş  hamile kad ının durumunu ele almakta ve kad ının do ğurur doğurmaz 

iddetinin nihayete erece ğ ini belirtmektedir. `Abdurrazzak 5  bu âyete temas 

etmi ş se de, nesli meselesini ele almamaktad ır At-Tabari 6  de al-Bakara suresin-

deki ayeti kaydetmi ş se de, nesli meselesine dokunmam ış tır. 

Jt; (7) 	 41J; — 3 

â yI 0-j∎A L3 t:J Jt; 4:111 	‘.5.  I (it; 	_Ş W«  esir 
(8)  . 	,!Js 	çc"." 

1 TafsIru't-Tabark XV. 67-68. 

2 At-Tal5k 4. 

3 Al-Bakara 234. 

4 15-2-386., s. 397. 

5 Tafsiru 'Abdirrazz5k, 98a. 

6 Tafsiru't-Tabari, XXVIII. 142. 

7 Al-Ankabüt 46. 

8 'Abd., v. 78a. 
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Yahya, Katada'den naklen ayetin neshedilmi ş  olduğunu söylerse de, nâsihi-

nin hangi ayet oldu ğunu zikretmez. e Abdurrazzak,' Katada'den rivayetle 

kıtal âyetiyle neshedildi ğ ini ve kı lıçtan daha ş iddetli bir mücadele olmad ığı nı  
da kaydeder. At-Tabari 2  çe ş itli haberleri nakleder. Baz ıları  âyetin mensah 

olmayıp, muhkem oldu ğunu söylerlerken, Katade'den gelen haberde mensah 

olduğu zikredilir. Keza az-Zamah ş ari3  de ayetin, Katada taraf ından nesli 

edilmiş  olduğunu, nasihinin ise at-Tawba suresinin 30. cu ayeti oldu ğunu söy-

ler. Hemen hemen bütün eserler, Katada'n ın bu ayette nesli olay ın ın vaki 

olduğunu söylemesi üzerinde ittifak halidedirler. 

j>- 4:V ıi;2•; ı  » 43,i; jt.%, ic (4) 	L;>- ADJI 	 .tij; — 4 

L. zl-W 	 csı l 	 j (5)  4;t2; 

(7) 
. « (6) 	t 

Bu iki ayetin at-Tagâbun suresindeki 16'c ı  âyetle neshedilmi ş  olduğunu zikre-

der. Zira nasih olan ayette, gücümüz yetti ğ i kadar. Allah' ın rızasına muhalif 

olan ş eylerden sak ınıp, Allah'a sığı nmak suretiyle takva yolunu tutmam ı zı  em-

rederken, yukarki mensuh olan iki âyete nisbetle pek çok hafifletme vard ır. 
Yani Allah'a lay ık olan tam hakkiyle bir cihad veya takva yapamasak bile, 

gücümüzün yetti ğ i kadarla iktifa etmek yetecektir. Bu da zorluktan kolayh ğ a 

doğ ru bir tekamülü gösterir. `Abdurrazzak bu âyete temas etmemekte, At-

Taberi s  ise mücahede hakk ındaki muhtelif görü ş leri s ıralad ıktan sonra, 

bana göre do ğ rusu, maraf olan mücahede Allah yolunda cihadd ır der ve nash 

meselesine temas etmez. 

Netice olarak diyebiliriz ki, ayetlerin tarihi bir yolla izah edilip aç ıklanması  
bakımından, nash meslesi mühim rol oynamaktad ır. Bu bakımda Kur'a= 

tefsirini yapmak isteyen bir kimseye, çe ş itli bilgiler yanında, nash meselesini 

de bilmesi ş art ko şulmu ş tur. İyi veya kötü adetlere saplanm ış  olan bir cemiy-

yeti, bu ah ş kanhklarından bir anda kopar ıvermek mümkün de ğ ildir. Bu ba-

kımdan Kur'an ı  Kerim, insanlar ı  ve cemiyyetleri dini bir taktikle veya ba şka 

bir deyimle, tedrici olarak yumu ş atmak suretiyle kendisine yakla ş tırıyordu. 

İş te müfessirimiz Yahya da bu hususu ihmal etmemi ş , eserinde çok fazla ol. 

1 Tafsiru 'Abclirrazzk. 70a. 
2 Tafsiru'-t-Tabari, XXI. 2. 
3 Al-Ka şş a'f, III. 360. 
4 Al-Hac, 78. 
5 Ali 'Imrau 102. 
6 At-Tag5bun. 16. 
7 	43a. 
8 Tafslru't-Tabari, XVII. 128-129. 
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masada, gerekti ğ i yerlerde nash olaylar ına iş aret ederek, âyetin aç ıklanmasına 

yardım etmiş tir. 

e— K ısasi Tefsirlerden İstifadesi: 

Nakli tefsirin mühim hususiyetlerinden biri de, Kur'ân âyetlerini k ısasi 

haberlerden istifade ederek tefsir etmektir. Bu şekilde tefsir, nakli tefsirin en 

mühim zaaflar ından biridir. Kur'an âyetlerinin tefsirinde. ak ıl ve mant ık dışı , 

hayal ve ustureyi and ıran haberlerin kullaml ışı , hiç doğ ru bir hareket olmasa 

da, maalesef nakli tefsirde bu şekilde kullanış lar pek bol olmu ş tur. Yukarıda, 

bütün ayetleri tefsir etme gibi bir h ırsm tâbiler devrinde ba ş ladığı nı  söylemiş -

tik. Bu h ırs sebebiyle pek çok hayali haberler tefsire girmi ş tir.Yahyâ'da, bu gibi 

haberleri tefsirine alma ğı  ihmal etmemi ştir. as-Suddi gibi müfessir-

lerle, Wahb ibn Munabbih ve Ka`bu'l-Ahbür gibi ş ahsiyetler bu haberlerin nak-

linde ş öhret kazanmış lard ı . Fakat Yahyâ'n ın eserinde, çe ş idli haberler aras ına, 

bu gibi hayali haberleri tercih etti ğ ine dâir bir ize rastlandamam ış tır. Onun 

bu haberleri mücerred bir nakil olarak zikretmi ş  olması  düş ünülebilir. Bu gibi 

haberlerin, kullandı§ sebebleri ve örnekleri üzerinde "Israiliyüttaki Yeri' 

bahsinde bilgi verilecektir. 

Nakli tefsirin en mühim unsurları  olan, yukar ıda zikrettiğ imiz esaslar, 

Yahyâ'n ın eserinde bol miktarda görülmektedir. Bunlar, onun tam birnakli 
müfessir olduğunun delilleridir. 

B— Re'y Tefsirindeki Yeri: 

Re'y kelimesi, itikad, ictihâd ve k ıyas üzerine ıtlak edilebilir. Biz burada, 

her iki manayı  da kastederek meseleyi inceleyece ğ iz. İctihâd ve kıyas yoliyle 

Kur'anm tefsirinin, sahabe ile ba ş lamış  olduğunu söyleyebiliriz. Müfessirin, 

içtihad ve kıyas yoluyle, âyetleri tefsir yapabilmesi için, cahili arap ş iirinden 

yardım, esbab ı  nüzül ve âyetlerin nâsih ve mensuhunu ve daha baz ı  bilgilere 

vakıf olması  icab eder. Bu hususlar, nakli tefsirin de esaslar ından olduğ u 

için bunlara âit baz ı  örnekler görülmü ş tü. Umumiyetle her müfessir gibi, Yal ı -

ykrda âyetlerin tefsirinde kendi şahsi görüş ünü aksettiren örnekler vermi ş tir. 
Yıthyâ'nm bu ş ahsi görü ş lerini, verece ğ imiz örneklerde yeri geldikçe belirte-
ceğ iz. 

Kur'âmn re'y ile tefsiri, içtihad ve k ıyas yolundan ziyade itikâdi, yani 

âyetlerin tefsirini mezhebi, ırki ve siyasi emellerini tahakkuk ettirmek istiyen-
lerin ş ahsi görüş leri olarak ele al ınmış  ve ilk günlerden itibaren Kur'ân ı  re'y 

ile tefsirin câiz olup olmad ığı  meselesi münaka ş a konusu olmuş tur. Hele buna, 

Hazreti Peygamberden rivayet edilen şu "Bir kimse re'yi ile Kur'ân hakk ında 
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dese-veya bilmeden söylese-ate ş ten oturacak yerine haz ırlansm" i haberi de 

inzimam edince bir k ı sım sahabe, Kur'an tefsiri hakk ında söz söylemekten çe-

kinmiş , diğer bir kısmı  ise, onu tefsir etmi ş lerdi. Re'y hususundaki rivayetler 

pek çoktur ve hemen hemen hepsi de ayn ı  anlamdad ırlar. Bu haberdeki re'y 

meselesi iyi anla şı lmadığı  için, bu iş in neticesi olan tehditten korkmu şlar ve 

bu korku tabian tabakas ından daha sonraki nesillere kadar ula şmış t ır. Ya-

hutta, Hazreti Peygamberin sohbetinde bulunup, ondan ilim alm ış  olan sahabe, 

tefsirde hata yapar ız korkusu ile, Kur'an' tefsir etmekten çekinmi ş ler ve bu 

hususta konu şmak istememi ş lerdir. Kur'an re'yi ile tefsir eden, ate ş ten otu-

racak yerine haz ırlansm haberinde iki ihtimal akla gelmektedir. Birincisi, bir 

kimse,Hazreti Peygamber ve sahabeden gelen yolu bilmeksizin,Kur'an ın müş -

killeri hakkında konu ş ursa elbette Allah' ın gazabına layık olur. İkincisi ise, 

anlaşı lması  icâb eden re'y kelimesinin bu haber içindeki manas ıdır. Buradaki 

re'y ile tefsir, mukaddem bir fikri veya bir mezhebi teyid etmek için, ayeti 

arzuya göre tefsir etmektir ki, bunu yapan kimse de ate ş deki yerini iş gal 

etmeye lay ık olur. Aslında Kur'an ı  Kerim bu gibi ş eyleri sureti kat'iyyede 

kastedmemekte, o ancak insanl ığı n her iki alemde felith ve saadet yollar ını  
en aç ık bir ş ekilde ifade etmektedir. 

Yahya ibn Sallam, ayetlerin tefsirinde siyas ı  mezheb ceryanlarmdan ka-

çınmış , eserinde ehli sünnet akidesi d ışı na çıktığı  görülmemi ş tir. Her nekadar 

mezhep taassubuna kap ılarak onun, için murcii oldu ğunu söyleyenler ç ıkmış sa 

da, bu sözlerin ne kadar yersiz oldu ğunu müellifin hayat ı  bahsinde gördüğü-

müz gibi, elimizde dağmık bir şekilde bulunan tefsirinde de, bu mezhebin gö-

rüşünü teyid edecek bir ize rastlanmamaktad ır. Eğer eserinin tamamı  mukad-

dimesiyle birlikte, elimizde bulunsayd ı , at-Tabari ve diğer bir çok müfessirlerin 

eserlerinde oldu ğu gibi, Kur'an]. Kerimi re'y ile tefsir etmenin nehyine dair 

bir faslı  muhakkak görür ve Yahya'n ın bu konudaki görüşünü açık olarak anla-

yabilirdik. Tefsirler, müfessirlerinin görü ş  ve renklerini aksettiren birer ayna 

gibi olduklarından, Yahya= da görü ş lerini tefsirinde görmekteyiz. Bu bak ım-

dan onun, mukaddem bir fikri veya mezhebi ön gören re'y ile tefsirden kaç ınmış  
olduğunu kat'iyyetle söyleyebiliriz. Çünkü O, İslamda fikir ceryanlarmm en 

hararetli oldu ğu bir devirde ya ş amış , yüzlerce ilim adamı  ile temas etmiş  ve 

onlardan istifade etmi ş ti. Bu ş ahıslar aras ında muhtelif mezheb ve görü şe sa-

hip insanların bulunması  da mümkündür. Fakat O, indi görü ş leriyle Kur'anı  
tefsir edip, onu menfur gayelerine alet edenlerin, âhiret aleminde feci durum-

larını  bildiren hadisi nebeviyi ve sahabenin bu husustaki tutumunu bildiren 

haberleri muhakkak biliyordu. Bundan dolay ı  O, ayetlerin tefsir ve izah ı  için 

1 Sunanu't-Tirmizi, XI. 67-68.; Musnadu Ahmad, I, 269; Tafsiru't-Tabari 

(yeni). I. 77.; Trı fsiru Ilı n Kafir, I. 5. 
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evvela, Kur'an ın Peygamber ve sahabenin, ayetler hakk ındaki sözlerine tabi 

olmu ş , tabillerden ve daha sonrakilerden gelen görü ş leri toplam ış , nakletmiş  
ve onlardan baz ı sın ı  tercih etmiş tir. Haber bulamad ığı  hususlarda da müfred 

lafızların ilk zamanlardaki kullamh şı nı  dikkate alarak, lagat, i ş tikak ve sarf 

yörelerine riâyet etmi ş tir. Bunlardan ba ş ka, hakiki manamn mecaz üzerine 

tahmili, sözün geli ş i gibi hususlara dikkat ederek ve yapt ığı  izah tarz ı= Haz-

reti Peygamberin söz, fiil ve takrirlerine uygunlu ğunu da göz önünde bulun-

durarak re'yi ile tefsir etmi ş tir. 

C- İsnatdaki Yeri: 

Bu konu iki kı sımda incelenecektir. Birincisi, muhtelif hadis münekkit-

lerine göre, Yahya'n ın durumu, diğeri ise, tefsirindeki isnadlard ır. 

a— Hadis Münekkitlerine Göre Yahya ibn 

Çe ş itli cerh ve ta'dil ve tabakât kitablarmda, Yahya hakk ında birbirini 

tutmayan, hatta birbirini nakzeden haberlere rastlanmaktad ır. Bu gibi ten& 

kuzlu haberler sadece müellifimiz için de ğ il, ekseri alimler için varitdir. Bir 

münekkit tarafından sika ve sadök olarak gösterilen bir muhaddis, di ğer bir 

münekkit tarafından, her hangi bir illetle illetlendirilip, zay ıf hatta kizbine 

kadar gidilmektedir. Bu gibi örnekler cerh ve ta'dil kitablar ında çoktur. Fakat 

burada, bu gibi olaylar ın sebebleri üzerinde durmayaca ğı z Bu hususlar daha 

ziyade münekkitlerin ş ahsi görü ş lerini ihtiva etmektedir. Onlar, ellerine geçi-

rebildikleri deliller nisbetinde ve onlara görü şlerini de ilave ederek ş ahıslar 

hakkında hükümler vermi ş lerdir. 

Yahya ibn 	 ad-DarakutnI zay ıfhkla itham etmiş tir. Ibnu'l- 

CawzI,I az - Zahabl., 2  İbn Hacar3  zayıfhkla itham edilme haberini naklederler, 

fakat zay ıfhk sebebi üzerinde durmazlar. Onun zay ıflığı  hususunda en geni ş  
bilgiyi Ibn 'AdI 4  de bulmaktay ı z. Ş öyleki: 

	

J L; j.,4.; 	J 	-tp 	‘: ), I t:J—L,-â â, ^ sLC.)l5-  

. 	 Ju• "L- 	L54. L,  

J44 	 y. 
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1 Ilmu.'1-Cawzi, KiMbu'l-Carl ı  wa't-T a.` dil (yazma), I. 149a. 
2 Mi.z . .nu'1-I`tid . 1, III. 290-291. 
3 Lisnu'l-Mizz ı , VI. 259-261. 
4 Al-K a mil (yazma), III. 245b. 
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İbn 'Adi. bu örneklerle onu zay ıf bulmakta, buna ra ğmen hadisinin yaz ıla-

bileceğ ini söylemektedir. Bu gibi eserlerde, zay ıf görülen şahısların pek çoğunun 

hadislerinin yaz ılamıyacağı  kaydedilmektedir. Demek oluyorki onun zay ıfhğı  
pek kuvvetli delillere istinad etmemektedir. Onun hadislerinin yaz ılabileeeğ i 

hususu, al-Kamil'in muhtasarlar ında° da zikredilmektedir. Yukar ıda al-Kâ-

miPden aldığı mız 1. No. lu haberden ibn `Adi bu hadisi Sa'-id'den şu isnadla 

Yalıya'dan ba şkasının rivayet etti ğ ini bilmiyorum derken, az-Zahabi ve ibn 

Nacar, "bu cidden münkerdir" dir demi ş lerdir. 3. No lu haberde ise, yine İbn 

`Adi bu hadisi Sufyan at-Tawri'den bu isnadla Yalıya'dan ba şkasının rivayet 

ettiğ ini bilmiyorum der. Yani Yahya burada bu haberi nakleden tek ki ş i ola-

rak görülmektedir. Ayn ı  haber hakk ında az-Zahabi ve İbn Hacar, burada 

Yahya'n ın teferrüd etti ğ ini söylemek suretiyle, İbn 'Adi'yin fikrine i ş tirak eder-

ler. Fakat Ibn 'Adi yin her iki haber hakk ında söylediğ i söz aynı  olduğu halde, 

diğer iki zâtin, birinci haber için cidden münkerdir demeleri nereden gelmek-

tedir? Bu hususda her ikisi de bir beyanda bulunmamaktad ırlar. 

Hakkında söylenilen bu gibi sözlere ra ğmen, Yahya'n ın bu sahada sika 

ve sağ lam olduğuna dâir rivayetler, aleyhinde olanlardan daha fazlad ır. Cerh 

ve ta'dil ilminde hakl ı  bir ş öhret yapm ış  olan İbn Abi Hatim onun hakkında' 

"wa hu,wa sadülFun" demi ş tir2. Yahya'yı  ş arkhlardan daha iyi tan ıyan, Kuzey 

Afrika tabaka-t ulemas ı , onun sikahğı  üzerinde ittifak halindedirler. 3  

Zaman ımızın hadis bilginlerinden olan ve Taberi tefsirini tenkidli bir ş e-

kilde neşre ba ş layıp tamamlayamadan vefat eden merhum Ahmad Muham-

mad Ş akir, Yahya hakk ında söylenilen bu çe ş idli haberleri şu şekilde neti- 

celendirmektedir. 	 .) J1,4 elPI 

(4) 	 .5% Yani O, Ma ğ rib etli, ravilerinin durumunu diğ erlerine 

nisbetle daha iyi bilirler ve biz de onlar ın fikrine iş tirak ederiz, demek suretiyle 

Yahya'n ın sika ve sağ lambir ş ahsiyet oldu ğunu kabul etmiş  oluyor. Fakat 

biz burada, Ahmad Muhammad Ş akir'in fikrine tamamen i ş tirak edemiyeceğ iz. 

1 Alımad ibn Aybak, Mi ıı  `Umdati'l-F'Ud ı l fi Ilı t ı s -ar ı  Kamil (yazma), 107b.; 

Min Mubtasar ı  Kamil lil MakrIzi, (yazma). 212b. 

2 Al-Carb. wa't-TddIl, IV 2. 155. 

3  TabakWtu Abi'l-`Arab, s. 27 - 39.; MaUimu'l-Imh' ıl, I. 239 - 245. Bkz. keza; 

Tabalatu'l.R.urrü, II. 373. 

4 Tafsiru't-Tabari (yeni), IV. 100. 
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(2 ) 

Zira beldelerinin ravileri hakk ında bilgi verenlerin pek ço ğu, bitaraf hareket 

edememi ş , onlar hakk ında muba ğ lah hakikat d ışı  ş eyler söylemi ş lerdir. Bu 

bakımdan Yahya hakk ında söylenilen müsbet ve menfi bütün sözleri nazar ı  

dikkate almak icabeder. O, sa ğ lam sika bir ş ahsiyyet olabilir. Fakat O, çe ş idli 

ş ahıslardan naklettiğ i çe ş idli haberleri, tam bir hadisci gibi tenkidden geçir-

memiş , sağ lamını , zayıfından tefrik etmemi ş , hatta haberlerin isnad ına dahi 

laz ım gelen ehemmiyeti göstermemi ş tir. Nakli tefsirin zafiyet sebeblerinden 

biri olan isnadlar ı  hazfetme i ş lemlerine, eserinde s ık sık tesadüf edilir.Halbuki, 

Yahya'n ın ya ş adığı  devirde, hadis isnad ına laz ım gelen itinan ın gösterildiğ ini 

hat ırdan ç ıkarmamak icab eder. 

Buraya kadar, Yahya'n ın münekkitler nazar ındaki durumunu gördük. 

Ş imdi biraz da tefsirinden örnekler vermek suretiyle, eserindeki isnadlar üze-

rinde durahm. 

b— Tefsirindeki İsnadlar: 

Yahya'n ın, tabiilerden ve onlar ın etba ından olan pek çok kimselerden ilim 

aldığı nı , hıfz kabiliyetini ve nakli bir müfessir oldu ğunu yukarı da zikretmi ş tik. 

tefsiri merfd, mevküf ve maktu` haberlerle doludur. O, nakletti ğ i pek çok ha-

berlerin baz ı sım tam bir isnadla, baz ı sını  da inkital ı  bir ş ekilde nakletmi ş tir. 
Bazen de bu isnadlar aras ında, rivâyet etti ğ i ş ahsın ismini vermeksizin 

	

(..5';,,t›. 	L9* ;.1)  veyahutta o ş ahsın bulunduğ u 

ş ehri göstererek 	L}),1 	 veya 	
UÇ 

ş eklindeki beyanlar ı , eserinde s ık s ık geçmektedir. Bu ş ekilde hare-

ket edi ş inin muhtelif sebebleri olabilir. Usul-u Hadis ilmi, bize bu 

hususda ışı k tutmaktad ır. Bu ş ekilde hareket edenler, ya hakikaten 

i ş itmiş  oldukları  ş ahs ın ismini unutmu ş lar ve unutmu ş  olduklarını  itiraf 

etmiş lerdir. Yahutta i ş itikleri ş ahs ın, hadis ilminde sa ğ lam bir mevkii yoktur. 

bu bakımdan onun ad ını  söylemeden haberi nakletmi ş lerdir. Ş imdi yukar ıda 

zikrettiğ imiz hususlar' teyid edecek bir kaç örnek üzerinde durahm. 

1— Hazreti Peygambere ula ş an isnad "Mart'ı"' 

,111 	 j 
L:1P 	— 

(1) 

J ı; J ı; 	d ı  

1 'Abd., v. 6b. 

2 `Abd., v. 9a. 
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(J ZA.,ı2.14"0 	 &C. 44„litıı 	 (3.>t::9 	 — 3 

	

(1)  	 J,0 4.1iH 

2- Sahabeye ula ş an İ snad "Mavkiif". 

(2) 

	

..... 	 :).c 	 — 

(3) 	 JAC" 	,C■A a t L5P 	 &C, 	— 8 

.5 -A..A .); 4-•S 	 C-7:3) c:)" 	(*-r r:4` 	c..st"11 	3  
(4) 
	 J 1; 

3- Tabillere Ula ş an İ snad "Maktu`". 

	

(5) 	. Jl9 -t>. 	 L.3 v Lıı  ..XP 	t++.• — 1 

(6) 	
CjP V.P — 2 

(7) 	 LA; 	1 vL ö11 Q9 ,:y  .!J 	—3 

4- Sahabe atlanarak Hazreti Peygambere Ula ş an İ snad "Mursal". 

	

,:ù 
	

J1 J ı; 
(8) 

	

.43 ıı  ül o 4:u1 	J1.; J 1; 	 uwi.U.11 	— 2 

(9) 	
42IP 

	

40 dmı, d),A 	j 	 (4)b_ 3 

10 

1 `Abd., v. 5b. 
2 `Abd., v. 51a. 
3 'A b d., v. 41a. 
4 `A. b d., v. 2b. 
5 'Abd., v. 40b. 
6 `Abd., v. 2a. 
7 `Abd., v. 7b. 
8 `Abd., v. 10a. 
9 `Abd v. 3b. 

10 `Abd., v. 43a. 
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5— Yalıy7nın Doğ rudan Doğ ruya Sahabeden Nakletmesi "Munkat ı". 

( 1 ) 

	

JU4 	(..f 

6— i ş ittiğ i ş ahs ın ismini zikretmeksizin Nakletmesi. 

vF `'""' 	 1 	• • • .. • —1 

(2) .... : . 

c31 	 — 2 

(3) 	 .s.İA 

(4) 
	  L.j..J— I Jt.. 	 —3 

c.31 	L.91.1 4.5p :ı4iğ l j›I 	 j 	— 4 

(5) 

(6) ...... . . 	 c:4,44"' 
	

—5 

Yukarı da verdiğ imiz örneklere hemen hemen her varakta rastlanaca ğı ndan, 

konuyu geni ş letmemek için sadece birkaç misal vermekle iktifa ettik. Burada 

şunuda belirtelim ki, Hazreti Peygambere ula ş an bazı  isnadlar, hadis mec-

mualarındakilerle mukayese edildiğ inde, bu gibi isnadlar ın bazılarında inkıta% 

lar, olduğu görülmü ş tür. ,Mesela, 

— 

(7) 	 1 Jy. j Jl; JL; 

Ahmad ibn Banbal'in Musnad' ında8  geçen bu haberin isnad ında görüyoruz- 

1 `Abd., v. 21b.; Bu ş ekildeki çe ş idli ı snadlar için bkz. `Abd. v. 2b, 3a, 17b. 18b. 70b. 94b, 
95a.; H. Husni, v. lb.; 211 - 1 - 722.; s. 723.; 15 - 2 - 386.; s. 403. 

2 `Abd., v. 17b., 79a. 
3 `Abd., v. 21a.; Bkz. keza, `Abd., v. 7b. 22b, 23a, 34a, 38a; H. Husni, v. 20b. 91a.; 211- 

1-562, s. 566. 
4 'Abd., v. 89a. 
5 `abd., v. 17b.; Bkz. keza, `Abd.v. 8a, 48a.; 211 - 1 651. s. 684, 211 - 1 - 610, s. 338 - 339. 
6 `Abd., v. 28a. 
7 `Abd., v. 51a. 
8 Musnadu Ahmad, IV. 433. 
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ki Muhammad ibn az-Zubayr' ın babası , meçhûl bir ş ahıs vasıtasıyle 

dan almaktad ır. Burada ise, O meçhul ş ah ıs zikredilmemektedir. 

J1; Jti cs_>4;JI 	L31 	 e:fiN J. 1 — 2 

(1) 	 j 41P .L.W 

ş cı ltIldı rı 'da 2  bulunan bu haberin isnad ındaki 'Arar ibn Yahyû do ğ rudan doğ -

ruya Ab ıl Sacid'den almamakta, araya 'Anar ibn Yallyû'n ın babası  girmek-

tedir. Halbuki tefsirde babas ı  zikredilmemektedir. 

4 1  L1-.0 41 	J ı; cs)-1,;.i ı 	 -- 3 

(3) 	 ç‘L'i 4 
şabiltu'l-Bubrıri4  ve Musnadu Ahmad'de 5  bulunan bu haberde Katûda, Abn 
Sald'den doğ rudan doğ ruya almamakta, araya 'Abdullah ibn `Utba girmek-

tedir. 

Hadis ilminde, noksanlık ifade eden şu örneklerin, Yallyû'nın eserinde 

bol miktarda bulunmas ı , Onun, hadis ilminden ziyade, âyetin veya lafz ın ma-

nasının anla şı lmasına ehemmiyet verdi ğ ine iş aret eder. 

Yahyû'run, İsnaddaki durumunu tayin edebilmek için, rivâyette bulun-

duğu ş eyhlerine bir göz atmak icab eder. Rivûyette bulundu ğu yüzlerce şeyh 

arasında, el-Carh ve't-ta`direilere göre, sika ve çok sa ğ lam kimseler olduğu 

gibi, zayıf hatta yalanc ı  derecesine ula şmış  ş ahıslarda az de ğ ildir. Sika ve sağ -

lam olan şeyhler hakk ında diyeceğ imiz birş ey yoktur. Fakat, zay ıf, kezzab 

ve Matruku'l-hadis olan şeyhlerinin baz ılarını  zikretmemiz yerinde olacakt ır. 

1– Ibrûhim ibn Muhammad ibn Abi Yalryû al-Aslami: Münekkitler naza-

rında sika ve sa ğ lam olmıyan bu ş ahsın, dini durumundan bile ş üphe edilmek-

te, Ondan bir harfin bile yaz ılı", rivayet edilemiyece ğ i söylenmektedir.6  

2– Bahr ibn Kuneyz: Zay ıf ve hadisinin yaz ılmıyacağı  söylenir.? 

3– Al-Hasan ibn Dinûr: Zay ıf addedilir, ehli hadisin ondan rivâyette 

bulunmadıkları , hatta Sufyûn at-Tawri, ondan rivâyette bulunurken ismini 

zikretmeksizin künyesi olan Ab ıl Sa`id' ı  kullandığı  söylenir.' 

1 `Abd., v. 10a. 

2 Ş abIhu'l-Buli5,r1., III. 58.; ş ahlhu Muslim, XV. 132 - 133. 
3 'Abd,. v. 21a. 

4 Ş ahihu'l-Bul36..rI, II. 182. 

5 Musnadu Ahmad, III. 27. 

6 at-T .r .11Ju'l-Kabir, I. 323., al-Car h wa't-Ta'd11,4 125 - 127. 
7 Al-Carh, Wa't-Tddil, I I  418. 
8 Aynı  eser, 12  IL - 12., at- Tarilju'l-Kabir, I, 290. 
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4— Al-Hörit ibn Nabhön al-Curami: Matruku'l-Hadis, münker ve zay ıf 

olarak görülür.' 

5— Sulaymön ibn Yazid Abu'l-Mutanr ı ö al-Ka'bi: Münkeru'l-hadis ve 

sağ lam bir ş ah ıs olmadığı  söylenir. 2  

6— Sulaymön ibn Arkam: Sika olmad ığı , ondan hadis rivayet edilmediğ i ve 

hadislerinin münker oldu ğu söylenir.' 

7 'Abdulkuddus ibn Habib al-Kilö`i: Zay ıf ve Metruku'l-hadis olup, 

ilim ehli onun hadislerini terketmekte icma etti ğ i söylenir.' 

8 'Abdurrahman ibn Abi Bakr ibn Abi Mulayka: Hadis münekkitlerine 

göre zayıf bir ş ahıstır. 5  

9— `Abdulaziz ibn Abi Ruwöd: Hadis münekkitleri bu zöt ı  sika ve sâlih 

görmekle beraber, onun mürcii oldu ğunu da keydederler. 6  

10— `Abdulwahhöb ibn Mucöhid ibn Cabr: Hadiste zay ıf olarak görülen 

bu zat ın babas ını  iş itmediğ i söylenir.? 

11— ibn Hilâl al-Cu'fi: Bu ş ah ıs hadisciler indinde yalanc ı lıkla 

itham edilmektedir. 8  

12— Mandal ibn 'Ali arAnazi: Zay ıf olduğu söylenir. 9  

13— Na ş r ibn Tarif: Hadislerinin yaz ı lamıyaca ğı , Yalanc ı  olduğu, hatta 

kafirlikle itham edildiğ i söylenir." 

14— 'Abdullah ibn Lahi'a: Hadiste zay ıf addedilir." 

Yukarıda zikrettiğ imiz bu ş ah ıslar, el-carh ve tddilciler göre zay ıf veya 

yalanc ı  kimselerdir. Onların hadisleri yaz ı lamaz. Fakat Yahyö, bu ş ahıslardan 

pek çok rivaytte bulunmu ş tur. Hatta ş eyhleri aras ında muhtelif mezhep cer-

yanlarına sâlik olan kimseleri de görmekteyiz. Mesela, yukarda ad ı  geçen 

ibrühim ibn Muhammad'i, al-Buhari 12  kaderi olarak gösterir ve Cahm 

1 Al-Carh wa't-Tddil I 2 . 91 - 92., At-T8ribu'1-Kabir, I,. 282. 

2 Aynı  eser, II I . 149., Ayn ı  eser. II,, 43. 
3 Aynı  eser, Ih. 100., Ayn ı  eser, Il, , 3. Kit 8bu'li Ilal, 1. 236. 398. 

4 Ayrıl eser, III i . 55 - 56. 
5 Aynı  eser, II 2 . 217 - 218. 
6 Al-Carb wa't-Ta'dil, 11 2 . 394. 
7 Aynı  eser, III,. 69-70. 
8 Aym eser, IV İ . 331., at-T 81413u'l-Kabir , 1 -V. 396., Kit(ı bu'li nal, I. 178. 

9 Aynı  eser, IV,. 434., Ayn ı  eser, IV2. 73., Aym eser, I. 135. 
10 Aynı  eser, IV,. 466 - 468., Ayn ı  eser, IV. 105. 
11 Aynı  eser, II2 . 145-148. 
12 at-T aribu'l-Kabir I,. 323. 
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ibn Safwa'n'm yolunda oldu ğunu zikreder. Koza, 'Abdilaziz ibn Abi 

Ruwad, Hadiste sika olmakla beraber, Ahmad ibn Hanbal taraf ından 

mürcieye mensub oldu ğu söylenir. Fıtr ibn IIalifa, hadisciler nazar ında 

sika bir ş ahıstır. Fakat Ahmad ibn Hanbal onun ş i'i olduğunu söyler.' 

Burada, ş u hususu da belirtmek yerinde olacakt ır. Nushalar aras ında 

bulduğumuz rivayet farklar ı , Yalıya'dan m ı ? yoksa kendisinden rivayette 

bulunan ş ahıslardan m ı ? ileri gelmektedir. Nushalar aras ında görülen isnad 

farklar ı , yukardaki sualleri ortaya ç ıkarmaktad ır. Nushalar aras ında görebil-

diğ imiz farklar ı  çok değ ilsede, nüshalar birbirlerinin ayn ı  bölümlerini 

ihtiva etmeC,ilderinden, tam olarak mukayese etmek imkan ını  bulamad ık. 

Aynı  olan surelerde buldu ğumuz baz ı  rivayet farklar ı , Yahya'nın veya talebe-

'erinin isnaddaki durumlar ını  göstermesi bak ımından ehemmiyeti haizdir. 

Mesela, `Abdaliyya nüshasmda, Yahya ayn ı  haberi isim zikretmeksizin baz ı  
dostlarından iş itirken, Hasan Husni nüshas ında ise ş ahı sların ismi belirtil-

mektedir. 

	

jui 	I f aIrI 	Ly. p 	_ 

	

(2)  .1‘,x, 	 L.512t1 J.,u3 L;JJI 
• 	• 	• 

43.ı l 	ı  J 	J J 	 J.1 4- — 

(3) 	 2P 	 8'.'1J 	-Le3 

Bazende ayn ı  haberde ş eyhinin ş eyhleri değ iş mektedir: 

	

L%. Z9, 	̀--? J') L'f 	 f•  ‘S. 	 LjU.  

(4) . 	jig.; ‘j>«., •,J L'ya 

j t. J ' 	J.Ç. 	 1.2 .) L:J. ..k>.- — 

(5) â 	u4.9 	 6. ,) /1 

Az da olsa, bazen Râvilerin isminde hata edildi ğ i göze çapmaktad ır. 

1 	 I. 147. 

2 `Abd v. 79'a. 
3 H. Husni, v. 39a. 
4 'Abd., v. 88b. 
5 1F.I. 11usni, v. 59b. 
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;ZIP 	Zı.:21P 	 cip .4 

(1) 

  

Aynı  haber Ibn KatIr'de 2  'Abdurrahman ibn Wa'la tarikiyle gelmektedir. 

Al-Carh wa't-Tddil kitablar ında Alkama ibn Wa'la isminde bir ş ahsa rastland-

mlamamış tır. Bu Zatın, 'Abdurrahman ibn Wa'la olmas ı  laz ım gelir.' 

 ö J .c.4 	 L5P 	 — 

(4) Jl; 

Keza bu haberdeki 'Utba ibn Nafi' isimli bir raviye de el-carh ve't-tddil 

kitablar ında tesadüf edilmemektedir. Ayn ı  haber, İbn Maca 5  da bulunmak-

tadır. Fakat burada, haberi Peygamberden i ş iten ş ahıs 'Utba ibn Nafi' de ğ il, 

Nafi'ibn 'Utba ibn Abi Wakkas'd ır. 

Bu ş ekildeki farklar, al-Kayrawandaki da ğı nık varaklar aras ında da gö-

rülmektedir. 

JJ.1 	j›-.) 	JL; 

. J1; 	,:y 	L5P 	va-) ...I:L ‘:". 

lj  

(6) 

u ı  ,j,•91 	Jt; cjvu. 1..z11 	Ls:JI 	 Jt; _ 

j„,.) 11 	ts I, 	li ‘\1,J1 L.I . 

(7)  . 

Bu iki haberin metni ayn ı  olmakla beraber, isnad ındaki fark aç ık olarak ken- 

dini göstermektedir. Bu fark, Yalıya'mn her iki ş ekilde rivayet etmi ş  olmasın- 

dan ileri gelebilece ğ i gibi, ravi veya müstensihlerin ihtisar etmi ş  olmalarından 

1 `Abd., v. 67a. 
2 Tafsiru ibn Katil., III. 530. 
3 Bkz. Al-Cartı  Wa't-Tddil II2. 296. 

v. 79b. 
5 Sunanu Ibn M5ca, II. 521. 
6 211 - 1 - 333, s. 338 - 339 (Abi'.  D5wud rivayeti). 
7 211- 1 - 610. s. 641 (Muhammad rivayeti). 
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da meydana gelmiş  olabilir. Nitekim yukar ıda, Yalıyâ'nuı  gayesinin hadis 

ilminden ziyade, âyetin manas ını  açıklamaya gayret etti ğ ini söylemiş tik. Bu 

bakımdan, her iki ş ekilde rivayetin Yalıyâ tarafından söylenilmesinde bir mah-

zur olmad ığı  gibi, râvi ve müstensihlerin de bu gibi k ısaltmalar ı  yapmış  olduk-

larına dâir örnekler az de ğ ildir. Gerek `Abdaliyya, gerek Hasan IJusni ve gerek-

se al-Kayrawândaki nüshalar ın ekserisinde, Yalıyâ tarafından nakledilen ha- 

berlerin.• • I ı 	U • 	 4 4 ji..; gibi formüllerle ba ş la- (.9.‘ 	‘..9J 

mayıp, ancak bu şekildeki formüllerin, yukar ıda örneklerini verdiğ imiz, 

ş eyhinin isminin malum olmad ığı  hallerde kullan ıldığı nı  müş ahade etmek-

teyiz. Ş eyhlerinin isminin meçhul oldu ğu yerlerde Kâla Yalıyâ, Abbarani, 

balagani, gibi formüllerin kullan ılmas ı  tabiidir. Çünkü 4:,y 

. 	 L5P 	 gibi ibarelerle do ğ rudan do ğ ruya habere ba ş - 

lanamazdı . İş te buradaki şüpheyi izale etmek için, ş u formüllerin kullan ıl-
ması  icab eder. 

al-Kayrawânda, birkaç varaktan ibaret olan baz ı  nüshalarda verilen 

bütün haberlerin Haddatânâ Yal ıyâ, kâla Yal ıya gibi formüllerle ba ş lamış  
olduğunu gördük.' Mulıammad ibn Yalıyâ tarafından nakledilen 211-1 - 610. 

no. lu nüshada bütün haberler, 4.5p. 4„A ,:jy formülü ile gelmektedir. 

Yine al-Kayrawândaki 4.No.lu da ğı nık varakta ise haberler L, ;,Le.. LjI; 
- 

ş eklinde devam etmektedir. 4. No. lu da ğı nık varak 211 - 1 - 651 No. ile ayn ı  
muhteviyat ı  ihtiva ediyorlarsa da, bu nüshadaki haberlerde, 4. No. lu 

da ğı nık varaktaki formüle rastlanmamaktad ır. Bu hususu ayd ınlat ı cı  bir 

örnek vermek yerinde olacakt ır. 

(3) 

ILA C..)1 

. J ı; 	 ç‘,„„ ı. (2) 0 ..L., ı)  a ıc 	» 4); _ 

J ı; 	 `Lc. 	» 43 J; — 

	

(4) 		 .. J ı; 
Şu son kı sımda verdiğ imiz örnekler, formüller hususundaki de ğ iş ikliklerin, 

Yalıyâ'dan sonra gelen râviler veya müstensihler taraf ından kısalt ılmış  ol-

duğunu gösteriyorsa da,daha önceki örneklerdeki hususlar ın kimler tarafından 

yap ılmış  olduğu aç ık olarak bilinememektedir. 

1 Bkz. 211 - 1 - 722. s. 723. 
2 Ar-Rdcl. 4. 
3 211 - 1 - 651. s. 658. 
4 4, No. lu dağuuk varak. 
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Netice olarak diyebiliriz ki, Yahya ibn Sallam, bu eserinde, usulü hadis-

cilerin gerek isnad ve gerekse metin yönünden riayet ettikleri ince meselelere 

ba ğ lı  kalmadığı nı  görmekteyiz. Bu husus sadece Yahya'da de ğ il, muasır ı  ve 

kendinden sonraki müfessirlerde de mü ş ahade edilmektedir. Müfessirler 

arasında, her ş eyi izah etmek ve i ş ttikleri bütün haberlerin s ıhhatuu incele-

meden nakletme gibi bir hevesin yayg ın olduğu görülmektedir. At-Tabari% 

de, bir ayetin tefsiri hususunda, kendine ula ş an bütün haberleri nakletmi ş , 

kendi görü ş üne uygun olanını  tercih etmi ş ti. Fakat bu tercihleri, her ayetin 

tefsiri için verdiğ i çeş itli haberlerin hepsinde görülme mektedir. İş te Yahya'n ın 

eserindeki haberlerde usul-u hadis yönünden görülen eksiklikler onu, baz ı  ha-

disçiler indinde sika bir ravi derecesine ula ş tıramamış tır. Onun hakkında söy-

lenilen sözler tamamen kulland ığı  usal ve teknik yönlerden gelmektedir. Yok-

sa, onun, ş ahsi ve ahlaki durumunda bir noksanhk bahis konusu de ğ ildir. 

D— Fıkth İ lmindeki Yeri: 

Yalıya ibn Sallanı 'm hayat ından bahsederken, onun Maliki mezhebine 

mensub olmadığı nı  söylemş tik. Hakikatte, Mâliki mezhebi Yahya'n ın yaşadığı  

devirde, Kuzey Afrikada yay ılma halinde idi. Bu mezhep asil istikrar ını , 
Yahya= vefat ından çeyrek as ır sonra, Sulman vas ıtasiyle bulmu ş tur. Yah-

ya'nın al-Kayrawana gelip yerle şmesi esnasında, Kuzey Afrikaya hakim olan 

Ağ lebiler, Ba ğ dattaki Abbasi hilafetine ba ğ lı  olarak icraatlarmda Hanefi 

mezhebini tatbik etmekte idiler. Her iki mezhebin mücadeleleri hakkmda gerek 

li bilgiyi, geçen bölümlerde verdik. Daha do ğ rusu bu as ırda, fıkhi mezhebler 

istikrarlarını  tamamen bulamad ıkları  için, bir çok ulemân ın fıkhi mezheplerini 

tayin etmekte mü şkülat çekilir Ekserisi müstakil olarak hareket etmekte 

veya muhtelif ş ahsiyetlerden ald ıkları  fıkhi hükümleri tercih tar ıkıyle almakta 

idiler. Müellifimiz Kafa ve Ba ş ra gibi iki ilim merkezinde yeti ş miş , sora Ş am, 

Mısr, Makka ve Medina gibi mühim merkezlerde yüzlerce âlimden ilim alm ış tı . 

Bu arada Malik ibn Anas'dan da istifade etmi ş ti. 

Tefsirinde, ehemmiyet verdi ğ i hususlardan biri, âyetlerden hükümler 

çıkarmakt ır. Zaten, tefsirin en mühim gayelerinden biri, bu yön oldu ğu malum-

dur. Onun al-Kayrawanda yerle ş ip, şöhretini orada yapm ış  olması , baz ı  kim-

seleri, onun mâliki mezhebine salik olduğu neticesine vas ıl olmağ a sebeb olmu ş -

sa da, bu fikir hakikata uygun dü ş memekteclir. Zira, Yahya'n ın 1VIalikiler ta-

rafından mürcilikle itham, bu mezheb mensublar ının, ona karşı  ş iddetli taassubi 

tutumlarından ileri geldiğ ini söylemiş tik. Kanaat ımca Yahya ibn Sallam ailesi, 

yani kendisi, oğ lu ve torunu Kuzey Afrikada, aç ık olarak değ ilsede, Irak 

re'y mektebinin temsilciliğ ini yapmış lardır, Eserinden alaca ğı mız fikhi örnek-

lerle, bu sahada takip etmi ş  olduğu yolu belirtme ğe çalış acağı z. 
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a- 1Ylâliki Mezhebi ile Uyu ş mayan Baz ı  Haberlerin Bulunması : 

.... . . . (1)  « 	 j1,;11) 	j11 » aJ9ş  — 

	

.°73-  =3.31411 .42.-â; If ,^JI 	 ; '̂I 

	

43  ;1  JA1 v 	̀1,13 It 	a, 01741 a1 ‘:,;T 

	

e; ,*.• 	JA Lsi,i, s ı ,i ı  

(2) 	U4..4 \d .3. 	çay. 	 *L:3 

Yahyâ ibn Sallâm, muhsen olmayan kimseleri bize saymaktad ır. Şunu da kay- 

delim ki, al-Ca şş üş 3  fıkhi mezhebler aras ında ihsan şartlar ı  hususunda bir 

ihtilafın mevcud olmad ığı nı  kaydeder. Bütün fıkhı  mezhebler yukar ıda sayd ı - 

ğı m ız kiş ileri gayri muhsen addederler. Fakat. 

ibaresi Yahyâ tarafından mutlak olarak söylenmi ş tir. Fakat efendinin, memliı -

ka (abd) izin verip vermemesi meselesini bahis konusu etmemi ş tir. Mâliki 

mezhebine göre, e ğ er efendisi, memluka izin vermemi ş se, gayri muhsendir. 

Eğer izin vermiş se muhsen addedilir 4  Yukar ıda zikri geçen ş ah ıslar, Abü 

Hanife ve ve Muhammad'e göre gayri muhsendirler. Faka Abfi. Yf ısuf, Kita-

biye muhsendir, zina yaparsa recmedilir der.' 

.  
 . 	 (6)  « 1-krt  b̀‘') 1! )51: 	• • • • • • • » 	2  

-ıA- 1 	 L.1.P 	1;1 	. 	er,•^) 	1.1 J t..(i.t.4.1J 

4.:1P 	 4:55■iI çci" 

(7)  

Burada bizi ilgilendiren son cümledir. Bir kimse, di ğ er bir kimse için zina et-

tiğ ine dâir iftirada bulunsa ve 80 de ğneklik cezasını  çektikten sonra, tekrar 

iftiraya devam etse, Yahyâ'ya göre evvelki had kâfi gelir. Abil Hanife de bu 

fikirdedir. göre tekrar had cezas ı  lâz ım gelir. Mâliki mezhebine 

göre, haddi-i Kazfin tekrar ı , birinci haddi ikâmesinde sonra olursa tekrar 

1 An-Nü.r 2 

2 `Abd., v. 49 b. 

3 AlkEtinu'l-I.ur'n, III. 267. 

4 Al-Mudavvana, IV. 138.; Ş ark ı  Halil, al- Ijara ş I, VIII. 82. 

5 Mabsüt as-Sarahsi, V. 146-147. 

6 An-Niir. 4. 

7 `Abd., v. 50a. 

95 



edilir. Eğer birinci had daha ikame edilmeden, ikinci vukua gelmi ş se tekrara 

lizum yoktur. birinci had cezas ı  kâfi gelir.' Burada ki ihtilafın sebebi 

kazif haddinin maliyeti meselesinden ileri gelmektedir. Kazif haddi Allaha 

karşı  olan haklardan midir? Insanlara kar şı  olan haklardan midir? yoksa 

her ikisini de muhtevimidir. Abfı  Hanifa, bunu Allah hakk ı  olarak görür. 

Malik ve es- Ş âfi'I ise, insâni haklardan addederler. 2  İş te iki mezhep aras ındaki 

ihtilaf buradan do ğmaktad ır. Bu bak ımdan Yahya'n ın da kazif haddini Al-

lah hakkı  olarak kabul ettiğ ini veya Hanefi mezhebinin görü ş ünü desteklediğ i 

ni söyleyebiliriz. Al-Hidc-ıya sahibi de, kazif haddi ile cezalanm ış  bir kimseye, 

tekrar had vurulmas ına bizum görmez, çünkü o ş ahsın ş ehedet ve ihsan eh-

liyetinin olmadığı nı  söyler. 3  

eir3 	 » 43J.9. 	3  

Z.».ş ozij 	 4j1.7,3 ı  j>-; 	
(4) 

j 	 0-1,13 J^4:ı ■L 

(5) 	 411114-u'.  z•Y1  j. 

Yahya, zevc, köle, yahudi veya hristiyan olan kar ı sına mulaane yapamaz 

demektedir. Mâlikiler ise bunun aksine iddia etmektedirler. 6  Bu hususta Hanefi 

mezhebinin görü ş ü de Yahya'n ın ki gibidir. Çünkü onlar Hazreti Peygamber-

den rivayet edilen "dört ki ş i aras ında han yoktur. Müslim birinin nikah ında 

bulunan Yahudi ve hristiyan kad ınına. Hür ki ş inin nikahındaki memlukeye 

ve memlukun nikah ı  altında bulunan hür kad ın üzerine han hakk ı  yoktur". 7 

 Malikiler ise bu habere itimat etmemektedirler. Onlara göre bu haber zayıf bir 

tarikle ad-Dârakutni taraf ından ihraç edilmi ş tir.' Keza a1-Ca şş âş 9  da bu hu-

susda şu kıymetli malumat ı  vermektedir. "Hanefilere göre köle, yahudi veya 

hristiyan olan kad ın, müslim kocas ı  tarafından mülaane olunamazlar. İbn 

Wahb'in Malik rivayetine göre, yukar ıda ad ı  geçen ş ahıslar, müslim koca 

1 Ş arhu Halil, 	D ı rdir, IV. 327. 

2 Tafairu'l-R.urtubi, XV. 177. 

3 Al-Hid5ya Ş arhu bid5yati'l-Mulı tadi, II. 18.; kazif haddinin Mâliki Mezhebinde-

ki ş artlar ı  için bkz. al-Mu d avv ana, XVI. 2. 

4 An-Nrır 6-10. 

5 'Abd., v. 50b. 

6 Al-Mudavvana, VI. 100.; Ş arhu Halil al-Ijara ş i, IV. 124. 

7 Al-Hic1.5ya, II. 18. 

8 Tafsiru'l-R.urtubi, XV. 186. 

9 Altkamu'l-lur'ân. III. 285 	286. 
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tarafından mülaane olunurlar. Ibnul-Kâs ım' ın NUılik'ten rivayetine göre, 

müslim ile kafir aras ında mülaane bahis konusu olamaz. A ş -Ş âfil ise, ma-

demki her kocan ın karı sı  için talak hakk ı  vard ır. O halde mülaane etme ğe de 

hakkı  olabilir demektedir. 

Bu örneklerde, Yahya'n ın fıkhi görü şlerinin Mâliki mezhebiyle uyu ş -

madığı , bilakis Irak re'y medresesiyle mutabakat halinde oldu ğunu görmek-

teyiz. Bu uygunluk ileride verece ğ imiz örneklerde de devam edecektir. 

b— Kendi Görü ş ünü Söylemeksizin, Fakihlerin ve Müfessirlerin Görü ş lerini 

Zikr ve onlar ı  izah etmesi: 

Ju i  . 	aUI CJA 4..12L (1)  uLi.)i fil; 4/ 	cj:.P CJA » 43j; 

ciJ1  jP J: 111 	 J ı; . J.,.;z.at ı  zıs ı :J ı  ‘91.<1 ı  

Lr  ji ı 	 j  • Ii12; Q.L11 Lsa j 

j„.0 	J,—,j  z) ıç J ı; 	 CjP  Jk:'!? 

• Zdj  j.t.c 	 *Lgt 41;4 	atip 

ZliL11 	;14.41 ‘3I 	(.41 

L. j... j11 `1.„;,i; 	ZAL.I (31 

Jui ziıı ; it! j:;2; ;‘,1:,„:1; 	rt; ‘'.)1 	-ta■ 

	

(2) 	. it  
• ‘-!" 

Yahya, burada gece namaz ı  hakkında gelen fıkhi görüş leri sıralamaktadır. 

`Abdurrazzâk 3  !..,M;klit; e tatavvu ve Fazilet manas ı  vermektedir. At-Tabarl 4  

ise, bu ayet hakk ında gelen çe ş idli haberleri saymaktad ır. 

» AS.); c.)1 	J ı;— 2 

J; 	 4,:jp 	e«vol.o. 

J ı; 	 ıi!inf 

(6)  . 	 .3  

1 Al-Isr'a 79. 
2 `Abd., v. 12a. 
3 Tafsiru `AbdirrazzülF 51b. 
4 Tafslru't-Tabari, XV. 141 - 143. 
5 Al-Isrrı  28. 
6 `Abd., v. 8b - 9a. 
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Burada, bir ş ey isteyen kimseye ne ş ekilde muamele edilece ğ i veya ona nas ı l 
sözler söylenebilece ğ ini delillere dayanarak ö ğ reniyoruz. Yahyâ da bu habere 

istinad ederek, dilenciye ve miskine "Allah seni mubarek k ı ls ın" ş eklinde değ il-

de "Allah bizi de seni de r ı zıkland ırs ın" ş eklinde duada bulunmay ı  tavsiye 

etmektedir. Haberde geçen fâcir lafz ını , Yallyâ'mn kâfir lafziyle tefsir etmesi, 

higat manas ına pek uygun de ğ il gibi görünüyorsa da, haberdeki sözün geli ş in-

den anla şı ldığı na göre, Kâfire ı tlak etmek daha münasip dü ş mektedir. Zira 

fâcir kelimesi lûgatte, meyl eden, Allaha itaat etmeyen, fenal ıklara sapan, 

en büyük günah ı  irtikap eden manalar ına gelmektedir) Hatta zina yapan 

kad ın veya erke ğe de bu lafı z ı tlâk edilebilir. 

`Abdurrazzük2  Katâda'dan naklen "Onlar için hay ır dua et" demektedir. 

At-Tabari 3  ise, fakire ne ş ekilde muamele eclilece ğ ine dair haberleri toplam ış , 

fakat bunlar aras ında bir tercihde bulunmam ış t ır. Her iki tefsire nazaran Yah-

yi'mn izah şekli daha vâz ıhd ı r. 

	

0.:U4 (( (4)  	.74-1;   » 41i; _ 3 

4 (..f 	 (;j4-  

j•1; lgy ı  )ı  

J3k4, 	. 	 jt:sf .5 

	

. 	3 (... >,—(11 Jt; o 	Jir1; La» J ı; u„.4p 

tt:... ./.4.1; 	» 	J ı; 	. 	;•tz; • 
- 

‘:)P 	 ;U...) 	,Z10'- 

tr)!Zı 	 Jt; 	‘7,..u111 

. 1.41 L.1 ) .11)-1 J  Z51 1 0.1;1, Lsş  Jt; 	 Ljp 

J ıi i  ;) ..ı1b 	 J ıi 	 Li öj.tlL, 

(5)  

1 Lis8nu'l-Arab, V. 45-47.; as şı lı ctb, II. 778. 

2 Tafsiru `Abdirrazz -ak 50a. 

3 Tafsiru't-Tabari, XV. 74 - 76. 

4 Aa-Nur. 31. 

5 'Abd., v. 52a. 
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Kad ınların gösterebilecekleri zinetlerin neler oldu ğunu, çe ş itli haberleri nak-

lederek bize ö ğ retmekte ve bu ayetin hükmünün hür kad ınlara ait olduğunu 

göstermek ve Hazreti cOmar' ın, cariyelerin hür kad ınlara benzememesi 

için giriş tiğ i hareketi mü şhade etmekteyiz. Bu hususa ait pek çok haberlerden 

sonra Yahya ş u haberi de zikretmeyi ihmal etmez. 

Jl; 	 ....... 

c!.X1:5 jşe Al 4..),!4.. 	 L.ç 	'11 

(1)  . AA,§ ,4k_;3k; -x4) 41 	j.;i; Al 

Bu haberde, 'Omar ibnu'l-Hattüb kad ının, kayın pederiyle seyahata ç ıka-

mıyacağı na iş aret etmektedir. Bu habere istinaden, Yahya'n ın kadının kim-

lerle seyahat edip edemiyece ğ ini bir kâideye ba ğ ladığı nı  görmekteyiz. Ona göre 

kad ın, kendisine karabet yönünden hiç bir zaman nikah dü ş meyen kimselerle 

seyahat edebilir. E ğ er önceden nikah ı  helal olupta s ıhriyyet dolay ısiyle son-

radan nikah ı  helal olmayan kimselerle seyahat edemez. Bu sözleriyle Yahyli 

Hazreti 'Omar' ın fikrini tavzih ve izah etmi ş  oluyor. 'Abdurrazzâk buna temas 

etmemektedir. At-TabarI 2  de çe ş itli haberleri toplamış sa da, kad ının, kayın 

pederiyle seyahat meselesine dokunmam ış t ır. 

« (3) 	j 	j  4;1, 	 » 	4 

L.54; u 4›- 	 419; l4b 	 o.bb 	ieı  

J  )) 	1.41 j 	 j1; 4:111,),41 l.4 jA 	Li17; 

;*k . 	sT,i1 ı 	 . 

ojub 	 . ı.• .314A 	 c.,<; (1 

(4) 	 C.,y) 	 (12i j 

Ayetin bir k ısmının farz, bir k ı smın ın da nâfile olmas ı  haberde zikredilmek-

tedir. Nâfile ve farz olan k ı sımlara i ş aret edildikten sonra, Yahyâ, zekât ın 

Mekke'de farz k ılındığı nı , fakat miktar ının belli olmad ığı nı  zikrederek, zekât 

tarihi hakk ında bize bilgi vermektedir. Ş unu da kaydedelim ki, ibadet tarih- 

`Abd., v. 52b. 
2 Tafsiru't-TabarI, XVIII. 117-121. 
3 	38. 
4 'AM., v. 81a. 
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çileri, İ slamda zekat ın farziyyetini Medine devrine götürdüklerini de hat ır-
dan ç ıkarmamak laz ı mdır. 

`Abdurrazzak i ve at-Tabari, 2  ayetin bir kısmının nâfile, bir k ısmının da 

farza delalet etmesi üzerinde durmazlar. Baz ıları  da âyetin tamamen sadaka 

manasında olduğunu farza delalet etmedi ğ ini ileri sürmektedirler. 3  

J.A1   (4) 	JJ,c 	 )) 43) — 5 

jr.1,21 ■ I j; 	 j.ıbl 	 (31 .,JJ 1 

Yahya, Yukar ıda zikretti ğ i haberlerden istifade ederek, Irak ve Medine 

ekollerinin, ezdad'dan olan bu kelime hakk ındaki görü ş lerini birer kelime ile 

söyledikten sonra, bu hususa daha geni ş  olarak al-Bakra suresinde temas 

ettiğ ine i ş aret etmektedir. (Maalesef elimizde bu k ısım bulunmad ığı  için tahkik 

etmek imkan ını  bulamadık). Hakikaten lügatlar al-Kuru' kelimesini ezdad'- 

dan addetmektedirler. 6  `Abdurrazzak bu âyete temas etmemektedir. Al-

Ca şş a ş ,7  bu kelime Abü Hanife indinde, Hayz, Malik ve Ş afiri ye göre Tuhr 

anlamına geldiğ ini ifade eder demekle, Yahya'n ın fikrini teyid etmi ş  oluyor. 

(.910 	•L:f (.9;k1i. 	JL; (8)  ıı 	 » 41i; — 6 

	

(:) ..> 1 1:31 JI; 	 d1,0 Jl 

,:), 

	

Jt; 	Jt; 

L->j--).) )43 	ı :31 	 jp 	ıi ıı  s5L2i1 

(9) 	j4.ı t1 	 1;1 

Cuma namaz ı  vaktinde, yap ı lan ahş veriş in haram olduğuna dâir haberler zik- 

redildikten sonra, Yahya, cuma namaz ının öğ le namaz ı  gibi olmadığı nı  ve ze- 

1 Tafsiru `Abdirrazz, 70b. 
2 Tafsiru't-Tabari, XXI. 45. 
3 TafsIru'l-Kurtubi, XIV. 35. 
4 At Tarak. 2 
5 15 - 2 - 386, s. 396. 
6 As-511141, I. 64. 
7 Ab.1mu'1-Kur ı u, I. 364. 
8 Al-Cum'a 9. 
9 211.1-333; s. 360. 
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val vakti girdiğ i zaman, onun hemen k ıhnmas ının müstahab olduğunu ileri 

sürmektedir ki, bu görü ş  Möliki mezhebine muvafık olmamakla beraber, Ha-

nefi mezhebi görü şüyle uygunluk halindedir. Çünkü Mölikiler cuma namaz ını  
mümkün mertebe tehir etmektedirler. At-Tabaril cuma günü zeval vaktinde, 

al ış  veriş  yapmanın haram olduğuna dâir haberleri s ıralamaktad ır. 

(2)(( ıj.2,, 	 i r) 41) - 7 

ji 	 jt,231 4ı11 J5-.) Jt; 	 e lir,' lw«i eri » 
lz 	 » . Jti 	 .41 	 .0.• 

ıg:..9.  
4;u 14.1> 	c,ı ı ı  

JI; 	 5 cı py.:A 

• 

» 

Jtî . 	4;`1„.1 ‘;jy t.ı 5ki 	» 

. 	4;1.74t 	 NI)  441t>-, 

	

51,i, o 	_NJI 	

• 

» J u 

Z,J) ci S?. 5ki « 	J» Ju 

Lu ı 	 kr ır. ı  

it-431  cy. 

Yahyâ, neseb ve sihr akrabal ığı  dolayısiyle, erkeğ in evlenemiyece ğ i kimse-

lerin her iki tarafta yedi ş er ki ş i olduğunu söyleyen, Katâda'nin sözlerini izah 

ve aç ıklayı cı  mahiyette, âyetlere de istinad ederek onlar ı  isbât etmeğ e çahşı -

yor. `Addurrazz4 bu hususa temas etmemekte at-TabarI 4  ise, erkek neseb ci-

hetinden yedi, s ıhr cihetinden ise be ş  kiş i ile evlenemiyece ğ ini söyler. 

1 Tafsiru't-Tabari, XXVIII. 101. 

2 Al-Furkfın, 54. 

3 'AM., v. 61a. 

4 Tafsiru't-TabarI, XIX. 25-26. 
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ZP L1 	4UP 4.4„..1;it .,!. 	(1) ^^lS.11 	 3k9 » a19s — 8 

Ji2Jb 	 . 

2 . 	jAy. 	 L.6„ 

Yahya, bu ayetin k ıtal âyetinden evvel nazil oldu ğunu nazar- ı  itibara alarak, 

eihad ın manas ının lisanla olduğunu söylemekle, as-Suddi'nin fikrini aç ıklamış  
oluyor. At-Tabari 3  buradaki nıücahadenin, Kur'anla oldu ğunu kaydeder. Az-

Zamah ş ari4  ise, ayet her çe ş it mücahedeyi içine almaktad ır der. 

c— Doğ rudan Doğ ruya Kendi Görüş ünü Arzetmesi: 

((Y. 	 j; 	&a (5)  t( (b J.4,1:2; a9 a v fgJ  JAA (:).4 	AJ — 1 

2 • 	:ki. . X0 W 	 Jt; 4s-ı -.11 

(6) 	çci.1 oj l S- 

Yahya'ya göre buradaki sadaka, farz olan sadaka de ğ ildir. Fakat münafık-

lardan alınacak ş eyin, keffaret oldu ğunun beyanı  vard ır. Bu beyan ı  ile, Yahya, 

münafıklardan zekât ve sadakan ın kabul edilmediğ ini göstermek istemektedir. 

Onların mallar ından sadaka nam ı  alt ında bir ş ey alınmas ı , onların fenalık ve 

kötülüklerini temizlemek içindir. Al-Farra" "günahlar ın' itiraf edenler" kendi-

leri hakk ında, tevbelorinin kabul olundu ğuna dair ayet gelinceye kadar bir yere 

ayr ılmayacaklar ına yemin ettiler. 'Ayet nazil olduktan sonra onlar, ya Rasu-

lallah tevbelerimizin kabulünden dolay ı , bir ş ükr ifadesi olarak mallarmuzdan 

al dediler. Hazreti Peygamber de bu hususda ayet inmeyince, bir ş ey alama-

yaca ğı nı  söyledi. İş te bu ayet bu hadise üzerine nazil oldu, demektedir. 'Ah-

durrazzak bu âyete temas etmemekte, at-TabarP ise, onlardan al ınan bu sa-

dakan ın günahlar ın ın karşı lığı na keffaret olarak al ındığı nı  söylemektedir. 

1 Al-Furkgın 52. 
2 `Abd., v. 61a. 
3 Tafsiru't-TabarI, XIX. 22 - 23. 
4 Al-Ka ş s'af, III. 226. 
5 At-Tawba 105. 
6 211 - 1 - 582. s. 602. 
7 Ma`kli'l-Kur'an. I. 451. 
8 Tafsiru't-Tabari„ XI. 16 - 18. 
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Al-KurtubP ise, bu sadakan ın farz olup olmamas ı  hususundaki ihtilaflar ı  zik-

retmektedir. 

(2)4ı 	;kJ jAft4 ., j);>,JI 	r _d ı , 	 » 43i; —2 

	

(3) 	f.t.0 	 Jft 	 Ç4z.  

Yahyü, Allah' ın isminden başkas ını  anarak kesilen hayvan ı , mü ş riklerin kestik-

lerine atfetmekte ve ehli kitab ın kestiklerinin sonradan helal k ı lındığı nı  ve 

müş riklerin kestiklerinden ayr ıldığı nı  söyler. 'Abdurrazzük ve at-Tabari, bu 

hususa temas etmemektedirler. Zaten bu hususda imamlar aras ında bir ih-

tilaf yoktur. 

	

y::^P Li° j (4) 	 b) 	ct:W 	 » 41i; - 3 

« 	 » j>.:,11 ry.  

(5) 	 . esJ" iJIAy j>,;11 	ç.y z,yı 	&.5,1 

Yabyiya göre kurban,bayram günü ile onu takip eden iki günde de kesilebilir. 

Eğer bayram günü kesilirse daha iyi olur. Yahyüya göre malum günler, Zil-

hiccenin 10. cu günü ile, kurban kesilebilen di ğer iki gündür. 'Abdurrazzük. 6 

 Katüda'dan naklen malum günleri zilhiccenin 10 u ile teşrik günleri oldu ğunu 

söyler kurban ın hangi günlerde kesilece ğ ine temas etmez. At-Tabari7  çe ş itli 
rivayetleri serdediyorsa da, burada bir tercihde bulunmamakta, tercihini 

al-Bakara suresinde yapt ığı nı  söyleyerek, oraya at ıfda bulunmaktad ır. Al-

K ıirtubi, 8  Kurban günlerinde ihtilaf olundu ğunu söyler.Malik'e göre, kurban, 

bayram günü ile, onu takip eden iki günde kesilebilir. Ab ıl Hanifa, at-Tawri 

ve Ahmad ibn lianbal'in de bu gürü ş te oldu ğunu zikredilir. A ş -Ş üfi`i ise, bu 

günleri dört gün olarak kabul eder. Ona göre ilk gün kurban günüdür, di ğer 

üçü ise bayram ı  takip eden üç gündür.' 

1 T afsiru'l-RA ı rtubI, VIII. 244. 
2 An-iNahl 115. 
3 `Abd., v. 4b. 
4 Al-Hac 28. 
5 `Abd., v. 40a. 
6 Tafsiru `Abdirrazzals, 61a. 
7 Tafsiru't-Tabari, XVII. 147-148. 
8 Tafsiru'l-R.urtubi, XII. 43. 

9 Ça ş idli görüş ler için bkz. 	 r' an, III. 233. ; al-Hid rı y a, IV. 54. 
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( 1) 	‘,51,,„J ı , » 4J J; — 4 

Z~-.) 4:Vb 

(2)  . 	 c);..  

Yahyâ, âyetin vücilb ifade etmedi ğ ini, ruhsat ifade etti ğ ini söyleyerek, ki ş iye, 

erkek veya kad ın kölesini evlendirmesi vâcib olmad ığı m söyler. `Abdurrazzâk 

bu âyete temas etmemektedir. At-Tabari s  de, âyetin vücub veya ruhsat m ı ? 

ifade etmesi üzerinde durmaz. Al-Ca şş âş ,4  âyetin vücub ifade etmediğ ini, 

efendiye kölesini nikahlamaya te ş vik ettiğ ine iş aret eder. Keza al-Kurtubi 5 

 de buradaki emrin tergib ve müstahab olup olmadığı  hususundaki rivayetleri 

kaydeder. 

(6) ((ij.j:•;) I^..T tı  n 4,1ji — 5 

1;1 	L..112; 	 Ju 	 

r ..i.;1; 

• 	 U5U 	 Zit.s 	 r .u; 

(7). 3,;is 	.as, 	ILİJ•sf 	 4..);9! 

Yalıtyâ, izin isteme hususunda pek çok haberleri naklettikten sonra, izin iste-

ğ inin kendi zamanlar ında ne ş ekilde tatbik edildi ğ ine âit bir örnek vermeyi 

ihmal etmemektedir. 

J l; (8)  «  	1,4211 j 	j 	 . u al,s-  — 6 

(9). 	JJ.rl,all .> j4i 	J-ç cr. `t,) ;,',* 	 ('L° 	4;1  

Oruç tutan erkeklerle, oruç tutan kad ınlar lafz ını , müellifimiz sadece rama- 

zan orucunu tutanlara tahsis etmeyip, ramazan orucu ile, sâir aylarda da üçer 

1 An-Nur. 32. 
2 `Abd., v. 53a. 
3 Tafsiru't-Tabari, XVIII. 125 - 126. 
4 AbUmu'l-Kur'an, III. 319 - 320. 
5 Tafsiru'l-Kur“ ı bl, XII 240. 
6 An-Nür 27, 
7 `Abd., v. 51b. 
8 AbAbz5b 35. 
9 `Abd., v. 89b. 
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gün oruç tutan kimselere ıtlak etmektedir. Yani bu laf ız farz ve nafile orucu 

tutanlar ı  içine almaktad ır. Bu hususa `Abdurrazzâk ve at-Tabari temas et-

memektedir. Al-KurtubP bu âyetteki ameller hem farz hem de nafile olanlara 

delâlet ettiğ ini söylemekle beraber, baz ılar ının, farz olan ibadetlere tahsis 

etmiş  olduklar ını  da kaydeder. Bu iki rivayetten evvelkinin daha sahih oldu-

ğunu söyleyerek, tercihde bulunur. 

d— Tefsire Hizmet Edecek Ş ekilde, Ayetler Üzerinde Ftkhi Teferruata 
Giriş mesi: 

» eğ 	c;$4?. (( (2) 
	14.111 	ji 	)) 	_ ı  

It, 	öyt.p b,101 4 jUğ ,  » 

» 	Ç.L1 :■.tYC 	 ;L:ij 	,j - 	r,t:i—,s-_3 1 

k) U<It, 4:111 	. ».7.1 	414. 	 jA 

(3)  • 

Yabyâ, âyeti izah eden di ğ er bir âyeti örnek vermekle, yemin keffaretini aç ık-

lamış  oluyor. Bu hususa Hazreti Peygamberin ne ş ekilde uygulad ığı nı  gösteri-

yor. `Abdurrazzâk ve at-Tabari'de, bu hususda fazla bilgi yoktur. Al-Kurtu-

bi,' Hazreti Peygamberin yemin keffaretini ifâ edip etmedi ğ ine dâir iki haber 

nakletmekte ve kendisi Hazreti Peygamberin yemin için keffaret verdi ğ i 

haberini daha uygun bulmaktad ır. Sonra bu tercihini teyid mahiyetinde, 

Hazreti Peygamberin yemin keffareti için bir köle âzat etmi ş  olduğuna dâir 

haberleri s ıralamaktad ır. 

(5)  ((  	 11 	 » 41); — 2 

jl 	 Jl; Zo..)<G 	Lri 	(j. 	4:1P .)bl" 

.1+1/411 j.lt1 	 ı ;i 4j; 	Jle 

TiLe 	 ,:>Vp 	 

1 Tafsiru'l-Iurtubi, XIV. 185. 

2 At-Tahrim 2. 

3 15-2-386, s. 400. 

4 TafsIru'l-IurtubI, XVIII. 185 - 186. 

5 Al - Mumtahina 10. 
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o 	Ç P (z. 	a; I ‘.. J1 	 ,111 

( 1 ) 	j)%1 	o 	J:4 	J ı; . 

Yabyâ, mümin kad ınlar ın muhaceretine âit haberleri naklettikten sonra, âyetle 

pek alakas ı  olmamakla beraber, efendisi mü ş rik olan müslüman kölenin, hicret 

ederek Peygambere gelmesi veya ona biat etmesi meselesini ele almaktad ı r. 
Her iki haberdeki kölenin efendilerinin, and ehlinden olmas ı  ihtimalini ileri 

sürer. Daha sonra, islam olmadan evvel nikah ında çok kad ın bulunuyorsa, 

islamiyeti kabul ettikten sonra bunlar ı  ne yapaca ğı na dair fikir ve haberleri 

s ıralar. Ş öyleki: 

. ı2 1 i l ,"...,5V.; 	,:)1:;`1_,..1 o.lt, 	I 131 

i^l 6 	 jjt.„. 	 1,5') 	 (■ 1 *.A 4.‘.• 

LJ> L..;) 	 4.4.4,4 %!,. 	 0,-UP j 

j .ti 	 JLe 

(2)  

Bir kimse müslüman oldu ğunda, taht ı  nikah ına dört kar ı sı  veya daha fazlas ı  
bulunsa, bunların hepside müslüman olsalar, onlardan ancak dördünü seçe-

bilir. Keza taht ı  nikahında iki k ız karde ş i cem eden bir kimse, gerek kendisi 

gerekse iki k ız karde ş  te müslüman olsalar, bunlardan istedi ğ ini nikahında tu-

tar, diğerini bo ş amak mecburiyetindedir. palı lAk ibn Fayr ılz ad-Daylami'- 

nin, babas ı  hakkında verdiğ i haber, bu meselenin ne ş ekilde halledilmi ş  oldu-

ğunun bir delilidir. İş te Yalıyâ'n ın verdiğ i bu ş ekildeki örnekler, âyeti Kerimeyi 

gere ğ i kadar aç ıklamaktad ır. `Abdurrazz4 bu âyete temas etmemektedir. 

At-Tabari 3  de, müş rik kad ınlar ın, müslim erke ğ in taht ı  nikahında duram ıya-

cağı na dâir haberler mevcud, fakat Yalıyâ 'da oldu ğu gibi, kölelerin v.; müslü-

man olan erke ğ in kadınlarının durumu tafsilatl ı  olarak anlat ılmamaktad ır. 

;:•, 3k.,..1 ı  vw 	ji 	(4)  851,211 	 » 	— 

» 	 j_f..tsz ıi» 	. 

1 211 - 1 333. s. 352. 
2 211 - 1 - 333. s. 353. 
3 Tafsiru't-TabarI, XXVIII. 67-74. 
4 Al-Cuma' 10; 
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;C:ıJ j 	j ıı 	 ;5..ı .d ı  Jli 

19Lt 	1 . 1 	 Q4;..,)  L94..  J ı; 	1„1 

Ğ .ıji 	 ,:ıı s" 

1,)U (1)  (( I 9.5U2.019 	» .7k1Y o 	. cyg.locıi) 	Ut..) 

L..51S 	(( (2)  ,jı ;- 	 41i; 	 J 

( 3)  	 ‘.)1 

Yahyâ, âyette geçen "fanta ş irü" emrinin vâcip olmay ıp, ruhsata delalet et-

tiğ ini ileri sürer. Yani cuma namaz ım k ılan kimse, cemiyi terkedip i ş inin ba şı na 

döner, isterse camide kalabilir. Onlar ın camide kalmalar ı= daha faydal ı  ola-

ca ğı  fikrini ileri sürer. Bu âyetin, ruhsata dalalet etti ğ ini teyid için, Kur'ânda 

buna benzer dört âyetin bulundu ğunu söyleyerek onlar ı  sayar ve izah eder. 

Vermiş  olduğu bu örneklerle âyetin delalet etti ğ i mana daha da aç ıklanmış  olur. 

`Abdurrazzâk bu âyete temas etmemekte, at-Tabari 4  ise, cuma namaz ı  kı lın-

dıktan sonra, da ğı lma veya camide kalmamn, Yalıya gibi ruhsat oldu ğunu söy-

lemektedir. Al-kurtub1 5  de, âyetin ibahaya delalet etti ğ ini zikreder. 

J ı; J ı; 	 (( (6)  L • 1;- (...Xst) 	 » 41i; — 4 

j» 	jj,-m J J ıi 	L9‘- 	 1,3pL,=, 1» 

(8) 	 c,l; J 	(((7)  12c 31,A 

Yahyâ, Katâda'n ın sözünü teyid için, di ğer bir âyeti delil getirerek yahudilerin, 

erkek karde ş  kızianyle evlenmeye te ş ebbüs ettiklerine dair bir haberi de ilave 

etmektedir. `Abdurrazzâk bu âyete temas etmemekte, at-Tabari 9  is Bu âyette 

Yalfyâ'n ın temas etti ğ i hususa dokunmamaktad ır. Fakat an-Nisâ suresindeki 

âyetin tefsirinde, ş ehvetlerine tâbi olan kimselerin, zâniler, yahudi ve nasara-

lar veya yaln ız yahudiler oldu ğuna dâir rivayetleri zikrederken, yahudilerin 

1 Al-Müide 2. 

2 An-Nür 33. 

3 211 - 1 - 333. s. 364. 

4 Tafsiru't-tabari (eski), XXVIII. 62. 

5 Tafsiru'l-Iurtubi, XVIII. 108. 

6 Maryam 59. 

7 An-Nisâ 27. 

8 `Abd., v. 23a. 

9 Tafsiru't-Tabari, XVI. 98 - 99. 
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baba bir kız karde ş lerini nikahlamaya temayülleri oldu ğu zikri vard ır. At-

TabarP ye göre, ayet yukarda zikredilen üç grubu da içine almaktad ır. İ bn Ka-

tir,2  ş ehvetlerine tabi olanlar ı , yahudi nasara ve zina yapan kimselere atfeder. 

Az-Zamah ş ari3  ise, İbn `Abbas'dan rivayetle, ayetin muhatab ının yahudiler 
olduğu ve yahudilerin ayn ı  babadan kız karde ş le nikahlanmayı  helal gördük-

lerini kaydeder. 

» (4) jp 	1;i , 	ı .:› ı;» Ali; —5 

L9t, ıı . ı 	 4.:İp 	 J ı; J ı; 	cip 

4.94.  J ı; J ;ğı  (ip 

j ı<z ı 	L,„j uJ ı 	 ;„1.01 	4;,?.  

( 5 ) 

Herhangi bir eve giren kimsenin, ne ş ekilde selam vereceğ ine dair haberleri 

s ıraladıktan sonra, d ış arıda çe ş itli durumlarda olan kimselerin bizibirlerini 

nas ı l selâmhyaeaklarma ait Hazreti Peygamberden gelen bir haberi kaydeder. 

Yahya bu habere istinad ederek, haberde ad ı  geçmeyen bir hususu ikmal eder. 

O da, selâmla ş aeak olan kimselerin çe ş idli hayvanlara binmi ş  olmalar ına 

göre durumlar ı  ne olacakt ır. Bundan ve daha önce geçen örneklerden de 

anla şı laca ğı na göre, Yahya baz ı  fıkhi meselelerin en ince teferruat ına kadar 

inmekte ve bu meseleler etraf ında hiç bir bo ş luk b ırakmak istememektedir. 

`Abdurrazzak bu ayete temas etmemekte, at-Tabarl de tafsilat vermemek-

tedir. 

Hemen hemen her sahifede eksik olmayan, yukar ı da verdiğ imiz fıkhi 

örneklerden anla şı ldığı na göre, Yahya'n ın tefsirden anlad ığı  en mühim mana, 

ayetlerin, fıkhi hükümlerinini anlamak oldu ğ u neticesini ç ıkartabiliriz. Çünkü 

onun tefsirinde bulunan baz ı  teferruat ve bilgiler, bazen at-Tabarrde bile bu-

lunmamakta veya meskisıt geçilmektedir. Hele Yahya'n ın muasırı  olan 'Ah-

durrazzak ibn Hammâm, ekseriya bu meselelere, hatta meselenin mevzu bahs 

olduğu âyetlere hiç temas etmemektedir. Onun temas etmi ş  olduğu fikirler, 

doğ rudan doğ ruya kendine ait olmaktan ziyade, ba ş kalarına âittir. Halbuki 

Yahyâ, ekseriya fakih ve müfessirlerin görü ş lerini serdetmekle beraber, ya 

1 Tafsiru't-Tabari, VIII. 213 - 215 (yeni). 
2 Tafsiru Ibn Katir, I. 478 - 479. 
3 Al-Ka şş f. III. 19. 
4 An-Niir. 61. 
5 `Abd., v. 56a. 
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onların müphem olan taraflar ın izah veyahutta o haberlere istinad ederek, 

bu mesele hakk ında eksik kalm ış  olan kı s ımları  tamamlamakta ve bazen de 

ayetin dışı na ç ıkarak, onunla münasebeti olan meseleleri incelemekte ve aye-

tin daha iyi anla şı lmas ına sebeb olmaktad ır. Bazende do ğ rudan doğ ruya 

kendi görü ş ünü ortaya koymaktad ır. 

Yahya'n ın baz ı  görü ş lerinin, Mâliki mezhebiyle uygun olmayışı  ve ekseri-

ya Irak ekolü ile uyu ş mas ı , Onun Mâliki mezhebine mensub olmad ığı nın diğ er 

bir delilini te şkil eder. Yahya, Kuzey Afrikada dil, nahiv ve k ıraat yönünden 

olduğu gibi, fıkıhda da -her nekadar muas ırı  olan me şhâr Mâliki fakihleri kadar 

ş öhret sahibi olamam ış sa da vazifesini yapm ış , Irak re'y ekolünün alemdar-

lar ı  aras ında yerini almış tır. 

E— Utgat ve Nahivdeki Yeri: 

Biliyoruz ki, Kur'an" Kerim gizlilikleri ihtiva eden s ırlar kitab ı  değ ildir. 

O, insanlığ a hitab etmekte, aç ık bir dille onları  hidayete davet etmektedir. 

Bu bakı mdan onun anla şı lmas ı  laz ım gelir. İ lk devirde Hazreti Peygambere, 

Kur'an ın tefsiri hususunda fazla sual sorulmamas ı , onun biraz da anla şı lır 
olmasına delalet eder. islamiyetin zuhuru esnas ında, onun en büyük dü ş man ı  
olan müş rikler, Kur'am i ş ittiklerinde, onun üslübu ve k ıssalar ının mahiyeti 

hakkında çe ş itli ş eyler söylemi ş ler, fakat onlardan hiç biri, bunun manasm ı  
anlayamad ık dememi ş lerdir. Sababenin, kendileri için müphem olan kelime-

leri, Hazreti Peygambere sorduklar ını  biliyoruz. Zaman geçip, nesiller de ğ iş -

tikçe bu müphemler ço ğ almış  ve onların izah" cihetine gidilmi ş tir. Ş unu da zik-

redelim ki, kelimenin müphem olu şu, onun vaz ıh olmad ığı na delalet etmez. 

Çünkü bir kimse için müphem olan ş ey, diğ eri için aç ık olabilir. 

Nakli tefsirin kaynaklar ından en mühimmini te ş kil eden, lugavi kaynak, 

kelimelerin veya kelimelerin birle ş mesinden meydana gelen terkibin mana-

sının anla şı lmasını  hedef edinir. Bu i ş  ise arab dilini ö ğ renmeye dayan ır, 
tefsir ilminde bu zarüridir. 

Yahya ibn Sallam da, eserinde tevkifi kaynaklarla beraber, lügavi kayna-

ğ a da ehemmiyet vermi ş , kelimelerin müfred manalar ını , ayetin bütün manas ı -

nı  izah edecek ş ekilde vermi ş tir. Çünkü O, arab dilinin tekevvün etti ğ i Kilfa 

ve Basra ş ehirlerinde uzun müddet bulunmu ş , dil bilgisi yönünden kendini 

yeti ş tirmiş ti. Şunu da hat ırdan ç ıkarmamak laz ı md ır ki, I. ci ve II. ci  as ırlar-

da Basra ve Küfe'deki arab dili üzerindeki faaliyetler, tamamen Kur'an ın 

ve Sünnetinin anla şı lmas ına mâtuf idi. Yap ılan her hareket, Kur'an ın daha 

iyi anlaşı lmasını  gaye ediniyordu. 
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Ş imdi, Yakynun lugat ve nahiv ilimkrinde takip etti ğ i yolu a ş ağı da, ese-

rinden alaca ğı mız delillerle gösterece ğ iz. 

a— Ayet Içerisinde Müphen ı  Olan Kelimenin Manas ı n ı  Nakillere Dayan-

maks ı z ı n Arap Diline Uygun Olarak Vermesi: 

.)l.;; 54! 	(ı  41i; - 

(2)  . L-12J1 ‘.3 
Yazar, hiç bir delil getirmeksizin "ku şu" kelimesine verdiğ i mana, arab dili 

lügatlarm ın, bu kelimeye verdi ğ i manadan pek uzakla ş mamaktad ır. Yakyâ'- 

nın, kalpte sabit olan korku diye manaland ırdığı  ku şu` kelimesi, lugatlarda 

"11114" manas ına yak ın olduğu söyleniyorsa da, aralar ında mevcud olan ince 

farklar da belirtilmektedir. 3  Bu durumda ku şu' lafz ı , hudu" lafz ından daha 

umumi olmaktad ır. `Abdurrazzâk bu âyete temas etmemekte, at-Tabari 

de, bu kelimeyi, Mu' manas ına almaktad ır. Ş u halde Yakyâ'n ın vermi ş  ol-

du ğu mana, kelimenin kapsadığı  manalar içine girmektedir. 

o 	 jd ■ (( (5) 	 )) 41."; - 2 

(6 ) 
• 

Hazreti Müsâya verilen kitab ın Tawrât oldu ğu belirtildikten sonra, 

daki zamirin, al-Hasan tefsirinde , 111fısâ'ya ait oldu ğunu bize naklediyor. 

Hemen hemen bütün tefsirler bu zamirin, Müsâ'ya de ğ il de Tawrât'a ait ol-

duğunu zikretmektedirler. At-Tabari ve İ bn KatIr de bu kanaattedirler. 

Bu zamirin, M ılsâ'ya âit oldu ğunu baz ı  tefsir kitablar ı  j„; lafz ı  ile bildir-

rnektedir. `Abdurrazzâk, tefsirinde bu âyete temas etmemektedir. 

LJP 	 » (8) 	L:3 	v1M1 Jw pj i 	 » 	— 3 

(9) 	JI, L) 	jk4 

1 Al-Isr6". 109. 

2 `Abd., v. 14a. 

3 Lisn- nu'ls'Arab, VIII, 71.; as- Ş tbab, III. 1204. 

4 Tafsiru't-Tabari, XV. 181. 

5 Al-Isrâ 2., 

6 'Abd., v. 7a. 

7 TafsIru't-Tabari, XV. 18.; Tafsiru İ bn Katl ı., III. 24. 

8 An-NaIll, 72. 

9 `Abd., v. 2b. 
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İ stifham ın delalet etti ğ i umumi mana verildikten sonra, Yahyâ, al-bât ıl laf-

=nı , iblis manas ında olduğunu söylemektedir. Bu kelimenin manas ı , arap 

dilinde Hakk ın z ı dd ı  olarak anla şı hrsa da, Hakka muhalefet etmede önder olan 

İ blise de ıtlak edilebilir.' `Abdurrazzâk bu hususda hiç bir ş ey söylememekte. 

at-TabarI 2  ise, onları  ş eytan ın dostlar ı  olarak göstermektedir. 

(4) 	 «lem r » ln ha a (3) 4-.11t:A9 	» Ab; — 4 

Kunut ve hanif kelimelerinin manas ı , arap diline uygun gelecek bir ş ekilde 

verilmiş tir. Lugatlar, kunût için, tak, tulu k ıyam, süldıt, hu şu, duâ manala-

larını  vermiş lerdir. 5 . Bu kelimenin manas ının, muti ve itaât oldu ğu üzerinde, 

müfessirler hemen hemen ittifak halindedirler. 6  Hanif kelimesi hakkında ver-

diğ i mana, bu kelimenin delalet etti ğ i geniş  anlamın içerisine girer. Müslüman 

âlimlerinin bu kelimeye verdikleri çe ş idli manalar, birbiriyle tezad halinde 

değ il bilakis birbirine çok yak ın, hatta birbirini tamamlar mahiyettedir.' 

(9) 	. 	L3j.:h j ı  (( o)  t;i>i   » 41i; _ 5 

Kelimeye verilen mana, di ğ er müfessirlerin ve lugatç ıların verdikleri ma-

nalara uymaktad ır." 

J ı .; 9  ,:7,p9ya1,1 vA .L,Ç ı » 11 	 i» 4i99_ 6 

12 .  

kelimesini ‘...py9.> ..4.1.1 ile tefsir ediyor. Mücahidin de 

bu kelimeye 	 manas ını  verdiğ ini söylemeyi ihmal etmiyor. Ayn ı  

1 Ş ibab al-Cawhari, IV. 1635.; Lisünu'liArab, XI. 56. 

2 TafsIru't-TabarI, XIV. 147. 

3 An-Nabl. 120. 

4 `Abd., v. 5a. 

5 Bkz. Lis'anu'liArab, II. 74. 

6 Bkz. Tafsiru `Abdirrazz'ak, 47b.; Maefı zu'l-I,“11.'n, I. 369.; Tafsirurabarl 

XIV. 190-191. 

7 Bu kelimeye verilen çe ş itli manalar için bkz. Ilâhiyat Fakültesi Dergisi. sene 

1963. s. 81 - 92. 

8 Al-Is, 81. 

9 'Abd., v. 12b. 

10 Bkz. Tafsiru `Abdirrazzfı k, 51b.; TafsIru't-TabarI, XV. 152 - 153.; al-Ka ş -

ş 4 II. 537. as - Ş ibab IV. 1493.; Lisann'l-Arab, X. 147. 

11 A ş  - Ş affat 141. 

12 D. ljusni, 100b. 



anlamda olan bu iki kelime müfessirler taraf ından kullanılmış tır At-Tabaril 

de, her iki kelimeyi ihtiva eden haberler gelmektedir. Öyle anla şı lıyor ki, Yalı - 

yit 	jj213 lafz ını  tercih etmekte ve Mücöhidin görü ş ünü bilgi olarak ver- 

tedir Az-Zamalış arI 2  de Yahyâ'n ın verdiğ i kelimeyi kullanmaktad ır. 'Ah-

durrazz -ök bu âyete temas etmemektedir. 

(.5.n).  (I (3) 	)•:+i 	LÇ..1Jble Jı  11 41); - 7 

(4) 

Burada, 4., j  •/ aa ibaresi ki 12_,,,,j  ile izah edildikten sonra, bu kelimeyi 

aç ıklayan diğ e bir kelimeyi de zikrederek, her üç kelimenin de ayn ı  anlamda 

olduğunu göstermek istiyor. Bu anlam, gerek lugatlar ın gerekse müfessirlerin 

verdikleri manalara tamamen mutab ıkt ır."Abdurrazzâk bu âyete temas et-

memektedir. 

(6) 	 j; ın.c • İ 	 439;_ 8 

‘g 	J ı; . 	yyj J^ Jt; ;.) -L; 	. 

(7 ) 
• 

Yahya, âyetin siyak ve s ıbak ına bakarak, ona muhatab olan kimselerin 

münafıklar olduğunu söylemektedir. At-TabarI. 8  bu âyetin tefsirine âit ha-

berlerin ekserisinin umumi, oldu ğunu, yani bütün insanlara te ş mil edilebile-

ceğ ini söyler. Bir k ı sım haberler ise, âyeti, münafık ve kâfirlere tahsis etmek-

tedirler. Yabyâ da bu tahsisi yapanlar içinde bulunmaktad ır Az-Zamöly-

ş arig de bu görü ş tedir. Müfessirimiz bu arada, Katâda'mn sözünüde aç ıklamay ı  
ihmal etmiyor. `Abdurrazzök," Ma'mar vas ıtasiyle al-Hasan'dan şu haberi 

nakleder. "Onlar dünyada az gülsünler, ahirette de cehennem ate ş inde çok 

ağ lasınlar". 

1 Tafslru 't -Tabari, XXIII. 98. 
2 Al Kaşş ff, IV. 47. 
3 Ar-Ra'd 3. 
4 211 - 1 - 651. s. 657. 
5 Bkz. Tafsiru't-Tabari, XII. 95 - 96. ; Macf ı zu'l-R4tr'Eı n, I. 321. 
6 At-Tawba 82. 
7 211 - 1 - 582, s. 598. 
8 Tafsiru't-Tabari, X. 202 - 203. 
9 A1-Ka şş 4 II. 232. 

10 Tafsiru 'Abdirrazz'al ş , 37a. 
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« (1)  ua-iı.b 	 » 43) — 5 

(2)  • 5..,•:;  

Yallyâ, buradaki vahyin, Peygamberlere gelen vahiyle ayn ı  olmad ığı nı  
belirtiyor. Onu, kalbe at ılan bir ilham olarak görmektedir. Buradan anla şı lı -
yor ki, müellifimiz bir kelimenin bir çok anlamlara gelmesi meselesi üzerinde 

duruyor, At-Tabarl bu hususta fazla tafsilat vermemekte, bundan sonra gelen 

ayetin vahiy kelimesini aç ıkladığı n ı  söylemektedir. `Abdurrazzâk ise bu âyete 

temas etmemektedir. Az-Zamab ş arI3  de buradaki vahyin, Peygamberlere gelen 

vahiyle aynı  olmadığı nı  söyler ve bu ş ekildeki vahiyler hakk ında örnekler 

verir. 

b- Terkipler Üzerinde Durularak, Onları n Araplar tarafı ndan kullanı lm ış  
olmas ı  ve Cümlelerdeki istifhamlar, Takdim ve Tehirler, İzmarlar ve bazı  Harf-

lerin ziyade olduklar ı n ı  söylemesi. 

(4) 	 ‘:r4 	 J; » /4; — 

« 	cj i l L5-1> j$,J 	tı. 1 	 » Jl; 

	

Z.4.1ç Ls> 	 Ls-UA ciP 

(31.5".i 	 4.41.2; 	4.31,4J 

(5)  . 	 ,1-1. ı  

Müellif, böyle bir terkibin araplar aras ında kullan ıldığı nı  söyledikten son-

ra, bunu isbât sadedinde örnekler vermektedir. 'Abdurrazzâk bu âyete temas 

etmemekte, at-Tabari 6  ise fazla bir bilgi vermemektedir. Az-Zamah ş ari,7 

 sözün bu şekilde kullan ı lışı nın araplar aras ında eâri oldu ğunu söyler. 

1 T8ha 38. 

2 'Abd, v. 26b. 

3 Al-Ka şş fı f, III. 48-49. 

4 Saba' 24. 

5 'Abd., v. 94a. 

6 Tafsiru't-Tabari, XXII. 93 - 95. 

7 A1-Ka şş 51, III. 458 - 459. 
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»^.al l 	 (1)  Ls. 1 	Lyi » j; — 2 

«j j-<;2?:).  yı il » Jt4 Lç.3J1 	(siJI 	yl 

	

(2) . 	 r 14.;:z ı  L 	ı .:ı› j » 

Yahya, cümlenin istifhamiyye oldu ğunu belirttikten sonra, onun delalet 

ettiğ i manayı  belirtmeyi de ihmal etmiyor. Bu ş ekilde örneklere s ık sık tesadüf 

edilir.' Bazen istifham ın nev'i dahi belirtilmektedir. 4  

_> \ 4,4; tici j 5  « 	 , ûi, aw ı l cs1›.- L411.,,1) 4 ıi; — 3 

tt.,A 	(4,) 	L., 

(7)  — (6) . 	 aJ I,S ‘%1),) 

Yahya, ayette izmar ııı  bulunduğunu zikretmekte ve bu izmar ı  izah et-

mektedir. Ayrıca diğ er bir âyete istinad ederek al-Yawm kelimesini manalan-

d ırmaktad ı r. 

o.4.c. vlt J ..;I» 	yt, 	 (8)  L.L.L....4-1 ai ii _ 4 

JP J51 J 	tt:i t,s; 	 » 	L41I» 

(9)  . 1›-jp 

Yabyâ, cümledeki takdim üzerinde durur ve onun normal ş eklini bize 

gösterir.`Abdurrazzâb, bu âyete temas etmez. at-Tabari" ayn ı  takdim üzerinde 

durur ve bu husustaki haberleri nakleder. 

1 Al-An'Am 50. 
2 211 - 1 - 484. s. 494. 
3 Bkz. 	v. 2a.; 61 a.; 211 - 1 - 484. s. 508. 
4 Bkz. `Abd., v. 13b, 85b.; fil. ljusni, 95a. 
5 Al-Badld 4. 

6 Al-Hac 47. 
7 211 - 1 - 610, s. 621. 
8 Al-Kahf 1. 
9 `Abd., v. 14b. 

10 Tafsinı 'l.-TabarI, XV. 190. 
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'J.); 	Lal) vA(( (1) 	 

	

(İ    » a İ99 — 5 

• 	J•a;‘J çç>'') 1  j›..j 	 j1.. a1 Lç.3,11 

(2) 
	 (11- 	 Cf 

Müellif, lafz ın okunu ş  ş ekline göre, onun nerelere mâtuf olaca ğı nı  ve bura-

da bir takdimin bulundu ğunu bize anlatmaktad ır. 'Abdurrazz4, 3  Katda'dan 

naklenIty ci„ âyetindeki takdimi 

);;I:J• ş eklinde kaydererek göstermektedir. Takdim ve tehir hususunda ör-.. 

neklere s ık s ık rastlanmaktad ır.4  

aixJ » 	 L.:3 	» 	— 6 

(6)  ,CW 	JS" 	4H 	. 	L> 	« 

Bu örnekte, elif harfinin zâid oldu ğu söylenmektedir. At-Tabarr ise, bu 
elif harfi üzerinde durmamaktad ır. 

c– Delil ve Nakillere Dayanarak Neticeye Ula ş mas ı : 

‘:>tit›,:o SI t ı (8)  1,...„11,,.. Lj 	 1) aJ j — 

Z...15 4., L),:o.:51 1 

	

. a I 	j".1211 

(9) • • • • • ‘. 4'`"/  

rerkibin manas ı , Katâcla'n ın haberine istinad edilerek belirtildikten son-

ra 	 » kelimesinin arapça oldu ğunu ve 	 manas ına geldiğ i- 

1 Saba' 3. 

2 'Abd., v. 92b.; 211 - 1 - 691. s. 695. 

3 Tafsiru `Abdirrazz'ak, 74a. 

4 Bkz. 'Abd., v. 82b. 93b.; 211 - 1 - 651. s. 656. 

5 Trıha, 44. 

6 `Abd., v. 26b. 

7 Tafsiru't-Tabark XVI. 169 	170. 

8 An-Na11. 79. 

9 'Abd., v. 2b. 
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ni göstermektedir. Bu kelime lugatta,' mecras ında akan ş ey manas ına gelmek-

tedir. Bu Mana, Yahyâ'n ın verdiğ i manayı  tazammun etmektedir. `Abdurraz-

zâk bu âyete temas etmemekte, at-Tabari 2  ve ez-Zamatış ari, 3  bu hususta 

haberler nakletmeksizin demektedir. p j ,,jl » lafz ı  lügatte 4  

arz ile Seman ın arası  olarak kabul edilir. 

j N (5) ... 1%1 bb 	be)b j 	li,s> 	» J; — 2 

.JU.1 	 J ıs, 	 J ı; ) 	j ek ı  

	

(6) 	 AJ 	 .1>1j 	j 

» kelimesi hakk ında, muhtelif ş ahsiyetlerin fikirleri söylen- 

dikten sonra, onlar ın hepsinin ayn ı  manaya geldiğ i neticesine ula şı yor. Lü-

gatlarda da bu kelime, mal ve meta' ın hepsine, ev lavaz ımat ına ı tlak edilmek-

tedir. 7  `Abdurrazzâk, 8  bu kelimeyi mal manas ına almaktad ır. At-Tabari 9  de 

ayn ı  anlamdaki haberleri nakleder. 

(10)u 	L.'J 	d ı 	bp 	Ji» abi — 3 

. 	 ç‘f■il;U;s ı « 	 » 	J ı ;;;Ii ı  
Jli 	‘:.)P 	 J.itA rtb. J ls" 5G. 

ji›.•• 	 eıb 

( ı l) 

Ayetteki baz ı  kelimelerin delalet etti ğ i manalar verildikten sonra, âyetin 

umumi olarak muhatab oldu ğu kimselerin, islamiyete kar şı  sava ş  açanlar ol-

duğu müellif tarafından kaydedilmektedir. Di ğ er baz ı  müfessirler ise, bu âyetin 

1 I..,is8nu'l-'Arab, IV. 353. 

2 Tafsiru't-Tabari, XIV. 152. 

3 Al-Kass4 II. 486 - 487. 

4 a ş - Ş tb.ab., VI.; 2 306. Lis5.nu'1-`Arab XIV. 157. 

5 An-Nabl 80. 

6 Abd., v. 2b. 

7 a ş -5111.4 I. 272., Lisanu'l-"Arab, II. 110., Mac ı zu'l-Kur'üu, I. 365. 

8 Tafsiru `Abdirrazz"8.k, 47a. 

9 Tafsiru-t-Tabari, XIV. 154. 
10 Al-Fatb. 16. 

11 211 - 1 - 562, s. 577 - 578. 
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muhatab ı  olarak, baz ı  kavimleri göstermektedirler. Bu zevat ın âyeti tahsis 

etmelerine mukabil yahyâ islamla sava ş  yapan herkese te şmil etmektedir. 

`Abdurrazzâk, bu âyete temas etmemekte, at-Tabari 1  ise, bu husustaki ha-

berleri fazlasiyle nakletmektedir. Yaln ız, onun verdiğ i çe ş idli haberler aras ında 

al-Yamâma kabilesinin ismine rastlayam ıyoruz. 

jp1. (( (2) 1,clp 	Ul J » 4Jj'i— 4 

t; 	. 	 Jti; 	 1...ftAıh 

J1; 

(3)  « 	jj 	» 

Yabyâ, al-Hasan' ın tefsirine dayanarak (( 	» kelimesine 	 » 

manası  verir. Mucâhid'in vermi ş  olduğ u 	 manas ını  kabul etmez. 

Bu manaya as-Sacda suresinin 27. nci âyetineki 	 lafz ının uygun 

geldiğ ini söylemekle bir tercihte bulunmu ş  oluyor. Halbuki bu kelimenin Lü-

gattaki manas ı , yağ murun yağmamas ı  sebebiyle nebatat ın harap olmas ı  
anlamına gelir. 4  Yahyâ'n ın verdiğ i manada bunun d ışı nda değ ildir. `Abdur-

razzâk bu hususa temas etmez, at-Tabarisnin fikri ise, Yabyâ'n ınki kadar aç ık 

değ ildir. Ab ıl `Ubayda,6  bu kelimeyi, üzerinde bir şey bitmeyen arazi olarak 

tarif eder. Az-Zamalış ari7  de, ekili bir arazinin güzelli ğ inin gitmesi veya nebat 

bitmeyen arâzi demekle, Yabyâ ile mütabakat halinde olmu ş  oluyor. 

ti:1 	(8) U1 	» 	— 5 

(9) 	 ju ı  

Yabyâ, al-Hasan ın tefsirinden istifade ederek (( 31 .;11» kelimesini, neba-

tat ın yetiş mediğ i arazi olarak gösterir. Bu mana, Lügat manas ına da uygundur. 

1 TafaIrurabarl, XXVI. 82 - 84. 
2 Al-Kahf 8. 
3 `Abd., v. 14b. 
4 a ş - Şı hah II. 763 - 764. 
5 Tafsiru-t-Tabari, XV. 194 - 197. 
6 Maczu'l-Kur'iı n,I. 393. 
7 A1-Ka şş 5f; II. 549. 
8 Al-Kahf. 40. 
9 `Abd., v. 18 a. 
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Zira o - J jJI » lugatta, üzerinde hiç bir ş ey yeti ş meyen araziye denilmektedir.' 

( Abdurrazz4,2  Katöda dan rivayetle, bu âyetin tefsirinde "bir yerde hiç bir 

ş ey b ırak ılmamak suretile, mahsulün toplanmas ı" manas ını  verir. At-TabarP 

bu hususda muhtelif rivayetler zikrederse de, al-Ilasan'dan rivayeti yoktur. 

Abû Tbayda4  ise o ‘31 j1 D kelimesini, ayağı n tesbit edilemediğ i kaygan bir 

yer olarak manaland ırmaktad ır. 

	

» ,31,;=% « (5)  a f  axl 	 » 43 _ 6 

. 	 4.5 J :5 	JotwlL y.ır Jl9 L5lz; vy *sok...,  (1 L.kit. 	» 

ry9 efiı  J, » 413 	 (6)  « 	 » al j..43" 	 L.9.4 

(7)  . 	 1.-11 	cit; 

Burada ltıgavi tefsirlerle beraber, Yabyö 	 lafz ını  Kurey ş e 

tahsis etmektedir. Bu sözünü teyid etmek için de di ğ er bir âyeti delil getirmek-

tedir. `Abdurrazzök bu âyete temas etmemektedir. At-Tabari s  ise o 1,d » 

kelimesine verilen çe ş idli manalar ı  nakletmekte, fakat bu terkibin Kurey ş e 

tahsis edilmiş  olduğunu söylememektedir. Az-Zamalış ari 9  (( 	 )) kelimesini, 

batıla meyletme sebebiyle ş iddetli dü ş manl ık diye tarif eder. Bundan maksat 

da Mekke ehlidir demek suretiyle, Yalıyö'n ın fikrine i ş tirak eder. 

4::«41 re, I j cı  (1°)  e5LaIl4 	» ti 	— 7 

. 	 ‘).4 Lk1:2P 	 jt; 	j  

Jli .r.,;:;1 	(:)1 	 j 11.4 	jl ‘i L911 4.j 

	

j 	 .XP o.km 

1 a ş - Şı b.a1.1, IV. 1491. 
2 Tafsiru' 'Abdirrazz6'k, 54b. 
3 Tafsiru-TabarI, XV. 248. 

4 Maciizu'l-R.ur'n, II. I. 403. 

5 Maryam 97. 
6 Az-Zuhruf 57. 

7 'AM., v. 25b. 

8 TafsIru-Tabari, XVI. 133. 

9 Al-Ka ş 9f , III. 37. 

10 TEtha 132. 
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. L5j;i:11 	I q ‘s.j.Z...JJ Z.; t,J1 	 Ls.. J l; 

(1)  « 	 » 

Yab.yü, bu çe ş itli haberler aras ından, al-ljasan ın haberini tercih ederek, 

bunun kendisine daha ho ş  geldiğ ini ifade etmektedir. Daha sonra da (( 

kelimesine 	manas ın ı  verir. `Abdurrazzük bu âyete temas etme- 

mektedir. 

4s..d (2)  « 	 C.)I» 4.1i; _ 8 

L5,1-1 J ı; 	 « 	..101y411 	» 

	

(3) 	 ", L?: Ju  . 	(. 1ğ 1 	. aJ .))5.)13 

YatLyü, 	 kelimesinin bazı  müfessirler indindeki manalar ını  ver- 

dikten sonra, onlardan hiç birini tercih etmeyerek, hepsinin ayn ı  manada 

olduğunu söylemektedir. `Abdurrazzük, buna temas etmemekte, at-Tabari 4 

 ise, Yalnız İbn `Abbüs'dan gelen (( 	rivayetini zikreder. Bu bak ım- 

dan Yalıyâ'nın tefsiri, bazen mana zenginliklerini ihtiva etmektedir. Abü 

Tbayda s  ve az-Zamab ş ari 6  bu kelimeyi (/
9

J.5bj » ile tefsir etmektedirler. 

(S-X.3 	(7) « 	-ıAL4 	 — 9 

L9ş J ı; . 43 ,!.1J: 	Ii ı 	 ki  

8 
. çc .51.;P uÇ » « 	(....‘:,;e3 	» 	L'..),Y.> 4..)11; .111 4.:.1goo.  

Kiş inin yaptığı  hayırlı  bir i ş i, as-Suuddi umumi olarak ki ş inin kendi nef-

sine âit olduğunu söylerken, yani böyle bir i ş in neticesi dünya ve ahirette 

âit olmas ı  mümkün iken, Yalıyâ bunu, bu ş ekilde kabul etmeyip, böyle iş in 

neticesini Allah cennette verecektir demekle, ahirete tahsis etmi ş  oluyor. 

At-Tabari9  bu hususda fazla bir bilgi vermemektedir. 

1 `Abd., v. 31b. 

2 Al-Mu' ıninfın 74. 

3 `Abd., v. 47b. 

4 TafsIru't-Tabarl, XVIII. 44. 

5 Mac8zu'l-Kur'n, II. 61. 

6 Al-Ka ş W, III. 155. 

7 Al-Ankabut. 6. 

8 `Abd., v. 76b. 

9 TafsTru'4-Tabari, XX. 130. 
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d- Doğ rudan Doğ ruya Nakillerde Bulunmas ı : 

Lit; 	 -UP 	» (1) 	 43,; —1 

(2)  . c}: i ı .j „1 ;l>,41 

Yalıyâ, burada hiç bir fikir beyan etmeden, do ğ rudan doğ ruya diğ er iki _ 

ş ahs ın (( 	)) kelimesi hakk ındaki görü ş lerini, nakletmektedir. A;-Tabari 

de ise, sayha lafz ının âzab olmas ı  hususu vânh değ ildir. İ srafilin sayhas ı  olmas ı  
da bahis konusu edilmemektedir. 

	

(< (4)  ı. ı.i ı 	 Aiii — 2 

. 	cı  (5)  -t,t, 	 » 43i2S 

(6)  . 

Bu örnekte Yalıyâ, Hasan ın 	kelimesinin kuvvet oldu ğu sözünü 

naklettikten sonra, onu benimseyerek, bunu teyid edecek di ğer bir âyeti misal 

getirmektedir. Bununla beraber as -Suddi'nin bu âyet hakk ındaki görü ş ünü-

de kaydetme ğ i ihmal etmez. At-Tabari bu husus üzerinde durmaz. 

e- Kendinin ve Müfessirlerin Görü ş lerini Ş erh ve İzah Etmesi: 

j » 	J 	Jitgl 8,2 j  . 1 vTl L9;.1111,7. 1l, 4J.); — 1  

(9) 	41J.  

Burada vay harfinin, harfi atf oldu ğu ve kendinden sonra gelen terkibin, 

matuf olduğu yeri ve münafıkın ne zaman bu s ıfattan kurtulup ona itaât edi- 

1 Yrısin 29. 
2 H. Husni 88b. 
3 Tafsirufabari, XXIII. 1-2. 
4 Y5sia. 71. 
5 Az-nriy5.t. 47. 
6 H. Ibm', 93a. 
7 TafsIruTabarl, XXIII. 23. 
8 Al-AbzEıb 1. 
9 `Abd., v. 86b. 
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lebileceğ ini izah ettikten sonra bu izah esnas ında kulland ığı  (( ,;*k>,j J » keli- 

mesinin manas ını  izah etmeyi unutmaz. `Abdurrazz4, bu âyetin tefsirine 

temas etmez. At-TabarP ise, kâfir ve münaf ıklara itaat edilmemesini söyler. 

41_,S — 2 

	

L411 	j » (2)    

	

Jui7 J, z;,J Lsr,. 	 J ıi . 	j 	b. 

	

• -3`>1  J Y°  J (.J' 	JUii • 1.•••?) 

J ıi, 	Jti• 	:Jts" fb ı .," 	Jj ı  ,•Jt.( r .31" 3.1>.;,,?.  

L5C- 	 tAl 	 cs.111 0„). L11 	il.;,..i115" J1,21,0L 

LS ., 	 J ı; 

	

Yatıyâ, müfessirlerin 	» kelimesinin izah ı  hakkında vermiş  olduk- 

ları  haberleri lügavi yönden. Bu kelimenin muradifi olan di ğ er kelimelerle 

aç ıklamaya çal ışı r. Burada tercihden ziyade, müfessirlerin sözlerini aç ıkla-

maktadır. Yahyân ın, bu kelimeleri ayn ı  manda olduğunu söylemesi, arap di-

line muhalif de ğ ildir. Zira lügat kitablar ı  da bu kelimelerin ayn ı  manada ol-

duklar ını  kaydetmektedirler. 4  `Abdurrazzük bu ğyete temas etmemektedir. 

At-Tabaris de ayn ı  manalar ı  vermektedir. Abü e l.Tbayda'' ise, » 	keli- 

mesisine 	» manas ını  verir. 

vA 11-  t;..UP 	» 	(s:").  (ı  (7) 	1;15- 	» 	—3 

L9w .).• 4.k:r 	 J1; 	jYI 

	

(8) • 	 f J 

Burada Yabyü, birinci âyeti Kurey ş lilere tahsis etmektedir. İ kinci âyette 

ise as-Suddi'nin 	» lafz ını , haber kelimesiyle manaland ırmas ını  izah 

1 TafsiruTabari XXI. 117. 
2 Aş -ş affğ t 11. 
3 11. Husni, v. 95a. 
4 Ş ihah al-Cawhari, IV. 1549. 
5 TafsIruTabarI, XXIII. 42. 
6 macilzu'i-R.ur'n, II. 167. 
7 As-Saffili 167. 
8 H. Hiı sni, v. 103a. 
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etmek için, Hazreti Müsö ve ` İ sö"ya inmi ş  olan kitablar misali demek ihtiyac ı -

nı  duymu ş tur. Yalıyön ın ilave etti ğ i bu cümle tamamen as-Suddrnin tefsirini 

aç ıklayı c ı  mahiyettedir. 

f— As ı lları  Arapça Olmayan Baz ı  Kelimeler Üzerinde Durmas ı : 

li;j j  ;15 1;1 	j  » 41)- 1  

»bk ..91; vMrl, » 	 1;1 » 
(2 ) 

Burada kelimelerin lâgat manalar ı  verildikten sonra, adl manas ında olan, 

K ıstas kelimesinin ashn ın rumca oldu ğ una iş aret etmektedir. Keza a ş -Ş uara 

suresinin 182.ci âyetinde geçen ayn ı  kelimenin tefsirinde, Mucöhid'den gelen 

bir isnadla, kelimenin asl ının rumca oldu ğu kaydedilmektedir. 3  'Abdurrazzök 

bu ayete temas etmez. at-Tabarl 4  de, muhtelif haberler aras ında, Mucöhid'in 

görüş ünü de kaydeder. Liigatlarda, bu kelimenin mizan veya mizanu'l-Adl 

olduğu söylenirse de, kelimenin ashn ın nereden gelmi ş  olduğuna temas edil-

mez. 5  Fakat Fıkhu'l-Lugaya ait eserlerde, 6  onun aslının rumca oldu ğu kayde-

dilir. 

ss,,J Lye 	11 (7) 	 2 

(8) 	 (ss 	. 	 .LL- ı  

Yahyö, firdevs kelimesinin Hasan ın tefsirinde cennetin isimlerinden bir 

isim olduğunu belirttikten sonra, bana ula ş tığı na göre bu kelimenin asl ı  rum-

cadır demektedir. `Abdurrazz4, 9  kelimenin aslına temas etmez. Sadece ayetin 

1 Al-Isr5 35. 

2 `Abd., v. 9a. 

3 'Abd., v. 65a. 

4 Tafsiru't-Tabari, XV. 85. 

5 Şı lı atı  al-Cawhari, II. 961., Lis5nu'l-'Arab, VI. 176., Mu'camu 

Luga, V. 85., Mac5zu'1-Kur'5n, II. 90. 

6 At-Ta'51ibi, Kit5bu F ı khi,r-Lüga. s. 199., Rafael Nahle 

s. 265., Al-Muzhir, I. 276., As-Sicist5ni, GaribuM-Kur'5n, s. 200., 

R. Dozy. Dictionnaires arabes. II, 344., A. Jeffery, The Foreign Vocabulary of the 

qur'an, s. 238. 

7 Al-Mu' ıninün 11. 

8 `Abd., v. 44b. 

9 Tafsiru 'Abdirrazzilk, 62a. 
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sebebi nüzulü mahiyetinde olan Katâda'den gelen haberi nakleder.At-Tabari, 

onun cennetin isimlerinden bir isim oldu ğuna dâir haberlerle beraber, Mucâ 

hid tarafından, kelimenin asl ının Rumca oldu ğu haberi zikredilir. Al-Farrâ, 

firdevs kelimesinin arapça oldu ğunu söylemekte, Lisdnu'/-`Arab'ta ise, bu 

kelimenin ash rumcad ır, fakat art ık arapla ş mış tır, denilmektedir. 2  Kelime as-

len rumca olsa da araplar aras ında bilinmekte idi şeklinde ibareler de vard ı r. 

AL-Ta`âlibi3  ve as-Suyuti 4  kelimenin asl ının rumca oldu ğunu ve bostan mana-

sma geldiğ ini söylerler. Rafael Yasii`i 5  ise, firdevs kelimesini Paradhiços kar şı -

lığı  olarak al ır, iyilerin ebedi meskeni olarak manaland ırır. 

	

r) ı , 	u›. 	» Aij; _ 3 

jr)I 	IDI 	 LsA, 	 J ıi Q.t:p ‘.).1 

(7) 	ıjit; 

Burada (( 	» kelimesinin izah ın ı  ve onun aslının Habe ş  lisan ından gel- 

miş  olduğuna dâir haberi nakletmektedir. 'Abdurrazzâks ((Li 1 M ,7kf-,,!„,•; lafz ına 

temas etmemekte, bundan sonra gelen(( 	»laf= ele alarak (] 	rul ı »  
manas ı  vermektedir. At-Tabari 9  bu kelimenin tefsiri hakk ında gelen çe ş idli 

haberleri toplar ve Yahyân ın Ibn `AblAs'tan nakletti ğ i haberi, at-Tabari 

de aynen nakleder. ve  sadece bu haberde kelimenin asl ının habc ş çe oldu ğ u 

söylenir. Lûgat kitablar ı  bu kelimenin manas ı  üzerinde dururlar. Fakat asl ı  

hususunda birş ey zikretmezler. ı o  

1 Tafsiru-Tabari, XVIII. 6-7. 
2 Lisnu'l-`Arab, VI. 163. 
3 F ı khu'l-Luga, s. 199. 
4 AI-Muzhir,I. 276. 
5 Gartibu'l-Luga, s. 262. 
6 Al-Muzzammil 6. 
7 2 No'lu Da ğı nık varak. 
8 TafsIru `Abdirrazz -U1s, 101b. 
9 TafsIru't-Tabari, XXIX. 70. 
10 şı hab. al-Cawhari, I. 78. Lis'Unu'liArab, I. 172. Macu'l-Duran, II. 273. 

Al-Ka şş ilf, IV. 511. 
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(( (1)  . 	 « 	 jj; 	j 	41» 4Jj;— 4 

L>:- 	Ö J;&s.',.ç A.); c3 	jl l Lsigt1 csW ı  jj; 	» 	Jt; 

L.:4•1 ı 	 s1S..41.1 Ju i,,p (.: ı  Ç:fr jj^11 â1sz :fr 

	

41p 	 Lsk,  j 

(2) 	j t;z11, 	J ıi 	4;,3 j.j1 ı  ;L(,4.11 Jti 

Mişkat kelimesini adı nın, habe ş çe olduğunu söyleyen İ bn `Omar'e muha-

lefet eden yahyü, onun asl ınınfarsça olduğunu zikretmektedir. Abdurrazzük 3 , 

KaUda'den nakletti ğ i bir haberde (( K,.;,11» kelimesine » manas ıver-

mektedir. At-Tabari 4  de Miş kat hakkında muhtelif rivayetleri kaydederse de 

kelimenin ashn ın nereden geldiğ i meselesi üzerinde durmaz, Lügatlar da bu 

kelimenin asl ı  üzerinde pek durmamaktad ırlar. Jeffery ve Dozy gibi müste ş -

rikler5  kelimenin asl ının habe ş ce oldu ğunu söylerler. Yaln ız Dozy ş u hususu da 

eklemeyi ihmal etmez. "aldat ı c ı  bir etimolojinin onları  hataya sevkedi ş inden 

korkarak, kelimenin asl ının habe ş ce olmas ı  yönünü bir tarafa b ırakmayı  ter-

cih eder. Halk dilinde miskat lafz ı  tamamen müfessirlerin az bir k ısmın ın ver-

diğ i manayı  ihtiva eder" demektedir. 

(6) J 	 » 41 ji 	5  

(.9.4 	 tA ı  

ı41 Jti 	J ıi 	 zAl.p 	cs:ı i ∎  

(7) OjıZ.ıA 	 Jj.J zij ı  JA1 

1 An-Nür 35. 

2 'Abd., v. 53b. 

3 Tafsiru `Abdirrazzük, 64a. bkz. keza. Mrı ezu'1-K.ur'8n,II. 66., Al-Ka şş rıf, 190. 

4 Tafsiru't-Tabarl, XVIII. 94. Bkz. Ş tbah al-Cawhari, VI. 2395. Lis8nu'liArab, 

XIV. 441. 

5 The Foreign, s. 266., Dietionnaires arabes I. 780. 

6 Al-Kahf 31. 

7 `Abd., v. 17b. 
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Yalıya, Sündüs ve istebrak'm ne ş ekilde imal edildiklerini anlatd ıktan 

sonra, Küfelilerden, istabrak kelimesinin ashrun farça istabrah'dan gelmi ş  

olduğunu nakleder. 'Abdurrazzak,' al-Kalbi'den naklen, istabrak' ın ed-Dibâc 

olduğunu söyler. kelimenin ash üzerinde durmaz, At-TabarP ise, bu kelimenin 

sadece yabanc ı  bir isim olduğunu zikreder, men şei üzerinde durmaz. Lügat-

larda, 3  bu kelimenin manas ı  bildirildikten sonra,asl ının farsça olduğu kaydedi-

lir. Hemen hemen bütün kaynaklar kelimenin asl ının farsça oldu ğu üzerinde 

ittifak halindedirler. Yaln ı z o  (.:*, N  » kelimesinin farça aslımn • : )) (4)  

(( 	)) (5) 	» (6)  (( pj 	» (7)  gibi kelimelerden gelmi ş  olmas ı  üzerin- 

de değ iş ik görüş lere sahiptirler. 

. 	1!  410 Jt; 	‘..jp 	 (8)  (, alo» 43);— 6 

Jti f z:12.;;JIİ Ls›_, Jl; j-j  t, alo Jl; 	 L')P ..)RT . Ö j; 

(9)  412Y 412,1 

Hurüfu Mukattaâ'dan olan 410 p lafz ının al-Hasan ve ad-pahhak 

tarafından hangi masalar ın verildiğ i söylendikten sonra ad-palı tı ak 

tarafından (( Al,» n ın asil= nabatice )) gelmi ş  olduğunu söy-

ler. 'Abdurrazzak," Katda ve al-Hasan'dan rivayetle, her ikisinin de (< 

lafz ına p J,. Dmanas ı  verdiklerini kaydeder.At-Tabarin ise, bunun hakk ında 

söylenilen çe ş idli haberleri sıralar. Bunun ad ının süryanice olduğ unu söyle-

yenler de vard ır. Bu iki görü ş e ilaveten Lis'anul-'Arab (XIII. 512) da, « Al o  » 

lafzının al-Layt taraf ından, habe ş çe I— 1, manas ında oldu ğunu görüyoruz. 

1 Tafsiru `Abdirrazziik, 54a. 
2 Tafsiru't-Tabari. XXIX, 120 (eski) 
3 Ş IIiah al-Cawhari, IV; 1450., Lisiinu'l-`Arab; X. 5. 
4 AI-Muzhir, I. 266. 
5 Lis'anu'li.Arab, X. 5. 
6 Garftibu'l-Luga, s. 216. Tall z Ibu's- Ş ibah, s. 565., 
7 The Foreign, s. 58-59. 
8 TWia 1. 
9 `Abd., v. 25b. 
10 Tafsiru Abddirrazz'ak, 57b. 
11 TafsIru't-Tabarl, XVI. 89-90. 
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Bunlardan anla şı ldığı na göre (( 	lafz ın ın adının nereden geldiğ i hususunda 

ittifak edememi ş lerdir. Yalıyâ bu kelimenin ash hususundaki diğer görü ş leri 

zikretmiyorsa da, onun ashn ın nabati olmas ı  fikrini tercih etti ğ ini anlamış  

oluyoruz. 

L19- » L:r° 	 L:r4 	(1) « 	» 	- 7 

	

(2) • JMJL 	 .)13  Y' s  Ji-J' 1 9;°  

Yahyâ, âyetin tefsirinde kullanm ış  olduğ u (< J,JI» kelimesinin ashn ın sür-

yanice dan gelmi ş  olduğunu zikretmektedir. At-TabarI 3  âyetin iza-

hını  Yalıyâ gibi yap ıyorsa da, kelimenin men ş ei üzerinde durmamaktad ır. 

Lügatlar,4  lafz ının, küçük nehir, cedvel veya hurmalar ı  sulamak 

için, aralar ından akıtılan su gibi manalar verilmekte ise de, asl ı  hususunda 

bir ibareye rastlanmamaktad ır. 

Yukarı da zikrettiğ imiz lugavi ve nahvi örnekler tefsirinin her sahife-

sinde rastlanabilecek kadar çoktur. Müellifimiz, âyet içerisinde müphem olan 

kelimenin manas ım bazan müstakillen, bazen de, kelimenin manas ını  verdikten 

sonra, buna âit delilini zikretmektedir. Kelimenin manas ı  hakk ında, bir kaç 

ş ahıstan gelen rivayetleri bir araya toplamakta, bazen de toplam ış  oldu ğu bu 

rivayetlerden birini tercih etmektedir. İ fadelerinden anlad ığı mıza göre, Yalı -

yâ, Kur'ân ı  Kerimde, as ıllar ı  arapça olmayan baz ı  kelimelerin bulundu ğuna 

inanmaktad ır. Yine onun mühim yönlerinden biri , baz ı  kelimelerin ve terkip-

lerin, arap dilinde kullan ıldığı nı  ifade etmesi kelime ve terkiplerin izah ını  ya-

pan eski müfessirlerin görü ş lerini s ık s ık ş erh ve izah etmesidir. 

* * * 

Burada ş u hususu belirtmek yerinde olacakt ır. Kur'âm Kerimde arab 

dilinden ba şka bir dilin bulunup bulunmad ığı  hususunda, islam âlimleri ara- 

s ı nda ihtilaflar meydana gelmi ş tir. Baz ı ları 	(( 	 ı) ve 

âyetlerine istinad ederek, Onda arap dilinden ba ş -

ka bir dilin olmad ığı n ı  söylemi şler, baz ılar ı  ise Kur'ânda arap dilin- 

1 Maryam, 26. 
2 'Abd., v. 22a. 
3 Tafsiru't-Tabari, XVI. 73-76. 
4 Şı ltab al-Cawhari, VI. 2375., Tcu'l-'.A.rf ı s X. 173-174. 
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den gayri, diğer dillerden al ınmış  kelimelerin bulundu ğunu iddia etmi ş - 

lerdir. Çe ş itli yollarla bu iki fikri uzla ş t ırmak isteyenler de az de ğ ildir. 

Mesela, bunlardan Abfı  Tbayda, bir dildeki bir lafz ın, diğer dildeki 

lafza benzer olmas ı  fikrini ileri sürer. ve  (( 	(.9" 	lafı zla- 

=in, arapça ve farçada ayn ı  manaya gelmi ş  olmalarını  örnek olarak a-

lır.' Dillerin asl ının bir oldu ğu, bundan dolay ı , baz ı  kelimeler aras ında benzer-

likler bulunmas ının tabii bir ş ey olaca ğı  da ileri sürülür. Bu iki fikri uzla şt ır-
mağ a çalış anlar aras ında, Abil c libayd al-Kas ım ibn Sallâm' ı  da görüriiz. 

O, "yabanc ı  olduğu söylenilen kelimeler asl ında yabanc ı dı r. Ş unu da unut-

mamah ki, araplar aras ında giren o yabanc ı  kelimeler, arap dili bünyesine göre 

şekil değ iş tirmiş  ve arap diline mal edilmi ş lerdir.Bu gibi kelimelere yabanc ıdır 
demek te doğ rudur, arapçad ır demekte do ğ rudur"' ş eklinde bir fikir ileri sür-

mektedir. Bu hususda gayret gösterenlerden biri olan al-Cavâlili de yabanc ı  
kelimeler için "onlar as ıl itibariyle yabancıdır, fakat hali haz ırda arapçad ır" 

demek suretiyle, bu iki z ıt fikri uzla ş t ırmaya çal ış maktad ır. Müellifimiz de 

eserinde, baz ı  kelimelerin adının yabanc ı  dillerden gelmi ş  olduğ unu söylemesi 

veya nakletmesi, Yahyâ' ını  ikinci gruba temayül etti ğ ini gösterir. 

F— K ı ratzt İ lmindeki Yeri: 

Yahya ibn Saffim, hayat ı  hakkında bilgi verenlerin de dedi ğ i gibi, 0 ki-

raât rivayetlerini tefsirinde nakletmeye ehemmiyet vermi ş tir. Eserinde kira-

âte ait nakillere s ık sık rastlan ır. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre Yal ıyâ, 

II.ci  asrm sonlarında, Kuzey Afrikada geli ş meye ba ş layan islâmi ilimler ve bil-

hassa kıraât alanında mühim bir ş ahsiyet olarak görülür. O, yaln ız Kur'ân-

daki her hangi bir kelimenin sadece okunu ş  şeklini göstermemi ş , onların çe ş itli 
okunu ş ları  halinde, alacaklar ı  manalar da belirtilmi ş tir. Bazen de onlardan bi-

rini tercih etmeyi ihmal etmemi ş tir. K ıraat hakk ındaki haberleri ekseriya, al-

Hasan ibn DIn -ar vas ıtasiyele al-Hasan al-Ba şri'den ve Said ibn Abi 'Adil» 

vas ıtasiyle Katâcla'dan gelmektedir. Bunlardan ba ş ka Mucâhid, as-Suddi, 

al-Kalbi, hatta İ bn `Abbâs'a ve diğ er sahabaya ula ş an ısnadlara rastlan ır. 
Onun k ıraâttaki hususiyetlerini belirtecek örnekler üzerinde durahm. 

a— K ı raâtla Ayetin Tefsirini Ayd ınlatmağa Çalış mas ı : 

;i ı ,1 . 	 » 4ı); 

1 .A.1-Mu ş hir, I. 266-267. 

2 Aym eser. I. 269. 

3 Aynı  yer. 

4 Al-Alı krif 4. 
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« .0.}fi »j■ ...;27 	 u1:5-  

« 	» 	 144; 

alt `I J.17 Ls 	 ■ .:L> L,p• 	 jA  

;.;" 5'1)r 3  Z,J3.)  Jan, Iı  öJLl 	 *o. 	 ıı  

( 1) .11 

Yabyâ, 	kelimesinin al-Hasan ve al-Kalbi taraf ından ne ş ekil- 

de okunmu ş  olduğunu bildirm .ektedir. Daha sonra bu kelimenin iki ş ekilde oku- 

nabilece ğ ini ve hangi ş ekilde okunursa, alacaklar ı  mana de ğ iş ikliklerini zikre- 

derek, âyetin aç ıklanmas ın ı  kolayla ş t ırmaktad ır.At-Tabari 2  kelimenin okunu ş u 

hakk ında, kıraât imamlar ının ihtilaflar ın kaydeder, ve (( ;iv,• İ »  şeklinde oku-

mada kıraatç ı larm icma ı  olduğunu söyler. Abü 'Abdirralı man es-Sülemiden 

)) ş eklinde rivayet edilmi ş  olduğunu da kaydeder. 	Ubayda3  

lafz ının, bakiyye manas ında olduğunu, (( 	» ise masdard ır demektedir. 

,i,11 L4',.?. » (4) 	 4.5 .".  

 

» 	— 2 

 

tilly; 	 (.5k-11 

I j>..„al,i.» 	
-3  • 	L'4 4.::";Zj* 	 j'9 	(` L-4  

(s) 	
Lyz, 	 LSJ: 

Yabyâ, kelimenin ya veya ta ile okundu ğunda, âyetin nebiye hitab etti-

ğ ini belirttikten sonra, üçüncü bir okunu ş  ş eklini veriyor ki, bu ş ekilde de ma-

na bakımından bir de ğ iş iklik olmamaktadır. At-Tabari, 6  her iki okunu ş  ş eklini 

ş ehirlere göre tayin edip ve alaca ğı  manaları  gösterdikten sonra, her iki ş ekilde 

okuyan ın da, isabet etmi ş  olacağı  fikrini ileri sürmektedir. Onda üçüncü bir 

okunu ş  ş ekli bahis konusu edilmemektedir. Yahya, çe ş itli okunu ş  ş ekillerinde 

1 211 - 1 - 562, s. 563. 

2 Tafsiru't-Tabari XXVI. 2. 

3 Mac u'l-Kur''an, II. 212. bkz. keza, Al-Ka şş üf IV. 233. 
4 Al-Abk'af 25. 

5 211 - 1 - 562, s. 567. 

6 Tafsiru't-Tabari XXVI. 27.,bkz. Al-Ka şş Elf. IV. 243. 
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kelimenin alaca ğı  manalar ı  vermekle, ayetin anla şı lmasma yardım etmek-

tedir. 

uu» 41.ji._ 3 

CAS.- An 	I c't 	C) Sji &G A..J) 	 gir, • JP 

Ls.‘: 	. 	,51.ÇA; ı  ÇsJ ı 	 J ı.; 	tzt ı), 

cj,l ı  J.j;zp.C ^,. ;J:1 j 

J ı; • 	 L9),5 ı  Jt; 	ci} Lsığı  ti)1.4 j  

(2)  . V» ';J 1 	 Ci) 

	

Müellif, 	kelimesinin iki şekile okunu ş unu ve bu husustaki rivayet- 

leri kaydetmekte, sonradan 
C,J)  o ve (( ‘.)L4J 

 kelimelerine muhtelif müfessir- 

lerin verdikleri manalar ı  sıralamaktad ır. `Abdurrazzâk, bu âyete temas et-

memekte, at-Tabari 3  ise, ra'n ın, üstün ve ötre ile okunuş  ş ekilleri bulunduğunu, 

al-Hasanın ra'y ı  ötre ile okuduğunu söyler. Kendisi ise, üstün ile okunu şunu 

tercih eder. 

c.)tS, 	 . (( (4) 	u,.. ı 	J; 	u.>„ ı  ı :3 ı  j » 41,5; -4 

LI 	 ( j; ç  4 tut. 

cs,;,L. J L9s... Lit; ui. ı 	<•Jts-j  1(5) 	 z) 

. 	45% (1;,, ı 	u,..T 	 ;_;ğı 	4; ı  

(( 	» kelimesinin iki ş ekilde okunu şu zikredildikten sonra, bu okunu ş  

ş ekillerini teyid için ba ş ka deliller getirmeyi de ihmal etmiyor. Yahyâ 

lafz ının çokluk ifade ettiğ inide söylemektedir. `Abdurrazz4, 7  Katrı da'den nak- 

1 Al-Wakfii 88-89. 

2 211 - 1 - 610. s. 618. 

3 TafsirurabarI, XXVII. 109 (eski), bkz. keza, Macrizu'l-R.ur'rin, II 253., 
Al-Kassilf, IV. 374. 

4 Al-Isra 16. 

5 Al-An'%rn 123. 

6 211 - 1 - 366. s. 376. 

7 Tafslru `Abdirrazzill, 49b. 
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lettiğ i haberde ((• )) yı  D JÇ p  ile izah eder. At-Tabarl,' kelimenin oku 

nuş  ş ekillerini vermektedir. Yahyâ, baz ıları  bu kelimeyi ş öyle okuyor diyorsa 

da, kelimeyi harekelemediğ i için ne ş ekilde okunaca ğı nı  tayin edememi ş tik. 

Fakat at-Tabari de gördü ğ ümüz üçüncü bir okunu ş  ş eklini, Yallynım tefsirine 

de tatbik ettik. Bu da 	D lafz ımn p  el D şeklinde okunu ş udur.2  

;‘1,; 	‘.?» (3)  ..4A1ii ı 	 » 	5 

1 v jı.ç â, 	 . 

(4)  , L ıI, d1-1 	ıil ı; 

:k,K. » lafz ının iki ş ekilde okunabilece ğ ini gösterdikten sonra, 

o kelimenin nasb üzerine olmas ını  tercih etmektedir. ref' halinde okundu ğu 

takdirde, kelimenin manas ının alaca ğı  ş ekil de gösterilmektedir. `Abdurrazzâk 

bu âyete temas etmemekte, at-Tabari, 5  ise, kelimenin iki ş ekilde okunu ş  mana-

larım verdikten sonra, k ıraat imamlar ının icma ettiklei nasb halini tercih eder. 

Az-zamalış ari 6  (( q,,,IS."» lafz ının nasb halinde temyiz, ref` halinde ise fâil 

olaca ğı nı  söyler ve nasb halinin daha kuvvetli ve beli ğ  olacağı nı  zikrederek 

onu tercih eder. 

(7) «   .. 	 t• 	» 4))— 6 

Jt; 	‘•.) z:2P ‘•/- 

}%.9 jj:JI 

(8) • .)‘ 2->.L C.} -"ç• JL.4.1  

Bu rivayet, k ıraatten ziyade, âyetin tefsiri mahiyetindedir. Hazreti 

Peygamber âyeti okuyor ve eliyle de i ş aret yaparak, buradaki D 	D 

1 Tafsiru'l-Tabari, XV. 54 - 57. 

2 Kelimenin okunu ş  şekilleri hakk ında bkz. Mae5zu'l-Kur'5n, I. 372 ., Al-Ka şş af. 

II. 510. 

3 Al-Kahf. 5. 

4 `Abd., v. 14b. 

5 TafsIru't-Tabari, XV. 193 - 194. 

6 Al-Ka şş 5f, II. 549. 

7 An-Nar 64. 

8 `Abd., v. 57a. 
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sı fatının (( 	» ile ayn ı  anlamda olduğ unu ifade etmek istiyor.' Abdurraz- 

z4 ve at-Tabari'de bu hususta bir ş ey zikredilınemekteir. 

b— Çeş itli Ktratitlart Beyan ve Bunlardaki Mana Farkları nı  Belirtmesi: 

Le 9 (l (2)  L<ZA ,:).4.1 C-J 	 1,1; » 4Ii;_ i  

41,"-;■12. ıil ı i; 	. 	zi2A 

41^r 	 tı4.5e1 , 	 JAIJ 	 ..1ı6LfL 

(3) 	 J.k 	• C>.`.5  

Burada, kelimenin iki okunu ş  ş eklini ve bu ş ekillerde okundu ğu takdirde, 

alacaklar ı  değ iş ik manalar ı  görmekteyiz. `Abdurrazz44  bu lafz ın kıraat ı  üze-

rinde durmaz at-Tabarl s  ise, naklettiğ i haberlerde Yabyâ'da geçen iki okunu ş  
ş eklini zikreder ve her iki okunu ş  ş eklinde alaca ğı  manaları  gösterir.Fakat bun-

lardan birini tercih etmez. Lügatlarda lafz ına, yemek, meclis, 

gibi manalar verilmekte ise de, ona turunc denildi ğ i de görülmektedir. 6  Abü 

`Ubayda, kelimenin ş eddesiz okunu ş u halinde, baz ılarının ona utrunc gibi bir 

mana vermesini kabul etmemektedir. 7  

‘: r • .)U 	(( (8) 
	

» 41i; — 2 

(9) 	» jsjı;,:j » 	 . ,Lı Ti211 ı t j je.:3» 

» kelimesinin ya veya ta ile okunmas ı  halinde, fiilin fâillerinde 

meydan gelecek de ğ iş ikliğ e iş aret edilmektedir. Tefsirde, âyet metinin 

şeklinde yaz ılmış  olmasından, onun ta ile okumay ı  tercih etmi ş  olduğu netice-

sini ç ıkartabiliriz. Gerek `Abdurrazz4 ve gerekse at-Taban!, bu kelimenin k ı - 

1 Bu ş ekildeki diğ er örnekler için bkz. `Abd., v. 63b. 83b, 211 - 1 - 484. s. 512. 

2 Yusuf 31. 

3 225 - 1 - 799, s. 801.; 211 - 1 - 734, s. 736. 

4 Tafsiru `Abdirrazzök, 42a. 

5 Tafsiru't-Tabari, XII. 201 - 204. 

6 şı lı alı  al-Cawhari, I. 82. Lisönu'li Arab, I. 200. 

7 Macazu'l-Iur'.n, I. 308 - 309.; al-Ka şş öf, II. 361 - 362. 

8 Yasin 70. 

9 H. Husni 93a. 
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raul hususuna temas etmemektedirler. Al-Kurtubi,l bu kelimenin ya ve ta ile 

ile okunabileceğ ini söyledikten sonra, k ıraat imamlar ından Nüfic ve Ibn 

qmir'in bu kelimeyi ta ile okuduklarını  ve fâillerinin Hazreti Peygamber ol-

duğunu söyler. Diğ er k ıraat imamlar ının kelimeyi ya ile okuduklar ını , o zaman 

fâilinin Allah, Muhammed veya Kur'an olabilece ğ i zikredilir. 

	

j » ( 2) 	
e

45.1 ‘`.)..k4   » Ji; — 3 

. 	 tP 	L1?-vcl « I jçk c.) -1-12 e 	» 	 w ı .); 
(3) 	 Li j;L `bit, (AM} 

Burada yine yukar ıdaki örnekte olduğu gibi, kelimenin iki okunuş  şeklini 

ve ald ıklar ı  manaları  görmekteyiz. `Abdurrazzâk bu âyete temas etmemekte, 

at-Tabarl ise, kelimenin k ıraat ı  üzerinde durmamaktad ır. Az-Zamah şari,4  

bu kelimenin o û , » ve o û , ls » ş eklinde okunabileceğ inede i ş aret eder. 

‘&1/1 (.5,311 	 (5)  .to .),. 	 41ji — 4 

l"12; 	j 	tae12.; 	Ju i 	 J ıji—ıi 
.l.s1:3-- jU 	 ft4 iA1 	 ;..5LU 	 J.tol 

jP oy  SS  LL.( 0.,J* Oik);Li er.14 .13) 	 J ı ; 	JU 

J!"-. 	• 	.61) (Y-4 	J ;42..." L51° 	Jt; • 3ji.7.14 

Lsit, 	tt:S. 	J5-J. 	 . 	JU I 	 . 

j 	 ((o) 	19;LS- 3 	 j;/-< 

(7)  « 	 li; jti 5:. $.3.).1s 	 ;AS., 

Yahya, ayette geçen o 	kelimesinin muhtelif müfessirlere göre ma- 

nalarını  verir. Aradaki mana farklar ının, k ıraat farklar ından ileri geldiğ ini i- 

1 TafsIru'l-IuliubI, XV. 55.; bkz. Al-Ka şş 3f IV. 21. 
2 T3ha 113. 
3 `Abd. v. 29a. 
4 A1-Ka şş 3f , III. 70. 
5 Al-Mu'minfm, 53, 
6 Ar-Rum, 32. 
7 `Abd., 46a. 
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fade etmek için, kelimenin iki ş ekilde okunacağı nı  ve tercih etti ğ i kıraât belirt-

mek içinde, onu teyid edecek di ğer bir ayeti delil getirdi ğ ini görmekteyiz. 

`Abdurrazz4,' do ğ rudan do ğ ruya Katâdamn rivayetini alarak » 

kelimesine kitablar manas ını  verir. At-TabarI 2  de, kelimenin iki şekilde okuna- 
, 

cağı nı  kaydeder ve Irak, Medine k ıraat alimlerinin » 	_•) » ş eklinde okuduk- 

larını  söyleyerek, bu k ıraât ı  tercih eder. Buradan da müellifimizin me şhur 

kıraatlar ı  tercih etmi ş  olduğu neticesini ç ıkartabiliriz. 

ı›L ı 	.... 11(3)...  	4Ji; — 5 

(4) 	 (;0.  Jıii; 	 £111!cS  

Yahya, 	 fiilinin iki ş ekilde okunmasiyle, nâibi fâilinin hangisi 

olduğunu bize göstermi ş  oluyor. `Abdurrazz4, 5  kıraat hususuna temas et- 

memekte, fakat as ıl metni » 	» ş eklinde almaktad ır. At-Tabari 6  bu keli- 

menin kıraat ı  hakkında daha geni ş  bilgi vermektedir. Yahya'n ın yukarıda 

zikrettiğ i iki kıraatten ba şka, baz ı  basralıların, 	; » şeklinde okuduğunu 

da kaydeder. Bu üç ş eklinden hangisi okunursa okunsun, onun do ğ ru olacağı nı  
söyleyerek, bir tercihte bulunmamaktad ır. 

Ç.) 4511 	ı ii ı ; L."-Ju I j.A I» 	 (7 )(( e4i <J ıı ,» 4ı „; —6 

tıttlj; 	 `1 .1.0.3 ‘.5A 	 ‘,.5. 	JP « 1; jAt7 

Ly;-‘•: 1  çcf-;2-qti 	 5' 1) C.74 -3 • (.9:ii 	e4,3  'W 

(8 ) J,4.4 u,AL 

Burada da » t; ı l; » kelimesinin iki ş ekilde okunu şu ve bu okunu ş  ş ekil-

lerinde ald ıkları  manalar aç ık bir ş ekilde belirtilmektedir. 'Abdurrazzâlk bu â- 

1 Tafsiru `Abdirrazz'ak, 62a. 
2 TafsIru't-TabarI, XVIII. 29-30. 
3 An-Nür, 35. 
4 'Abd., v. 53b. 
5 Tafsiru 'Abdirrazz815, 64a. 
6 TafsIru't-Tabari, XVIII. 141. 
7 AbFurlaın 60. 
8 `Abd., v. 61b. 
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yete temas etmemekte, at-TabarP ise, her iki k ıraat ı  ve kelimenin alaca ğı  ma-

nalar ı  zikretmektedir. Sonra her iki k ıraat ın münte ş ir ve me şhur olduğunu söy-

leyerek, bir tercihde bulunmaz. 

	

« 4) 	» jj ;111 L, 	( 2 ) 1:),,,U,J 	 4.; 	» 	— 7 

. 	 . C-'-' » vi aJ ı , 

cj) ı 	J5 Jt; 	til ı i; 	. 	b 	JP 1j2; 

ttj 	Lı.)I 	J5 Jli; 	bal) 	. 4) 	j, J .- 

. 	.:r.j..41 	J.1.  .;>- J-5 .cw 

Yahyâ, q c.:,) » kelimesinin ref' ve nasb halinde iki ş ekilde okunabilece ğ ini 

söylerken, her iki okunu ş  halinde, bu kelimenin evvelinde bulunan (( 

ibaresinin ne ş ekilde de ğ iş ece ğ ini açıkça göstermektedir. `Abdurrazzâk bu âyete 

temas etmemekte, at-Tabaris de, ayn ı  izahatta bulunduktan sonra, her iki 

okunuş  ş eklinin câiz oldu ğunu söyler ve bir tercihde bulunmaz. 

	

ciP 	L.51 	« (5)  ‘5"<*j.9j Û ‘").) » 	8  

	

« 	» 	1.); L•y• 	 » 	0J .Iİ  

(6) Vi • 	j 

	

Yabyâ,
J 	

kelimesinin iki okunu ş  ş eklini ve bu iki okunu ş  

halinde alaca ğı  manalar ı  vermektedir. `Abdurrazzâk, bu âyete temas etme-

mektedir. At-Tabari 7  ise, bu kelimenin k ıraat ı  hakk ında daha fazla bilgi verir. 

Sonunda, bunun asl ının vakar kelimesinden gelmesinin, karar kelimesinden gel-

sinden daha kuvvetli olaca ğı nı  söyleyerek kesre ile okumay ı  tercih eder. Abfı  

< 11bayda8  da, her iki ş ekli gösterir ve kesre ile okumay ı  tercih eder. 

1 TafsiruTabari, XIX. 28-29. 

2 A ş - Şu'ar5 192 - 193. 

3 `Abd., v. 65b. 
4 Tafsiru-Tabari, XIX. 111 - 112; A1-Ka şş 31, III. 263. 

5 Al-.A.11z5b 33. 

6 `Abd., v. 89a. 

7 Tafsiru't-Tabari, XXII. 2-3. 

8 Macrizu'l-lr'ü.n II. 137.; bkz. keza, al-Ka şş 'af, III. 425. 
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— Me şhur Klraatlar Arası nda Tercihler Yapmasi: 

Lss: cı  (1) 	 cs,2; 	 » 	_ 

csj;i; JP » 	 « 	 j 

Yahyü, « 4; U, lafz ın ı  merfu' olarak ald ığı  halde, baz ılarının onu man- 
 

sub okuduklarm ı  söylemektedir. O, baz ılar ı  bu ş ekilde okur demekle, ref' ha-

lini nasb haline tercih etti ğ ini ifade etmektedir. Zaten kelimeyi âyetin içerisinde 

merfu olarak almas ı , onu tercih etti ğ inin ifadesidir. 'Abdurrazzük, 3  kıraât 

meselesine dokunmamaktad ır. At-Tabari, 4  kelimenin nasb ve ref' halinde oku-

nacağı na iş aret ettikten sonra, her iki ş ekilde de mana bakımından bir değ iş iklik 

olmıyacağı nı  söyleyerek, ikisi aras ında tercih yapmamaktad ır. Yine at-TabarI-

nin ifadesinden anla şı ldığı na göre, bu iki k ıraat me ş hurdur. 

Lu ı 	■y..) 5ki 	 c:74 	I tA, » 	2  
tAla 	‘'.7) cf- 431 c.ipY1 

öst..;!1 lJI 	 ub= ı )i, 	. J.,.;,1 

(6)  . 	I Ii  .4:1 	L ı  

Yalıyü 	plafz ını , ibn `Abbüs' ın ta ile okudu ğunu söyledikten sonra, 

baz ılarının da ya ile (( 	» ş eklinde telaffuz ettiklerini kaydetmektedir. Bu 

ifadeden anla şı ldığı na göre, Yallyü (( 	il D ş eklini tercih etmektedir. 

`Abdurrazzük, bu âyete temas etmemekte, at-Tabari, 7  ise, her iki kıraât ş ek-

lini kaydettikten sonra, onlar ın me ş hur olduğunu ve aralarında mana itibariyle 

yakınlık bulunduğunu söyleyerek bir tercihe gitmemektedir. 

Yahyü ibn Sallâmın, bu tercihleri at-Tabaride oldu ğu gibi, bana göre 

doğ rusu şudur diye bir ifade kullanmamakla beraber, onun tercihleri karine 

ile sözün geliş inden anla şı lmaktad ı r. 

1 At-Tawba 109. 
2 - 211 • 1 - 582. s. 604. 
3 Tafstru `Abdirrazz'alF, 37b. 
4 TafsIru't-TabarI, XI. 31-32.; Al-Ka ş srı f, II. 244. 
5 Ar-Rum 39, 
6 `Abd., v. 81b. 
7 Tafsiru't-Tabari, XXI, 45 - 47. 
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d— Resmi Mushaf ı n Dışı ndaki Baz ı  Mushaflardaki K ıraat Farkları nı  
Belirtmesi: 

	 . (1) a *)Lı  5,4 4.:-A7.ıistıı 	» 43j; — 

. (2) 	 ç'yo '‘:..rt7S.ıko 

Burada, `Ubayy ibn Ka'b' ın bu âyeti ne ş ekilde okuduğu ve resmi mus. 

hafa nisbetle ne gibi bir fark ın bulunduğu gösterilmektedir. `Abdurrazzâk, bu 

âyete temas etmemekte, at-Tabari 3  ise, `Ubayyn ı  kıraat ını  nakletmektedir. 

A. Jeffery 4  de aynı  hususu teyid eder. 

(5)  (C lyr: .j.4t1 j1_,I 	 n><4 J.,••• 	)) 4i 	2 

« 	ji J.T1 	 J 	1.4p1 	 rt, J; Lst. 

.> 	c.i 1 	L.54b j 	 L9,1.) esir  csa". 

. (6) Lswil.p.k 	 L.bJ a..J211 jSt; » 	L'fı  

Burada, âyetin İbn Mas' ıld kıraat ında ve mushafında ne ş ekilde yaz ıldı -

ğı nı  ve resmi mushafla olan ayr ıhğı nı  görmekteyiz. Kanaat ımea, İbn Mas'- 

iidun mushafındaki bu ş ekil, kıraat ayr ıhğı ndan ziyade, âyetin tefsiri oldu ğ u 

anlaşı lmaktad ır. Zira, ilk devirlerde, âyetlerle, onlar ın tefsirleri mahiyetinde 

olan ibarelerin kar ış tırılmış  olduğuna dâir delillere malikiz. `Abdurrazzâk, 

bu âyete temas etmemekte, at-Tabari 7  iseo JA> ,7 4ç I  ) ibaresinin İ bn Mas' ıld 

kıraat ında «l  p ..), zçl ş eklinde oldu ğu ve `Ummân dilinde « 	» keli- 

mesinin « J.,..;,j1 » olarak tesmiye edildiğ ini söylemektedir. Fakat o 	» 

kelimesinin, ibn Mas'üd k ıraat ında « ,J„) » ş eklinde olduğu hususuna temas 

1 Ar-Ra'd 11. 
2 211 - 1 - 651, s. 660.; 211 - 1 - 734. s. 761. 
3 TafsIru't-Tabari, XII. 116. 

4 A. Jeffery, Materials for the History of the Text of the Qur'an, s. 139. (Ese-
rimizde adı  geçen İngilizce eserlerden, Doç. Dr. Talat Koçyi ğ itin yapmak lütfunda bulun-
dukları  tercemeden faydaland ık, Burada kendilerine te ş ekkür ederiz). 

5 Yüsuf, 36. 
6 225 - 1 - 799, s. 802. 211 - 1 - 734. s. 737. 
7 Tafsiru't-TabarI, XXII. 213 - 216. 
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etmez. A. Jeffery° İ bn Mas'ildun mushafında, kelimenin okunu ş  ş eklini aynen 

Yahyön ınki gibi verir. Fazla olarak o I ,, y » kelimesinin `Ummön leçhesinde 

o 	» manasına geldiğ ini söyler. 

L5.5); 1.*>1 I j:,41- 	» 41,j9_ 3 

j  e j1.1 1,:u4 	 •;5k...0 	(ı  (2)  

Lj 	 j;z1,1 ö51/4„.0.11 	AU 	ıı.M j11; 

(3) ell l :3 2,1 	 LiVo. 	. aut  J-Ç alt 

Yahya, o 	» lafz ının baz ı  müfessirlerce o 1 	» İbn Mas' ıld 

tarafından ise 	 ş eklinde okunduğunu göstermektedir. Buradaki 

had lafz ı , kıraat manas ına gelmektedir. `Abdurrazzök 4  Katödadan naklen, 

1,3"„,,Ce » kelimesinin İbn Mas'fı d kıraat ında 1 j,,,j_<,U » ş eklinde olduğunu 

kaydeder, At-Taban' S  ve A. Jeffery, 6  Yallyö teyid edecek şekilde beyanda 

bulunurlar. 

(7)  I , j;ı5-.3 	 AJ 	— 4 

JI; . 	1,4.2thi LjLxs 

(9) (8)  « 	,Jul e_ S :).‹) 	» 45 .); J4'.4 <4-1? o .1•1  . 	t;ti 

Yahya, ayetin İbn Mes'öd'un mushafinda ne şekilde yaz ı lmış  olduğunu 

gösterdikten sonra bu k ıraat ı  diğ er bir öyete dayanarak izah etmeye çal ışı yor. 

`Abdurrazzök, bu âyete temas etmemekte. at-Tabari" ise, o lafz ını  

Basral ılar » t m >S» manas ına kulland ıklarını  zikreder. A. Jeffery," yukar ı - 

1 Materials,s. 49. Bkz. Keza. Al-Ka şş Fı f. II. 365. 
2 Al-Cum'a 9. 
3 211 - 1 - 333. s. 365. 
4 Tafslru `Abdirrazz4, 97a. 
5 TafsIru't-Tabari, XXVIII. 60 (eski) 
6 Materials . s. 101, 191, 206, 
7 Al-Kahf. 80; 
8 At-Tawba, 46. 
9 `Abd., v. 19b. 

10 TaIsIru't-TabarI, XVI. 2 - 3 
11 Materials, s. 57. 144. 
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daki ifadeyi, İ bn Mas' ıld ve `Ubayy mushaflar ında mevcut oldu ğunu kaydeder. 

.5tss 	 (( (1)  âç 1.,J JI » 	— 5 

. 	L').• 	 JL; ;La j ç.uwl 

(2)  L9...jı; 	 L;I 	Lsz jl; *0*L; 

Bu örnekte, asla ilave edilmi ş  olan (( 	 lafz ının, 'Ubay ibn Ka'b ve 

İ bn `Abbâs kıraatlar ında bulunduğu göstrilmektedir.Bu hususu, A.Jeffery ese- 

rinde teyid eder.' `Abdurrrazz4, 4  Katâda'dan rivayetle, baz ı  kıraatlarda 

Ls..„.a; vA p lafz ın ın bulunduğunu zikreder, At-Tabari 5  ise, bu ifadeleri teyid 

edici haberleri, İ bn `Abbüs ve Katâda'dan naklederse de, `Ubayy' ın kıraat ın-

dan bahsetmez. Az-Zamalt ş ari de, Yaltyây ı  tasdik eder. 6  

Lsbi J ti 	 (( (7)  L.‹./4yl t.,•S 5/C1 » 43) — 6 

j1; 	ci 	 L.31 	 j12i 

(8)  « 	 » L..ıeS y 131 ö` ı .); <3 Jt; 	 L510,) 

Burada `Ubayym k ıraat ın ı  görmekteyiz. `Abdurrazz4 ve at-Tabari 9  de 

`Ubayym kıraat ı  bahis konusu edilmemektedir. A. Jeffery'° Yaltyây ı  teyid 

edecek ş ekilde, `Ubayym mushafındaki k ıraat ı  zikreder. 

H.-"S" 	 j 11 	1 9.0..11; er: L 	cj ..111 	» 44; — 7 

12 

Yaltyâ, âyetin `Ubayy ibn Ka'b k ıraat ında ne ş ekilde okundu ğunu gös-

terir. Fakat bu k ıraatten ziyade, âyetin tavzihi ve tefsiri mahiyetindedir. 

1 Taha, 15. 
2 `Abd., v. 26a. 
3 Materials, s. 146. 201. 
4 Tafsiru `Abdirrazzals, 57h. 
5 Tafsiru-TabarI, XVI. 148. 
6 Al-Ka şş af, III. 44. 
7 Taha 108. 
8 'Abd., v. 28b. 
9 TafsIru't-TabarI, XVI. 213. 

10 Materials, s. 147. 
11 Al-Hac 39. 
12 `Abd., v. 42a. 
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`Abdurrazzak,' bu hususa temas etmemekteclir. At-Tabari 2  ise, Yahya= yu-

karı da Tbeyye atfen verdi ğ i kıraat ın, İbn Mes'üda ait olduğunu söylemek,te 

Tbayym bu ş ekilde bir kıraat ı  olduğundan bahsetmemektedir. A. Jeffery 3 

 de, bu kıraat ı , at-Tabari gibi, İbn Mes'ada ait oldu ğunu gösterir ve 'Ubayym 

mushafında böyle bir k ıraate rastlanmamaktad ır. 

Burada, ş imdiye kadar rastlamad ığı mız bir hadise ile kar şı la ş maktay ı z. 

Bu da, Yahya'n ın Ubayya ait olduğunu söylediğ i kıraat ın, at-Tabad ve Jeffery 

tarafından İ bn Mas'üda atfedilmesidir. Ş imdiye kadar verdi ğ imiz örneklerde 

böyle bir ayr ılığ a tesadüf etmemi ş tik. Yaln ız at-TabarI ve Jeffery'nin sözünü 

doğ ru kabul edersek, Yalıya= fikri üzerinde baz ı  ihtimaller ileri sürmek müm-

kün olur. Fakat, Onun hatal ı  olduğunu söylemeğe muktedir olamay ız. Çünkü, 

at-Tabari ve Jeffery bu ayetin k ıraat ı  hususunda, hiç Tbayydan bahset-

memektedirler. Nitekim yukar ıda geçen örneklerde gördü ğümüz gibi Yahya-

= bir şahsa atfettiğ i kıraat, diğer müfessirler taraf ından, bu ş ahısla beraber 

diğerlerinede izafe ediliyordu. Bunun aksini dü şünerek, Tbayym da bu ş ekil-

de kullanmış  olması  mümkün olabilir. Son bir ihtimal olarak, Yahya bu k ıraatı  
Ibn Mas'üda izafe edecek yerde, sehven Tbayya atfetmi ş  de olabilir. 

Netice olarak, Yahya k ıraat ilmindeki bilgisini, eserinde iyice i ş lemiş tir. 
O, kıraat ın, ayetlerin tefsirine yard ımcı  olaca ğı m düşünmüş , bir kelimenin bir 

kaç okunu ş  şeklinde alaca ğı  ince manalar ı  zikretmeyi ihmal etmemi ş , kıraat-

ların baz ı sını  bazı sına tercih etmi ş tir. Muasırları  olan `Abdurrazzak ve Abfi 

Tbayda, eserlerinde k ıraat meselesine ya hiç dokunmam ış lar, veyahutta 

birinin rivayetini olduğu gibi nakletmiş lerdir. Kendisinden bir as ır sonra gelen 

at-Tabarl ise, k ıraat meselesini, müellifimize nisbetle daha çok i ş lemiş  olduğu 

inkar edilemez. Buna ra ğmen at-Tabaride görünmeyen baz ı  hususları  veya o-

nun tercih edemedi ğ i iki kıraattan birini, Yahya tercih etme cesaretini göster-

miş tir. K ıraat hakkında vermi ş  olduğu bilgiler, kıraat hakk ında bilgi veren eser-

lerle uygunluk halindedir. Bu bak ımdan eseri, k ıraat yönünden kaynak ola-

bilecek mahiyettedir. O, bu hususda samimidir ve samimiyetini şu ibare çok 

güzel ifade etmektedir. 

`L) t) Ithi) cf..)  . 	 cjp 	 _ 

,...) 9,1j2k1 .4_51 	Jli 

Burada 	lafz ının hem nun ve hem de ya ile okunabilece ğ ini gös- 

terdikten sonra, Katadamn nun ile okudu ğunu ve 	• ..• » ile tefsir etti ğ ini 

1 TafsIru `Abdirrazz3k, 61a. 
2 Tafslru't-Tabarl, XVII. 173. 
3 Materials. s. 63. 
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gösteren haberi zikreder, Fakat hemen bu haberin arkas ında, haberleri kar ış -

t ırdığı nı  ifade etmek için, bu iki k ıraattan hangisinin Katadan ın kıraat ı  ol-

duğunu bilmediğ ini ifade etmesi, onun bu husustaki samimiyetinin bir örne-

ğ idir. O, kıraât hususunda ciddi hareket etmi ş , şüphe ettiğ i noktalardada 

şüphesini aç ıkça söylemekten geri kalmam ış tır. 

G— İ srâiliyeıttaki Yeri: 

Islâmiyete hariçten gelip, asit olup olmad ığı  bilinmiyen haberlerin hepsi 

israiliyat lafz ı  altında toplanmaktad ır. Bu tâbirle, yahudilikten Islama nak-

ledilen şeyler kastedildiğ i gibi, diğ er dinlerden gelen haberlerde, o tabirin muh-

tevası  içinde yer alabilir. Fakat hariçten gelen haberlerin ço ğu yahudilikten 

gelmiş  olduğundan, bu kelimenin tahsisi uygun düşmüş tür. 

Kur'an ı  Kerim nazil oldu ğu sırada, araplar ın zihinleri, kültür bak ımından 

terakki etmi ş  milletlerin kafalar ını  karış t ıran, din ve felsefe ceryanlar ının hiç 

biriyle karış mamış tı . Bu bakımdan, Kur'an ilk günden itibaren oldu ğu gibi 

kabul edilmiş  ve bir kitab haline gelinceye kadar,yabanc ı  fikirlerin ona girmesi-

ne mâni olunmuş tu. Ancak Israiliyat dedi ğ imiz tehlike, onun ashna de ğ il 

de tefsirine girmekte gecikmemi ş ti. Bu menkulat, Kur'anı  Kerimde kısa ve ka-

palı  olarak zikredilen k ıssalar etrafında dönmüş  ve aralar ındaki bo ş lukları  dol-

durmak için diğ er din mensublar ına veya kitablar ına müracaat edilerek tamam-

layı cı  bilgiler tenkid süzgecinden geçirilmeksizin aktar ılmış tı . Bu menkalat 

zamanla çoğ almış , gafil olan müfessirler, eserlerini bu gibi şeylerle doldurmayı  
âdet edinmiş lerdi. Bu rivayetlerin islan ıiyete giriş i, ilk müslümanlar ın kültür-

lerinin zayıf olmasında aramlaca ğı  gibi, diğer dinlerden islâmiyete giren ş ahı s-

ların ş ahsi durumlarında da aramak icab eder. Onlardan bir k ısmı  samimi müs-

lüman olmuş lar, fakat psikolojik bir hal olarak, bir ömür boyunca ya ş ad ıkları  
eski dinlerinin kafalar ına yerle ş tirdiğ i ahş kanhktan kurtulamamış , ellerinde 

olmayarak eski dinlerinde olan baz ı  şeyleri, bu yeni dinde de görmek istemi ş ler-

di. Fakat, bunlardan baz ıları  islamiyeti menfaatlar ı  için kabul ettiklerinden. 

bu dini düş man olarak görmü ş ler, onu zay ıflatmak için, zararl ı  olan şeyleri ka-

sıtlı  olarak sokmu ş lard ır. Buna, ş u hususuda ilave etmemiz yerinde olur. Tâbi. 

iler devrinden itibaren, Kur'an ı  Kerimde hiçbir müphem yer b ırakılmamas ı  
hususunda, tefsirciler aras ında ba ş layan hırslı  hareket, bu gibi nakillerin tef-

sirlere bol miktarda girmesine sebep olmu ş tur. 

Hazreti Peygamberin, Yahudilerden al ınan haberleri, nakledip etmeme 

hususundaki sözleri boldur ve çe ş idlidir. Ş imdi bu haberlerin tahlili üzerinde 

durmayaca ğı z, Umumi bir kâide olarak islamiyetle ba ğdaşan haberler, tasdik; 

yalan olduğu kat'iyyetle bilinen haberler ise tekzib edilir. Bu iki k ı sım dışı nda 
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olan, yani tasdiki ve tekzibi mümkün olmayan haberler israiliyat mevzun 

içine girmektedir. 

İş te Müfessirimiz de eserinde, zaman ında adet olan bu israili nakilleri, 

çok fazla olmasa da, nakletmekten kendini alakoyamam ış t ır. 

a- Ahirete Mütealltk Haberlerin Tavsifinde Görülen İsrailiytit: 

(1) 	 cjp J5k1;
e4 J 	43i;  — 

j 	 L512"? 	 LA; 

`1).İP 	 Jt.:3 

,1"-W 	 C): 	,:js« 	 lAlp 	'0.)r-t 43 L9*.c.  

45J Lii-^"..)t ) 19.h;  "t?")...) 

u ı 	‘:f• J‘i 	Zto ö,s L512x,.. J1; . 

j ı i  ‘ ı 	 jpA 	j>..)314*. ı  JI; 

')1.3 14.1.e 	 Jı - 	4;i3t.?. yi '6,3L> ıi 	L..; 

1.:;..01/- J.4; 	 AT ı..;_kfi 

Z;14 4.":„,p ı 	 als" 

ci..S..11 4:0 	 e^i J Jo..:1 

aay 43,ı 1 	.1.:■ı l J J...)  J1; Jl; 	 te:- 	'ULA 	4I 

`b.J1 	 ft,3L.; 	j1;-...0 ZAr l j;41 vL 

	

ç,Ipl 4:0 IÇI M: J, 	4,14. 

J 	 ‘51>̀ - '4  

(2) 	 I 

Bu haberlerde, cennet hayat ı  mubağ lah bir ş ekilde vasfedilmekte,sanki oradaki 

hayat sadece şehvetten ibaretmi ş  gibi bir durumla kar şı la ş maktay ı z. İ snad ı  

1 Y5sin, 56. 
2 H. Husul, v. 91b. 

141 



Hazreti Peygambere ula ş an haberlere, me ş hur hadis mecmualar ında rastla-

yamad ı m. Yalnız Şatı ltı u'l-Buhdrrnin, Ezan kitab ının 12.ci bab ında, Hazreti 

Peygamberin çok kad ınla evli olmas ı  ele alınarak, ona otuz misli kuvvet veril-
miş  olduğu zikredilmektedir. Fakat bu, dünyaya müteall ık bir Ineseledir. Bu 

haberden istifade edilerek, âhiret için bir mukayese yap ılmış  olabilir. Bu ör-

nekte Hazreti Peygamberden geldi ğ i söylenen haber di ğ eriyle k ıyas edilemi-

yecek kadar temiz ve nezihtir. 

Bu örneğ e göre, erke ğ in cennette alaca ğı  kad ın miktar ı  ve onlarla münase-

betleri, akl ın hudutlar ını  parçalay ı c ı  mahiyette olup, sanki cennet hayat ında 

erkeklerin menfaati gözetiliyormu ş  gibi bir zan uyanmaktad ır. `Abdurrazzak. 1 

 Kafada ve al-Kalbi'den naklen bu ayeti "onlar zifaf odalarındaki dö ş eklerin-

dedir" ş eklinde zikrederek tafsilata giri ş memektedir. At-TabarI 2  ve Ibn 

bu ayetin tefsirinde, yukar ki haberlere yer vermemektedir. Şunu da belirtmek 

laz ımd ır ki, Kur'am Kerimde, âhiret hayat ında, bu örnekteki gibi basit zev-

ciyyet münasebetleri asla yer almamaktad ır. Orada, erkek ve kad ınlara vade-

len nimetler, mahiyet itibariyle, bu maddi hayat ınkilerle kıyas edilme-

melidir. 

(4)  (< v 11z. Ç,Z;1 	 ıı  41) - 2 

j.r:F vA (jr.)5 	 jb,J ,:jtı  n l 	JI Jt; 

(5) 	 41)-ıp 

Cennet ile cehennem aras ına böyle bir aral ığı n bulunduğuna dair bir i ş a-

rete Kur'am Kerimde rastlam ıyoruz. Ancak böyle bir haberi Kabul-Ahbar'dan 

öğ reniyoruz. Bu haber mürseldir, Katadan ın Kalı den iş itmesi tarihen müm-

kün değ ildir. `Abdurrazzak 6  bu hususa temas etmemektedir. At-Tabarr 

ve İ bn Katirde de böyle bir habere rastlam ıyoruz. Az-Zamah ş arP ise, cennet- 

le cehennem aras ında bir aral ığı n bulunduğunu, cennet ehlinin, cehennemlik-

lere oradan bakt ığı  rivayetini 	lafziyle kay derler. 

1 Tafsiru `.Abdirrazzic, 76b. 

2 Tafsiru't-Tabari, XXIII. 19-21. 

3 Tafsiru ibn Katjr, III. 577. 

4 As - ş afffit 51-54. 

5 H. Ijusni, v. 97a. 

6 Tafsiru Abdirrazzak, 77a. 

7 Tafslru't-Tabari, XXIII. 60-61. 

8 Al-Ka şş fı f, IV. 34. 

142 



(1) » .4; 3 

Jti 	c) ıiij aJIT 

` ))-1 .744`?.., 	 (56- 
(2) 	 js-) 

Ka'bu'l-Ahbürdan gelen bu haberin, isnad ındaki Iiâlid sika olmakla 

beraber, onun Ka'bdan rivayet etmi ş  olduğuna dâir bir habere raslayama-

dık. Halbuki onun Wahb ibn Munabbihden nakletti ğ i söylenir. 

`Abdurrazzâk, bu âyete temas etmemekte, at-Tabari 3  ve Bin Katirde 

yukarı daki habere tesadüf edilmemektedir. 

(((4) .. . ıtzr: 	 eğ .);Z;c? » ...... 4391*  — 4 

	

L3. 1 	 . . 

t;1 	 ,13.ı l 

It"~"'" 	Lh; â;,Çl i  J-Y4g3.  (:74  

" J 	 J-41  3 	c:74  y4; J 	‘5A j„a9, n Fı i ç:74'02:4 Jlî 

ıw' ./"4"; 	 JL 4̀7-) 	 im2i.  Jt••41-: 

e.54....L..:ASI 

(5)  .141+5,11 ., 	 t.; 

Hazreti Peygambere isnad edilen haber, me ş hur hadis kolleksiyonlarmda 

bulunamamış tır. Bu haberin s ıhhat ı  ne olursa olsun, fazla ehemmiyeti haiz 

bir ş ey göze çarpmamaktad ır. Fakat Yabyâ'mn cennetteki kö şkler hakkında 

teferruata giri ş ip, onlar ın yap ı sı , kapıları  ve merdiven basamaklar ına 

kadar çe ş idli bölümleri hakkındaki bilgilerin men şei nereden gelmektedir?, 

öyle zannediyorum ki, Yabyâ da, zaman ının modas ı  olan lüzumsuz şeylerle 

uğ ra ş maktad ır. `Abdurrazzök, bu âyete temas etmemekte, at-Tabarl ve Ibn 

Katirde de bu habere rastlanmamaktad ır. 

1 Mulıammad 18. 
2 211 - 1 - 562, s. 572. 
3 Tafsiru't-Tabari, XXVI. 51 - 53. 
4 As-Saf 10--12. 
5 211 - 1 - 333. s. 358. 
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Ly; )YI 	 ii - 5 

‘3I 	 (1)  

(2)  . ıi3t; 1. ıi% 	 zğ  5141 

İ slama göre, melâike Allah' ın muti kulları dır. Onlar, Allah tarafından veri-

len emri yapmakla mükelleftirler. Yoksa k ı zıp kendilerinden cehennemi tu-

tuş turmalar ı  doğ ru olamaz. Zaten isnad ı  mürsel ve metni de Islamın ruhu ile 

pek uyu şmamaktad ır. 'AbdurrazzLik, bu âyete temas etmemekte, at-TabarP 

ve Ihn Katir, 4  Ka'bdan gelen bu haberi eserlerine almam ış lard ır. 

b— Yarattltsa Ait Haberlerin Tavsifindeki 

Jli Ö.)tZ.O.    .. (5) 	 43) - ı  

5n ı  
(6) 	 Jti" 

Bu habere me şhur hadis mecmualarmda rastlamamaktay ız. Ancak 

tefsirlerde yer alan bu haber, İ slamın ruhuna uygun dü ş memektedir.`Abdurraz-

zük° ayn ı  haberi Katâda vas ıtasiyle Ka'bdan, At-Tabari de 'Abdurrazzâktan 

nakleder. 8  İbn Katirde de bu rivayetlere benzer haberler nakledilir 9  Hatta bu 

haberlerin isnad ını , sahaba ve Hazreti Peygambere kadar ç ıkaran çe ş idli ha-

berlere rastlanmaktad ır. Al-Kurtubi 10  de, buna yakın bir haberi, al-Bayha-

kinin Anas ibn Malik vas ıtasiyle Peygamberden rivayet etti ğ i söyleniyorsa 

da, bu haberle Ka'b ın haberi aras ında çok fark vard ır. Kur'ân ı  Kerimdeki 

gibi, ele, kudret manas ı  vererek, Peygamberden geldi ğ i söylenen haberlerin 

tevili mümkün olmaktad ır. Ayn ı  yolla Ka'b ın haberini de tevil edersek, bu üç 

ş eyden gayr ıs ını , kudretiyle yaratmad ığı nı  söylemek icab eder ki, bu da İ s-

lâm ın ruhuna münafidir. 

1 Maryam 90. 
2 `Abd., v. 25a. 
3 Tafsiru'4-Tabarl, XVI. 130. 
4 Tafsiru İ btı  Katir, III. 138-139. 
5 Al-Mu'miniin 1. 
6 `Abd., v. 44b. 
7 Tafsiru `Abdirrazz»., 61b. 
8 Tafsiru't-Tabari, XVIII. 1. 
9 Tafsiru ibn Katir. III. 237. 

10 TafsIru'l-KurçubI, XII. 102. 
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,j,,L1 	(1)  cj; 	 » • JUI 	 — 2 

Al ‘59.  5ki c.); 9 lş  tI; Llf 	A 	I J  L i ‘')A 

(2)  4..;LC 	 j 	 j 

İ slama göre, Hazreti NO da, Hazreti A.demden sonra insanl ığı n babası  
addedilir, iyette "Nül ı, ile beraber ta şı dıklarım ı zın zürriyeti" denilmekte 
ise de Nalı  ile beraber kimlerin oldu ğu açıklanmamaktad ır. Zaten İ slam 
bunları  açıklamaktada bir fayda ummaz. Zira Kur'önda geçen kıssala-
rın hemen hemen hepsi, insanlara tarihi bir vak'ay ı  anlatmaktan zi-
yade, bir ibret dersi vermek içindir. Bu bak ımdan yukardaki haberde gör-
düğümüz, sekiz ki ş ilik grub, tamamen Tevrattan aktar ı lmış  olduğ u kanaa-
tındayım. Zira Tevratta 3  "tam o günde Nfıh ve Nühun o ğulları  Söm, klöm 
ve Yöfet ve Nöhun kar ısı  ve oğullarmın üç karı sı , kendileriyle beraber gemiye 
girdiler" denilmektedir. Keza di ğ er bir yerinde "ve tufan suları  yüzünden, 
NO ve oğ ulları  ve karı s ı  ve o ğ ullarının karı lar ı  kendileriyle beraber gemiye 
girdiler" 4  şeklinde bir ifadeye de tesadüf edilir. Bunlardan anla şı ldığı na göre, 
Tevrattaki bu haberler aynen tefsirlera aktar ı lmış tır. 

Abdurrazzök, 5  yukardaki haberi, aynen Kataddan nakleder. Müeâhid-
den naklettiğ i diğ er bir haberde, Nillı un kendisi, üç o ğ lu ve oğullarının kazıları  
sayı lara,k, Nfıbun karı sının onlarla beraber olmad ığı  söylenir. At-Tabari, 6  daha 
teferruatl ı  olarak ayn ı  haberi zikreder ve bu üç o ğuldan türeyen kavimleri 
tadâd eder. Ibn Kafir 7  ise Nühun Allaha ş ükreden bir kul olduğunu söyler ve 
bu hususda teferruata giri ş mez. 

e— Coğ rafi Yerlere Ait Haberlerde ki ısrttiliyttt: 

	 (ı  (8) 	 » 	- 

. 	ı  L54,- 	')11 	1 ).;C 	 L;JL)Y..Y 

1 Al-Is. 3. 
2 `Abd., v. 7a. 
3 Takvin, bab 7/13. 
4 Takvin, bab 7/7. 
5 Tafsiru `Abdirrazzids, 49b. 
6 Tafsiru't-Tab ari, XV. 18-19. 
7 Tafsiru Ibn Katl ı., III. 24. 
8 Muhammad 15. 
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L. .).j.1 	 .41.3 L54".  (;11)tr.: 	 't• 

( 1 )  	L.54.- L-911 j tt.:1 

Bu haberde ad ı  geçen nehirler hakk ında çe ş idli haberler mevcuttur. 

Onlar hakk ında söylenilenler epeyce mubala ğ alı dır. Tevratt ın çe ş itli bab-

larında isimleri geçmektedir. Abdurrazzâk bu âyete temas etmemekte, 

at-Tabari ve İ bn Katirde bu haberlere rastlanmamakrad ır. Yalnı z Ş ablItu'l-
BuhJırinin, Aş riba kitab ının 12. c ı  bab ında ve Niusnadu "mad ibn ljanbal-
de (IV 208-209), Hazreti Peygamberin mirac ı  esnasında, ikisi zâhiri ve ikisi de 

bât ıni olarak bahis konusu olan dört nehirden söz edilirse de, bu nehirlerin 

akıtt ıkları  ş eylerin mahiyetleri hakk ında teferruata giri ş ilmez. 

v,?'-)L1.:,P 	(2)  (( jı J tt L. j<J 	ı) AJ,f — 2 

r uzil 	 Lit; 	 ‘-f 

j j.s.t.›.A 	I:I JU.  4;1 	 t.49 

41P 	 J 	C.) ■ Z51/4;),.1 	 Jli L,„1;i1 	t r. , 

‘..>lz<51 	Z.<`5k1.1 :AS 	 J ı; 

L; ı  cjp 	c..1.42.1 ı  . 
rUz,11 	 Jt; 

5 t 	 431 	 j I,, 	 Ir: I 

;(^) ) 1 lf(2s ciA 	j>..,4711 	 tr: 	 tf:p 

(3) 	 J 4.-)".?" 

Ş am hakk ında verilen mubalağ alı  haberlerin isnadlar ı  doğ ru olsa bile, 

metinlerin muhteviyat ı , insan aklm ın hudutları  d ışı na ç ıkmaktad ır. Hele 

Hazreti Peygambere ula ş tırılan isnad munkat ı 'dır. Zira Alyâ K ı lâba, tâblitn 

tabakas ındandır. Peygamberi görmesine imkan yoktur. Ş ehirlerin birbirlerine 

nisbetle faziletlerini göstermek için uydurulan haberler, mevzuu hadis mecmua-

larını  doldurmaktad ırlar. Bu haber me şhur hadis mecmualar ında rastlan ıl- 

1 211 - 1 - 562. s. 571 - 572. 
2 Al-Anbiy 81. 
3 `Abd., v. 35a - 35b. 
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mamaktad ır.'Abdurrazzâk, bu âyete temas etmemekte, at-Tabari, 1  ise, Kur'- 

ânda i ş aret edilen yerin sadece Ş am olduğunu söyler ve tafsilattan kaçuur. 

Bu teferruat Ibn Katir 2  de de geçmemektedir. 

Jt; 
	

3 (( 	4 	 .,Jb Lı, _,Ti 1) 449 — 3 

j„,1 	l;.1 L5:6 J 	 L9s J ı; 
4  , 3Y.  Ç .Z.,.A.0 14_11 

Rabve kelimesinin yerini tayin hususunda müfessirler ittifak edeme-

mi ş lerdir. Baz ılar ı  Baytu'l-Mukaddas oldu ğunu söylerken, di ğerleri ise D ı -

maş k veya Ramla demi ş lerdir. `Abdurrazz4, 5  Ma'mar vas ıtasiyle Ka'bdan 

gelen bu haberi aynen nakleder. At-Tabari, 6  bu hususta daha tafsilatl ı  bilgi 

vermekte ve yukardaki haberleri aynen nakletmektedir. Sonunda da, yu-

karda verilen evsafa Raualan ın uymadığı nı  söyleyerek bahis konusu olan yerin 

yüksekte, suyu bol bir yer olmas ı  icad ettiğ i fikrini savunur. İ bn Katir 7  ise, 

Rabvan ın tayini hususundaki çe ş idli görü ş leri s ıralarsada, Ka'bdan gelen yu-

kardaki habere eserinde yer vermez. Bu konudaki çe ş itli haberlere az-Za-

mah ş ari s  de, temas etmektedir. Bu metinden, Ka'b ın lüzumsuz teferruata 

giriş tiğ i anla şı lmaktad ır. 

d— Ktssalara Ait Haberlerin Tafsilinde Görülen İsrttiliyilt: 

C.) ı 	» 	— 1 

cA 	juu» 0L4,u. 
1 0 

_Ayetin mıı hteviyat ı , vahiyle Hazreti Miisân ın ne şekilde hareket etmesi 

laz ım geldiğ ini gösteriyor. Fakat Cibrilin vahyi at üzerinde getirmesine âit 

1 Tafsiru't-TabarI, XVII. 55 - 56. 
2 Tafsiru İ bn Katir, III. 187. 
3 A1-Mu'minun 50. 
4 'Abd., v. 46a. 
5 Tafsiru 'Abdirrazzrı k, 62a. 
6 TafsIru't- Tabari, XVIII. 25-28. 
7 Tafsiru Ibn Katlr. III. 246. 
8 Al-Ka şş 4 III. 149. 
9 Aş -Ş u'ari 63. 

10 'Abd. v. 63b. 
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teferruata islami kaynaklarda rastlan ılamaz. Fakat Tevratta" ve İ srail ordu-

sunun önünde yürüyen Allah ın meleğ i, yerini de ğ iş tirib arkalar ında yürüdü" 

ş ekline bir habere tesadüf edilirse de, onun at üzerinde olup olmad ığı  belirtil-

memektedir. `Abdurrazz4 bu âyete temas etmemekte, at-Tabari 2  de ise, 

Cibrilin ata binip gelmesi bahis konusu edilmemektedir. İbn Kafir,' Allah ın 

vahyinin Hazreti Mâsâya ve denize ula ş tığı nı  zikreder ve M ı sır ordusunun mik-

tarı  hakkında verilen rakkamlar ı  İ srailiyattan addeder. 

(4)  « 5. ,U11 	 Lçj ı  y 	Jtâs j,1211 ..uuz; j » 4J9; -2 

e ji 	 j ı  ı ; ı 	 Ju i 	 

„,....1 ı 1 3icj. ,L 

e4 1 	A d.c. 	 L).„1>. 

j  be?: 	 y ı  L.,_;y ı  J ı !..,4 ı  

et" ) 

(5) 	jy. e4i 413; 3m9  4JJ,J 	 1-1>-1 

Al-Hasandan rivayet edilen haber, mubala ğ ah bir ş ekilde anlat ılmaktadır. 
Cinlerin o günlerde insanlara görünmesi, beraber namaz k ı lıp haccetmeleri, 

Hazreti Süleyman ın rüzgar üzerinde taht kurup, adamlar ıyle meclisler kur-

mas ı , teferruatla me ş gul olunduğ unun bir delilidir. 'Abdurrazz4, bu âyete 

temas etmez. At-Tabari 6  ise, al-gasandan böyle bir haber nakletmedi ğ i gibi, 

ondan cinlerin göründüğ üne dâir bir habere de rastlanmamaktad ır. Fakat 

at-Tabari, Wahb ibn Munabbih ve 'Abdullah ibn Salâm vas ıtasiyle gelen 

haberlerde, Hazreti Süleyman ın Hüdhüdü ara ş t ırma sebebi hakk ındaki riva-

yetleri teferruatl ı  ve mubala ğ ah bularak, Allahın, Kitabda dediğ iyle iktifa 

eder. Hüdhüdün ara ş t ırı lması  hangi sebeble olursa olsun, ona ehemmiyet ver-

mez. Keza, Hazreti Süleyman ın, rüzgâra emredip onun üzerinde binlerle kür-

süler kurmas ı  hususunda mevzu' bir haberi as-Suyilti nakletmektedir. 7  

1 Ç ı kış , 14/19. 

2 TafsIru't-Tabari, XIX. 78-81. 

3 Tafslru İ bn Katir, III 336. 

4 An-Nami 20. 

5 `Abd. v. 67a. 

6 TafsIru't-TabarI, XIX. 143 - 144. 

7 Al-La'âli'l-Ma ş nii`a, I. 89. 
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(1)  (( 1.> 	 LA./1 j ı t-e-ii U.4)1 	)) A198 —3 

L:411 	 jti 	L't 	 jir.miı 1 

çijı. '- 	 (( et:J, 	 j; 1:1-.)) 1 	 141c 

J5U 	 Jt; (ıı ..tp 	;t:-. L:A.11 » 

t..tp 	 4.,» j c); 

	

(2) 	tp 

Hazreti Nühun ömrü hakk ındaki rivayetler çe ş idlidir. Kur"an ın Niihun 

kavmi aras ında 950 sene kalm ış  olmas ı  ifadesini, Tevratta teyid etmektedir. 

Tevrata göre, 3  tufan oldu ğunda NO 600 ya şı nda idi. Yine ona göre "ve Nülı  
tufandan sonra 350 y ıl yaş ad ı  ve Nülıun bütün günleri 950 y ıld ı  ve öldü" 4  de 

mektedir. Ka'bdan gelen haberde, tufana kadar Nfı lı  950 sene ya ş amış , bun-

dan sonra daha 600 sene ya ş ayarak bütün ömrü 1550 seneye ç ıkmış  olu-

yor Keza et-Tabaride bulunan bir haberde, NO kavmini Hakka davete 

ba ş ladığı nda 350 ya şı nda idi. Bundan sonra daha 950 sene ya ş adığı  söylenerek, 

ömrünün tamam ı  1300 seneye ula şı yor.Az-Zamab ş ari 5  de Onun ömrünün 1050 

sene oldu ğ u, 40 ya şı nda iken Peygamberliğ e ba ş ladığı  950 sene kavmi aras ında 

kaldığı , tufandan sonra da 60 sene ya ş adığı n ı  söyler. Wahb ibn Munabbihden 

gelen bir rivaytte ise, onun 1400 sene ya ş adığı  söylenir. İbn Katir,6  Nfı lıun 

kavmi aras ında kalışı na âit çe ş idli haberleri zikrederse de, bu hususta tefer-

ruata giri ş ilmi ş  olmas ını  garib görür. 

e- Ashnda Fayda Mülahaza Edilmeyen Hususları n Tafsilindeki 

C/ N ».,Jl 	 ji 	jf 	(7)  « oUl 4.9w Jt; j » 	— 

L)„ j ti i4 	 L>» t4..X; L,, .4 ı  J ı i ı  

	

(8)  . „„t..:11 i› 	L9.‘ Jt; 	 

1 Al-Ankabut. 14. 

2 `Abd., v. 77a. 

3 Takvin, bab. 7/6 

4 Takvin, bab 9/28-29. 
5 A1-Ka şş 5.f, III. 351. 

6 Tafsiru İ bn Katir, III. 406. 

7 Al-Kahf 60. 
8 `Abd., v. 19a. 
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Kur'öın Kerim, Hazreti Mfısönm arkada şı nm kim olduğunu zikretmediğ i 

veya zikrinde fayda mülahaza etmedi ğ i halde, müfessirler onun Yö ş a` ibn 

Nfin olduğunu söylemiş lerdir. İki denizin veya iki nehrin birle ş tiğ i yerin, 

Rfım ve Föris denizlerinin kastedilmi ş  olması  pek maksad ı  ifade eder görül-

memektedir. Ayette bu iki denizin veya nehrin birle ş tiğ i yer bahis konusu edil-

mektedir. Halbuki Rüm ve Föris denizlerinin birle ş ip birleşmediğ inden, birle-

ş iyorsa bu yer neresidir bu hususta bir şey zikredilmemektedir. `Abdurrazzök,' 

at-Tabari, 2  ibn KatIr 3  ve daha pek çok müfessirler, yukardaki rivayeti nak-

lederler. Bu iki nehrin birle ş tiğ i yer olarak son zamanlarda ileri sürülen bir id-

dia, bu meseleyi halletmeye daha uygun bir zemin haz ırlamaktad ır. Bu iddia-

da, Nilin kolları  olan Beyaz ve Mavi Nillerin, Sudanda birle ş tiğ i yer bahis 

konusu edilmektedir. Mukaddes Kitablarda, Hazreti Mösönm, Sudan ve Ha-

beş istana doğ ru bir seyahat yapt ığı na rastlanmamaktad ır. Fakat, İ ngilizce 

"Yahudi Ansiklopedisinde" 4  Hazreti Müsömn Habe ş istana gitti ğ ini gösteren 

bir kayda rastlan ır. Musevi edebiyat ına göre Hazreti M ılsö, Habe ş  hüküm-

dar= bir dü ş manını  mağ lub ederek onun kar ı sını  almış  ve oraya hükümdar 

olmuş tur. Tevratta da ş öyle bir ibareye tesadüf edilir" ve Miryam ile Harran, 

aldığı  habe ş  kad ından dolayı , Müsö aleyhinde söylediler; çünkü o habe ş  bir 

kad ın almış tı",5  Eğer Hazreti Mfisö, hakikaten böyle bir seyahat yapm ış  ise, 

onun bu iki nehrin birle ş tiğ i yeri görmesi mümkündür. 

Yalyyönm, Ilı dırı  İ lyas olarak göstermesi, Kur'önda müphem olan laf ız-

ların, ilk devirlerde, izah edilme gayr 3tini ifade etmesi bak ımından mühim-

dir. Bu hususda mevzu bir haberi as-SuyütI, eserinde nakletmektedir. 6  

acNl 42)1 4 J c_s • L?, 	(7) « 	 41 3 i — 2 

(8) • 

Müfessirimiz hiç lüzömu olmad ığı  halde, arşm isminin "Züravfil" oldu ğ u-

nu söylemesi, Kanaat ımca, ahesle i ş tigalin en aç ık örneklerinden birini te şkil 

eder. Diğer müfessirlerde bu şekilde bir izah tarz ına tesadüf edilmemektedir. 

1 Tafsiru `Abdirrazz4, 54a. 
2 TafsIru't-Tabarl, XV. 271 - 272. 
3 Tafsiru ibn Katir, III. 92. 
4 The Universal Jewish Encyclopedia. VIII. 7. 
5 Say ı lar, bab 12/1. 
6 Al-La'li'l-Masnii`a, I. 87. 
7 T8.ha 5. 
8 `A.bd., v. 25b. 
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L5 bi CiP a. 	(1  ) 44/1t; 8.e.- t; » a1 — 3 

Bu Örnekte de, O devirde aya ğ a giyilen ayakkab ının, hangi hayvan ın de-

sinden yap ılmış  olduğu mesclesiyle uğ ra şı lmaktad ır. O, Hangi hayvanın deri-

sinden yap ı lırsa yap ı lsın. O bizim için mühim değ ildir. Bu gibi örnekler, tefsir-

de lüzumsuz teferruatla u ğ raşı lmış  olduğunu gösteren delillerdir. 'Abdurrazz15, 3 

 Ka'bdan naklederek onun, ölü eşek derisi olduğunu söylemiş tin. At-Tabari,4 

 Ölü eş ek veya inek derisi olduğuna dâir haberleri naklederse de,sonunda âyetin 

zahiri bu hususlara delalet etmez, o ancak ç ıkarmayı  emreder demek suretiyle 

lüzumsuz ş eylerle uğ raş maktan içtinab eder. İbn Katirde,5  tezkiye edilmemiş  
e ş ek derisi oldu ğuna âit haberler yer almaktad ır. As-Suyöti, Hazreti Müsân ın 

Allahla konu şurken, üzerindeki elbiseleri sayan ve aya ğı ndaki pabucun tezki-

ye edilmemi ş  e ş ek derisi olduğunu söyleyen haberin , sa ğ lam olmadığı nı  söy-

ler. 6  

(:) ..3 	Lç ►  tı  (7) 	 » 41 ji — 4 

1! k:J 	 LL « 	j 4:1%zi » 

(8) 

Arzlar ın balık, balığı n da kaya üzerinde durmas ı  tamamen israiliyâta da-

yanmaktad ır. Bu haberin çe ş itli variyantlar ı  vard ır. 'Abdurrazzök bu âyete 

temas etmemekte, at-Tabari 9  ise, arz ın balık üzerinde durmas ını  ve kayadan 

maksad ın dağ lar demek olduğuna i ş aret eden haberleri zikrediyorsa da, onlar 

aras ında bir tercih yapmamaktad ır. İbn Katir. ol bu şekildeki haberl 3rin 

hepsinin israiliyâttan oldu ğunu, onların tasdikte tekzib de edilemiyeceklerini 

kayde der. 

1 nha 12. 
2 '.A.13d., v. 26a. 
3 Tafsiru 'Abdirrrazz, 57b. 
4 Tafsiru't-Tabari, XVI. 143 - 144. 
5 Tafsiru İ bn Katir, III. 143. 
6 Al-Lali'l-Ma ş nir`a, I. 85. 
7 Loknarı n 16. 
8 '..9.11c1., v. 83a. 
9 Tafslru-Tabari, XXI. 71 - 73. 

10 TafsIru'Ibn Katir, III. 445 - 446. 
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(1) (( 	 - 5 

(2) 

Burada verilen çe ş idli garib haberlerden sarf ı  nazar ederek, Ye'cüc ve 

Me'cüc'ün Türkler olmas ı  meselesi üzerinde duraca ğı z. Ye'cüc ve Me'eücün 

Türkler olduğuna dâir haberler, hemen hemen bütün eski tefsirlerde geçmekte-

dir. Bütün bu haberlerin men şei, Miisâ Cârullah' ın da dediğ i gibi, 3  tamamen 

Yahudilere dayanmaktad ır. Zira, Kitab ı  Mukaddeste4  en ş imalde, Magog diya-

rında ya ş ayan Goglardan bahsedilirken, bu m ınt ıkalar, Yahudiler ve Hristi-

yanlar tarafından Türklerin anayurdu olarak gösterilmek istenmi ş tir. Kitab ı  
Mukaddesteki ifadede, Türkler veya Türklerin anayurdunu gösterecek bir i ş a-

ret mevcud de ğ ildir. Zira Kur'ân ı  Kerimde de Ye'cüc ve Me'cücün cinsiyetleri, 

zaman ve mekanlar ı  tayin edilmemiş tir. Bunlar. Kur'ânda, yeryüzünü ifsad 

edenler olarak vasfedilir. Cinsleri, zamanlar ı  ve mekanlar ı  tayin edilmediğ ine 

göre, geçmi ş  ve gelecekte hangi ırk ve millete mensub olursa olsun, yeryüzün-

deki nizam ve intizam ı  bozmağa kalkış anların hepsine ıtlak edilebilir. Bu 

bakımdan bu güruhun Türklere tahsisi tamamen hatal ı dır ve bir garaza meb-

nidir. 

Yukarıda verdiğ imiz örneklerde görüldüğü gibi, Yahya ibn Sallâm, nak-

lettiğ i israilliyâta ait haberler, yarat ı lış , âhiret ahvali, k ıssalar ve mekanlar 

etrafında bilinmesi lüzumlu olmayan hususların tafsiline giri ş ilmiş  olmas ı  
gibi hususlar etrafında cereyan etmektedir. Bu haberler, ya israili haberleri 

nakleden ş ahıslardan veya do ğ rudan doğ ruya, Yabyâya ula ş an fakat isnad 

zikretmeksizin verdiğ i haberlerde görülür. Tefsirlerin ekserisi, bu mevzular 

etrafında cereyan eden israili haberleri bünyelerine dercetmekten kendilerini 

alakoyamamış lardır. Müfessirimiz de, zaman ında yaygın olan Mete uyarak, 

bu gibi haberlerin, gerek metin ve gerekse isnadlar ını  tenkide tâbi tutmaya 

ihtiyac duymamış t ır. Bu bak ımdan, eserinde isrâili rivayetlere - çok olmasa da-

tesadüf edilir. 

H— Keliim İ lmindeki Yeri: 

Yukarıda Yahya'n ın tefsirdeki gayesinin, Kur'an laf ızlarının anla şı lmas ı , 

kıraatları  ve fıkhi yönleri üzerinde durmak oldu ğunu söylemiş tik. Bu bakım- 

1 AI-Kahf. 94; 
2 `Abd., v. 20b. 37a. 
3 Mnsâ Ciırullah. Ye'cuc. s. 36 
4 Hezekiel, bab 39/1 
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dan kelâm ı  meseleler üzerinde fazla durmam ış , hatta onlara dalmaktan çe-

kinmiş tir. Bu çekingenli ğ in sebebini kat'i olarak bilmemekle beraber, O de-

virde al-Kayrawanda Kelam meseleleri üzerinde münaka ş alar ın revaçta ol-

madığı nı  düş ünebiliriz. İ kinci asr ın sonlar ına doğ ru, Islamın yeni kökle ş -

meye ba ş ladığı  Kuzey Afrikaya, iman hâkimdi, Bu bak ımdan Yahya, an-

la şı lmas ı  güç olan kelam meselelerinden ya hiç bahsetmemi ş  veya onlar ı  
çok basit olarak anlatm ış t ı . Elbette müellifimiz, dola ş mış  olduğu ilim mu-

hitlerinde, kelam münaka ş alarına ş ahit olmu ş tu. Hayat ından bahsederkende 

söylediğ imiz gibi, muas ırlar ı  veya kendinden sonra gelenler taraf ından mür-

ciilikle itham edilmi ş se de, bizzat kendisi bu iddiay ı  reddetmi ş  ve eserinde 

mürcie akidesini destekleyen bir fikre rastlan ılamamış tır. Aksine Onun 

ehli sünnet yolunda oldu ğunu gösteren deliller pek çoktur. Bu hususta bir 

kaç örnek vermekle iktifa edece ğ iz. 

Lja.s141 	 jtb 	 4S1).-k; 	4J} _ 

(2) . eiALPb 	Ç,,!311291 

Yahya, ayeti umumi manada alarak, gözlerin Allah ı  dünyada idrak ede-

miyeceğ ini söylerken, Cenab ı  Hakk ın onları  dünya ve ahirette idrak edece ğ ini 

bildirerek, Ehli Sünnet akidesinde oldu ğu gibi, ahirette, Onun idrak edilebi-

leceğ ini , ifade etmek ister. `Abdurrazzak bu ayete temas etmemekte, At-Ta-

bari 3  ise, bu ayet hakk ında gelen çe ş idli rivayetleri grublar halinde topla-

makta, neticede bize göre do ğ rusu ş öyledir deyip, Hazreti Peygamberin bir 

haberine dayanarak, Allah ın ahirette görülece ğ ine iş aret eder. sorulmas ı  
muhtemel olan sorulara cevaplar verir. 

» 	(4)  (( 	JS)) AJ J; — 2 

,}b ■ 	« 

Jt; tt*- 	 L3 ı 	 ja,4 

(5) 	j;b1 

Yahya, bu ayetin muhatab ı  olarak Ehli Kitab ı  alır. Her nekadar kendisine 

ayetin muhatab ı  olan kimselerin Ehli Harara haberi gelmi ş se de, o Ehli Kitab ı  
tercih etmektedir. Bu bak ımdan Yahya, ayeti umumi olarak de ğ il de, Ehli 

1 Al-An'm 103. 

2 211 - 1 - 484, s. 512. 

3 TafsiruTabari, VII. 299 - 304. 

4 Al-Kahf 103 - 104. (Nushada 	
I

ş eklindedir) 

5 `Abd., v. 21a. 
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Kitaba tahsis etmi ş  oluyor. İkinci haberi zikretmekle Yahyâ, bunu da kabul 

etmi ş  olmuyor mu ? diye bir sual vaki olsa, ş öyle denilir.0 zaman Yahya ayetin 

manas ın ı  umumi olarak almakta ve İ slama dü ş man olan her ziimreye te ş mil 

etmektedir. Nitekim at-Tabarll de, bu ayetin tevili hususunda tefsircilerin ihti-

laf ettiklerini, baz ılar ın ın ruhban s ınıfı , baz ı ları  ehli kitab, baz ı ları  da Hariciler 

olduğunu gösteren l ı aberleri s ıralad ıktan sonra, bu ş ekilde hareket edenlerin 

ayeti tahsis etmi ş  olduklarını , halbuki umumi olarak, hangi dinden olurlarsa 

olsunlar, Allaha küfredenler, bunun şum ıllü içine girmiş  olaca ğı nı  söylemekte-

dir. `Abdurrazzak, 2  bu ayetin Yahudilere ve Nasranilere delalet etti ğ ini söyle-

dikten sonra, Ehli Hal-ara ve Ehli Savami'y,; ait olan biran haberi de zikret-

mektedir. Ibn Katir, 3  ayet yahudilere ve nasaraya hitabdan önce Mekkede 

nazil olmuş tur. O zamanda Hariciler de yoktu, bu bak ımdan O, ayetin, husu-

sulikten ziyade bir umumilik ifade etti ğ ini anlatmak istemektedir. 

<:4 4 11 	jy.t.e.S 	 » .13i; — 3 

.y3.› 	J 

Yahya'n ı n, ayeti büyük günah sahiplerine tahsis etmesi, insanda mürcie'ye 

do ğ ru bir meyli oldu ğu fikrini uyand ır ıyorsa da, bu hususu teyid edecek di ğ er 

örneklerin olmamas ı  ve Ehli Sünnette de, âhirette günahkar müslümanlar için 

mağ firet ümidi beslemek gibi bir fikrin mevcudiyeti, onu itham etmeye kâfi 

bir delil te şkil edemez. `Abdurrazzak bu âyete temas etmemekte, at-Taberl 6  

ise, cennete ithal edilen bu gurubun günahlar ının örtülerek ma ğ firet edilece ğ ini, 

büyük veya küçük günah sahipleri olup olmad ıklarını  ayırtetmeksizin zikreder, 

Netice olarak, Yalıya'n ı n bu eserinde, kelam meselelerini ilgilendiren mü-

ka ş alara hemen hemen hiç rastlanmamaktad ır. O, bu husustaki ayetler üzerin-

de münaka ş alara giri ş memiş , onlar ı  Ehli Sünnet görü ş üne göre, basit bir ş ekil-

de izah etmekle iktifa etmi ş tir. Bu bak ımdan Yakıyamn, ilmi Kelam sahas ın-

daki ş ahsiyyetini belirtecek tafsilatl ı  delillere mâlik 

I— Eski Arab Ş iirindeki Yeri: 

Ayetlerin mana ve irablar ının tesbiti için, kadim arap ş iirine başvurma gibi, 

filolojik bir harekete oldukça erkenden te şebbüs edilmi ş , hatta bu hareketin, 

1 TafsIru't-Tabari, XVI. 32 - 35. 

2 Tafsiru `Abdirrazz5k, 55b. 

3 Tafsiru İ bn Katil., III. 107. 

4 F5tır 33. 

5 `Abd., v. 98a. 

6 Tafsiru't-Tabari, XXII. 139. 
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bir emri Peygamberi oldu ğuna dâir haberler de serdedilmi ş tir. Ibn `Ablı ös'tan 

rivayete göre "Hazreti Peygambere, Kur'ân ın hangi ilmi daha hayırhdır, diye 

sorulunca, Onun İ 'rab ını  yapmaz onun gariblerini ara ş t ırınız," demiş tir.° 

İ lk devirde Kur'ön ın ı rab ı  ve gariblerini ara ş tırma gibi bir hareket görül-

mediğ ine göre, bu söz ikinci as ırdaki filolojik faaliyeti gösteren bir haberin, 

Hazreti Peygambere kadar ula ş t ırılmış , yanlış  bir isnadı  olsa gerektir. Zira, 

Hazreti Peygamberin vefat ından az bir zaman sonra, sahabeden baz ıları , 

Kur'ânda irah bak ımuı dan,âcaib bulduklar ı  baz ı  kı s ımları ,katib hatas ı  zannet-

mi ş lerdi. Hazreti `Ai ş a'n ın üç yerde kâtib hatas ı  görmesi ve yine Hazreti 

Otmön'mn, Mushafta yanl ış  okunmuş  kı sı mlar görüyorum, araplar, bunlar ı  

kendi lisanlariyle yerine getireeeklerC:ir, demesi 2  bu hareketin, Hazreti Pey-

gamberin vefat ından sonra ba ş ladığı na i ş aret etmektedir. 

Kur'ön tefsiri faaliyeti geli ş irken, filologlar ve müfessirler, Kur'ön ın garib 

kelimelerini ve köide d ışı nda kalan nahvi meselelerini,kelimenin veya terkibin 

manas ını  daha aç ık bir ş ekile izah etmek için eski arap ş iirine müracaat etmeyi 

ve onlardan deliller getirmeyi murad etmi ş lerdi. Kadim arap ş iiriyle isti ş -

hadda bulunma hareketi, sahabe devrine kadar iner. Keza al- Farrö, Ma' 

öni'l-Kur'ân ında; Abü `Ubayda, Macözu'l-Kur'ön ında; at-Tabari, tefsirinde 

ş iire istinad etmi ş lerdir. 

Yahyö ıbn Sallâm, al-Farrö ve Abü Tbayda ile muas ır olmas ına rağmen, 

eski arap ş iiriyle istiş had etmediğ ini görmekteyiz. Elimizde mevcud olan tef-

sirinde iki yerde ş iirle iş tişhad etmi ş tir. 

	

;i1;2? ,)" 	iiıs I vA » 	J; 9lÇ (3)  (< 	 — 

	

cj j1::Z 	et:_91; 

	

ji 	 (10 J , ry:;>j 	U,1)J,_fs.4 t.; j  

411 	,;,.ıt' I Jj,..> 	 L4Ltş,iı  

Jj,.)  

1 Tafsiru Abi Ilayyin, I, 12 - 13. ; Mukaddamatan, s. 261. 
2 Ta'wil ıı 	 s. 20. 
3 Al-AlyzMı  26. 
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JVI 	L  

( i )  L.  ;)1 (;. 

Yahya, bu ayetin muhatab ı  olan kimselerin Kurayza ve an-Nadir kabi-

leleri oldu ğunu söyledikten sonra, bu haberi aç ıklayı cı  mahiyette olan, ş airin 

sözünü zikretmeyi ihmal etmemektedir. 

ZJ ı 	 ;Z!U.  tte 	 s;ı4J21;A » 43} — 2 

« 41:1  /1 C.) 	» 	ji 	 » 	 j  (2)  (ı  

4.1 ,39 j 	 c3I 	 j 

4. İ P ,1*.W J4.0 L,1)1Li j,s4 	 *.P 	 . 	 ... c( L.sşe, ;J» 

(3) . jpLi.,11 	L;11 j 	 L;„ Ly 

• L53I 	; ı 	(> 
Her iki beyit, İ bn `Omarın aynı  haberinden sonra aynen tekrar edilmek-

tedir. 'Abdurrazzals. 4  (( ;.;„M )) kelimesini (( 	)) den ayr ı  olan hurmalar ın 

renkleri olarak tarif eder. Fakat bu beyte temas etmez At-Tabari, 5  hadisenin 

Banu'n-Nadir hakk ında olduğunu kaydeder ve bu beytin yazar ı  Hassan ibn 

Tabittir der. At-Tabarideki bu beyte ait haber, Nafi' ve İ bn 'Omar vas ıtasiyle 

Peygamberden gelmektedir. 

Biz burada beytin, ayeti izah edi ş  tarz ı  üzerinde duracak de ğ iliz.6  Bizim 

as ıl konumuz, Yalıyan ın ş iirle isti şhad etmemi ş  olmas ı dır. Yatryk ıı n tefsirinin 

yarıya yakın bir kısmı  elimizde bulunmaktad ır. Elde bulunan bu k ı sımlarda, 

ayn ı  ş airin beytinin iki yerde tekrar ından ba ş kasına rastlan ılamamış t ır. Eli-

mizde bulunmayan k ı s ımlarda ş iirle isti şhad örneklerinin bulunmadığı nı  kat'- 

iyyetle söyleyemezsekde, velevki olsa bile, mevcud olana k ıyasla onlar ın ade-

dinin fazla bir yekün te ş kil etmeyece ğ ini söyleyebiliriz. 

1 `Abd., v. 88b.; H. ljusni. v. 59b. 
2 Al-Haşr 5. 
3 211 - 1 - 333. s. 342. 
4 Tafsiru `Abdirrazzük, 96a. 
5 Tafsiru't-Tabari, XXVIII. 34. 
6 Bu konuda tafsilat için bkz. Sahihu'l-Bubari, VI. 184.; Ş ahihu Muslim,K. Cihad, 

29.; Sünanu Abi Düwud. K. Cihad, 83.; Sunanu İ bn 111ca, II. 948.; Musnadu Ah- 

mad, II. 8.52, 80, 123, 140.; Mac8.zu'l-Kur'an, II. 256.; Mu'camu Masta'cam, I. 285-286. 
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Netice olarak, müellifimizin ş iirle istişhad etmemesi, onun ş iirle me ş gul 

olmadığı na veya ş iire itimad etmemi ş  olması  ihtimaline yol açmaz. Zira, Yalı -

yanın ya şadığı  devir, arap dil ilimlerinin geli ş meye ba ş ladığı  bir devreye 

rastlad ığı nı  unutmamak laz ımdır. Bu kadar çe ş idli ilim merkezlerini gezmi ş  
olan Yahya, hususiyle men ş einin Küfe ve Basral ı  oluşu, onun ş iirle me ş gul ol-

mas ına kâfi bir delil te şkil edebilir. Fakat yine unutmamak laz ımdır ki, ilk de-

virlerden itibaren, Kur'a.= aç ıklamas ı  hususunda ş iirin hüccet getirilmesini 

münasip görmeyip, nahivcilerin bu gidi ş ini beğ enmiyenler "siz ş iiri, Kur'an 

için bir asıl yaptınız, Kur'ffilda zemmedilen bir ş ey nas ıl olur da, ona delil-

getirilir" i diye itirazda bulunuyorlard ı . Onun, böyle bir mücadeleye giri ş -

mekten çekinmi ş  olduğunu söyleyebiliriz. 

Baz ı  eserlerde, 2  Nafi` ibnu'l-Ezrak (Ö. 65 /685) in, Kur'andan anlaya-

madığı  kelimelerin tefsirini Ibn `Abbasa sordu ğu. Ibn `Abbas ın da ona kâdim 

arap ş iirinden deliller vermek suretiyle izahatta bulundu ğuna dair haberlere 

mâlikiz. Halbuki müellifimiz eserinde, Nafi'in, Ibn `Abbasa sordu ğu baz ı  sual-

leri nakletmi ş se de, 3  Ibn 'Abbas ın delil olarak ileri sürdüğü hiç bir beyti al-

mamış t ır. Burada iki ihtimal hat ıra gelebilir. Biri, ş iirin, Kur'an tefsiri için 

delil olup olam ıyacağı  hususundaki münaka ş alara, Yalıya'mn karış mak is-

tememesi ve o s ıralarda Kuzey Afrikanm ilim seviyesinin durumu, di ğ er ise, 

Ibn `Abbas, Nafi'in sormu ş  olduğu sualleri cevapland ırırken, ş iirle istişhadda 

bulunmamış  olmas ı dır.4  

1 Al-It kön, I. 149. 

2 Aynı  eser. I. 149-165.; Mu'eamu 	 s. 234. 

3 Bu husustaki örnekler için baknuz. 	v. 24a. 67a. 80a.; 211 - 1 - 333, s. 343. 

4 Ibn `Abbös ile Nafi' aras ındaki münasebet hk. Bkz. Tafsirin Do ğ u ş u ve buna H ı z 

Veren Amiller, s. 81 - 83. 
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BÖLÜM III 

YAHYA İ BN SALLAMIN TEFS İ Rİ N İ N Fİ K İ R HAYATINA TESİ Rİ  

Yahya ibn Sallamın tefsirinin, zaman ında ve daha sonraki as ırlardaki 

tesirini iyi anlayabilmek için Kuzey Afrikan ın fethinden itibaren bir kaç as ır 
lık siyasi, içtimai ve ilmi durumunu gözden geçirmek zarureti vard ır. Fakat 

Yahyamn hayat hikayesini anlat ırken Kuzey Afrikan ın ilk asırlardaki duru-

muna genel olarak bir göz atm ış , siyasi, içtimai ve ilmi durumundan k ısaca 

bahsetmi ş tik. Siyasi alandaki değ iş melere rağmen, ilmi çalış malarda fazla bir 

değ iş iklik olmamış , hatta bu bölgenin, Avrupadaki rönesans hareketine bir 

köprü vazifesini gördü ğünü söylemi ş tik. Bu hususlar ın tekrarında bir fâide 

mülahaza etmedi ğ imizden, doğ rudan doğ ruya müellifin eserinin fikir hayatm-

daki tesirinden söz açaca ğı z. Şunu da ilave edelim ki, hicretin ikinci asr ından 

itibaren gelişmeye baş layan islâmı  ilimleri öğ renmek için pek çok Kuzey Af-

rikalı  talebe, do ğudaki ilim merkezlerin gitmiş ler, senelerce oralarda kalarak, 

öğ rendiklerini memleketlerine nakletmi ş ler ve oralarda talebe yeti ş tirmeye 

baş lamış lardı . Kuzey Afrikaya ait tarih ve tabakât kitablar ını  okuduktan son-

ra, bende has ıl olan kanaata göre, ilk as ırlarda, Kuzey Afrika ve Endelüsde 

ilim sahas ında ş öhret kazanan ş ahsiyetlerin hemen hemen hepsi, ilimlerini do-

ğudaki ilim merkezlerinden alm ış lard ı . Doğuya gitmeyip te me şhâr olmuş  ş ah-

siyyet yok denebilecek kadar azd ır. Bu bak ımdan Kuzey Afrika do ğu ilim mer-

kezlerinin talebesi mevkiinde kalm ış t ı . Önsözde de belirtti ğ imiz gibi, Bu bölge 

müelliflerinin ve eserlerinin, do ğuda fazla tan ınmamış  olmasının en mühim 
sebeblerinden biri burada aranmand ır. 

Yahya ibn Sallâm , al-Kayrawana yerle ş tikten sonra, ilme kar şı  susamış  
olan bu belde sakinleri, k ısa bir zamanda onun etrafında toplanmış lardı . 

Hernekadar Yahya, ş arkın münekkidleri nazar ında, tam sıhhatlı  bir şahsiyyet 

olarak görünmüyorsa da, ilim bak ı mından, doğuya nisbetle biraz zay ıf durum-

da olan Kuzey Afrikada, ileri gelen bir ş ahsiyyet olarak meydana ç ıkmaktad ır. 

Görmüş  olduğumuz örneklere göre. Yal ıyamn tefsiri zaman ındaki tefsirlere 

nisbetle mühim bir merhale katetmektedir. Zira onda, nakl, ayetin lilgat 
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manas ını  beyan ve bazen de haberleri tenkid süzgecinden geçirerek, tercihde 

bulunmas ı  gibi hususiyetler arzetmektedir. İ lk tefsir müdevvinlerinden adde-

dilen, Abdulmalik ibn Curayc ın tefsirine mâlik olmamakla beraber, onun bu 

hususlara riayet etti ğ ine dâir haberlere de rastlama ınaktayız. Yahyan ın mua-

s ırı  olan `Abdurrazzak ibn »amma- mili tefsirinde de mücerret nakilden ba şka 

hususlara tesadüf edilmemektedir. Kendinden evvelki tefsirleri hemen hemen 

eserinde tamamen nakleden at-Tabari,Yabyan ın takip ettiğ i usuliin en mükem-

mel örneğ ini vermiş  ve Yalryan ın eksik b ırakt ığı  kı s ımları  ikmal etmi ş tir. Metot 

itibariyle aralar ında yakınlık bulunan bu iki müfessirin ve bir as ırhk bir önce-

liğ e sahip olan Yahya= tefsirini at-Tabari, maalesef görmemi ş  ve eserinde der-

cetmemi ş tir. Eski tefsirlerin kolleksiyonu addedilen at-Tabarimn tefsiri, bu eski 

tefsirlerin di ğer bir nushas ı  halindedir. Bu bak ımdan, bir birini görmeyen ve 

aralarında usul benzerliğ i bulunan bu iki müfessirin, Bu benzerlikleri tamamen 

tesadüfüdir. At-Tabarinin, Yahya= talebelerinden veya daha sonraki nesil-

lerden, Yalıyan ın ismini zikretmeksizin, onun eserinden istifade etmi ş  olmas ı  
düş üncesi akla gelebilirse de, bu hususu teyid edecek bir ip ucuna rastlan ıla-

mamış tır. Zaten at-Tabari, bir defaya mahsus olmak üzere, bir haberin isnad ın-

da ondan bahsetmi ş tir. Eğer eserini görmü ş  olsayd ı , ondan s ık sık bahset-

mekte bir mahzur görmeyecekti. 

Yalıyan ın eserinin, gerek Kuzey Afrikada, gerek Endelüsde ve gerekse 

doğudaki tesirini, bilhassa tefsire ait eserlerde aç ık olarak görememekteyiz. 

Fakat Kuzey Afrikal ı  ve Endelüslü ilim adamlar ının Yahya ve tefsirihakk ında 

yazd ıkları  göz önünde bulundurulacak olursa, onun bu muhitlerde oynad ığı  

rol hiç te küçiiınsenecek gibi de ğ ildir. al-Kayrawândaki `Ukba cami'i kütüp-

hanesinde yapt ığı m ara ş t ırmalarda, ikinci, üçüncü ve dördüncü as ırlarda yaz ı l-
mış  İ slam Hukukuna ait pek çok eserlere rastlad ığı m halde, Yahya'n ınkinden 

ba ş ka bir tefsir kitab ına rastlayamad ı m. Tabaka -t ve Tarih kitablar ında da 

bu asırlarda ya ş amış  me şhur bir müfessire tesadüf edemedim. Yahya= tefsir 

nüshalar ının vas ı flarını  zikrederken söyledi ğ im gibi, al-Kayrawanda bulunan 

çe ş idli varaklar, Çe ş itli hatları  ihtiva etmekte bu çe ş idlilikler de onların muh-

telif zamanlarda yaz ıldıklarına delalet etmektedir. Zann ıma göre bu varaklar, 

al-Kayrawan ın muhtelif zamanlarda ve bilhassa 449 /1057 senesinde Fat ı -

milerin sevketmi ş  olduklar ı  Hilablerin tahribinden kurtulmu ş  olanlar olabilir. 

Bu varaklar ın değ iş ik yaz ıları  ihtiva etmesi ve muhtelif zamanlarda 

yaz ılmış  olması , Yalıyamn eserinin Kuzey Afrikada, fazla kullan ılıp yayılmış  
olmasına delalet eder. Hatta bu varaklar aras ında, V. ci asr ın ba ş larına ulaş an 

Endülüse ait nüshalar ın bulunuş u, eserin Endelüsde de yay ılmış  olduğunun 

delilidir. Ad-Dâninin Yahya'n ın tefsiri hakk ında sarfettiğ i medhedici sözler 

de, bu hususu takviye edici mahiyettedir. 
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Ahu Bakr ibn Hayf ın, Fahrasasmda da görüldü ğ  gibi, Yahyânın tefsirinin 

kendisine ula ş an isnadlannı  verirken, bu tefsirin yay ılma safhalar ını  müş a-

hede etmiş  oluyoruz. Bu fihristen, diğer tarih ve tabakât kitablar ından isti-

fade ederek, Yahyân ın tefsirinin yay ı lışı nı  ş öylece hududland ırabiliriz. İkinci 

asrın sonlarında al-Kayrawânda Yahyâ dan rivayet edilen tefsir, gerek o ğ lu ve 

torunu vas ıtasiyle, gerekse talebesi Ahmad ibn Milsâ taraf ından Orada riva-

yet edilmi ş tir. Bu ş ahıslardan, tefsirin rivayetini alanlar aras ında, Kuzey 

Afrikalılardan ba şka, Endelüslülerin de bulunduğunu görüyoruz. Abül-Ha-

san `Ali ibn al-Hasan, Yahyân ın tefsirini, hem Ahmad ibn Müsâdan, hem de 

Müfessirin torunu Yahya ibn Muhammad ibn Yal ıyâdan dinlemi ş , o da bu 

tefsiri Endelüsde rivayet etmi ş  ve yaymağa baş lamış tı . Yine Endelüslü Yasin 

ibn Muhammad ibn `Abdurrallim al-Ansürl (Ö. 320 /932 civari) de Yahyâ-

nın tefsirini, Ahmad ibn Müsâdan rivayet etmi ş , ondan da 'Isâ ibn Muham-

mad al-Andallisi almış tır.' Bunlardan anla şı ldığı na göre Yahyân ın tefsiri, 

Üçüncü asr ın ortalar ından itibaren Endelüsde yay ı lmış  oluyordu. 

Abfı  Bakr ibn Hayr ın verdiğ i diğ er bir rivayet zincirinden, Yahyân ın tef-

sirinin, Kuzey Afrikadan M ı sıra, oradan da Ba ğ dada kadar ula ş tığı nı  görü-

yoruz. Zira bu isnad aras ında bulunan Hibatullah ibn Salâma (Ö. 410 /1019) 

Bağdadlı  olup, tefsir ve Kur'an ilimleri sahas ında ün yapmış  bir ş ahsiyettir. 2  

al-Kayrawândaki, tefsir varaklar ının vas ıflarnı  bildirirken gösterdiğ imiz 

gibi varaklar üzerindeki kay ıtlardan anla şı hyor ki, bir ş ahıs diğerinden rivayeti 

alırken, yanında bir kaç ki şinin veya pek çok kimselerin bulundu ğunu söyle-

mesi de, bu tefsire kar şı  gösterilen alakan ın bir örneğ ini teşkil eder. 

Yahyânın tefsirinden yap ılmış  iktibaslara az da olsa Kuzey Afrika ve 

Endülüse ait tefsirlerde tesadüf edildi ğ i halde, onun M ı sır ve Bağdada kadar 

ulaş an tefsir rivayetlerine, Ş arktaki tefsirlerde rastlanamamaktad ır. 
rawânın V. ci as ırdaki me şhur edip ve ş iiri Abfı 'l-Hasan al-Hu şari (Ö. 483 / 

1090) eserinin mim kâfiyesi k ısmında Yahyâ ibn Sallâmın tefsirinden bahset-

tiğ i) göre,3  eserin bu as ırda al-Kayrawânda me şhur ve yaygın olduğuna de-

lalet eder. Bu tefsirin ayn ı  as ırda Endelüsde de me şhur oldu ğunu ad-Dâni-

nin şu sözünden de anlayabiliriz"."Mütekaddimândan onun tefsiri gibi bir tef-

sir olmadı" demek suretiyle, onu medh etmektedir. Keza VII. ci  asrın me şhur 

müfessirlerinden olan, Endelüslü Abü `Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn 

Abi Bakr ibn Farh 	al-Kurtubi (Ö. 671 /1273) nin al-Cami` Li Alıkâ- 

mi'l-K ıir'ân adl ı  eserinde, ara s ıra Yahyâdan iktibaslarda bulundu ğu görül- 

1 Cazwatu'l-Muktabis, s. 363. 

2 Tabak 3tu'l-Mufassirin (Yazma), v. 196a.; TEtribu Ba ğ cU1, XIV. 70. 

4 Abül-Hasan al-Hu ş ari 	 Asruhu, 	 s. 369. 
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mektedir.Mesela,ar-Röm suresinin 24.eii âyetindek4 j 	»kelimelerin- 

in tefsirinde, Yahyân ın görüş ünü veya onun tefsirinden alm ış  olduğu fikri kay-

detmektedir.° Halbuki Yallyâ, bu âyetin tefsirinde, Katildadan nakl ile (< 

ın müsâfir için (( 	» ise mukim için oldu ğu haberini verdikten sonra, baz ı - 

ları  (< 19y. » ın soğuğ a, (< 	» in ise yağmura kar şı  olduğunu söylemek- 

tedirler. diye izah etmektedir. 2  Yallyân ın izahat ından istifade eden al-Kur-

tubi, bu fikri biraz daha aç ıklıyarak ın mahsulün so ğuktan helak ol-

mas ından, (( t,„1, » ın ise, ya ğ murun mahsulü ihya etmesinden ileri geldi ğ ini 

söylemektedir. keza ayn ı  tefsirin XX /138 ve XX /149 sahifelerinde yahyâ-

fikirlerine rastlan ı lmaktad ır. 

Al-Bahru'l-Muhit sahibi Atiruddin Abi `Abdillah Muhammad ibn Yâsuf 

ibn Hayyân al-Andaliisi (Ö. 745 / 1344) tefsirinde al-Kurtubinin Yallyâdan 

naklettiğ i ayni rivayeti, al-Kurtubi vas ıtasiyle zikretmektdir 3  keza VIII/ 

498 Y:al:Iyinin sureyi Mekki olarak tercih etmesini görebiliriz. 

Yabyân ın tefsirinin, kendisinden sonra ş öhret kazan ıp, yaygın olduğunu 

gösteren delillerden biri de, eserleri bahsinde zikretti ğ imiz gibi, onun şerh ve 

ihtisarlarının yapılmış  olmas ıdır. 

1 Tafsiru'l-Iurtubr, XIV. 19. 

2 `Abd., v. SOa. 

3 Al-Balı ru'l-Muhit, VII. 168. 
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SONUÇ 

Hayat ını  ve Tefsirdeki metodunu tez konusu olarak ele ald ığı mı z, Yahya 

ıbn Sallam ın hayat hikayesi hakk ında bilgimiz yok denecek kadar azd ır. Eski 

olması  ve çok me ş hur bir ş ahsiyyet olarak görülmemesi sebebiyle, onun hakk ın-

daki malumat ımı z menk ıbelerden ileri geçememektedir. De ğ il sadece Yahya, 

Kuzey Afrikada temayüz etmi ş  bütün ş ahsiyyetlerin hakiki ya ş ayış  veche-

lerinden ziyade, menk ıbelerine ehemmiyet verilmi ş  ve biyografik eserlerin ek-

serisi bu yöne teveccüh etmi ş tir. Bu da Kuzey Afrika ahalisinin mankibelere 

olan dü ş künlüğünün bir ifadesidir. 

Yahya hakk ında yaz ılan ş eylerin hemen hemen hepsi al-Kayravvâna 

yerle ş tikten sonraki k ısma ait bulunmaktad ır. Doğup büyüdüğ ü, 60 seneye 

yakın ya ş ayıp feyz aldığı  doğu İ slam Dünyas ındaki durumu, hakk ında hemen 

hemen hiç bir bilgiye sahip de ğ iliz. Bu bakımdan, onun için söylenilen ve de ğ er-

siz gibi görünen haberleri, de ğerlendirmek mecburiyetinde kald ık ve netice 

olarak İ bn SalMm ailesinin al-Kayrawanda 150 sene müddete Irak re'y e-

kolünün görü ş ünü müdafaa edenlerden biri oldu ğuna kanaat getirdik. 

Asıl konumuz olan, tefsirdeki metoduna gelince, hayat ı  hakkındaki zor-

luklardan daha fazlasiyle kar şı  kar şı ya geldik. Eserinin tam olmamas ı  ve 

muhtelif yerlerde varaklar halinde bulunmas ı , baz ı sın ın zamanının tesiriyle 

okunmaz hale gelmesi, zorluklar ı  art ıran sebeblerdendir. 

Yahya= tefsiri, Islami ilimleri ve Islami kültürü toplayan bir ansiklo-

pedi mahiyetindedir.Selef alimlerinin bir çoklar ı= ş ahadetlerini ve fikirlerini 

ihtiva eder. İ lk tefsirlerden olan ve baz ı  orijinal vas ıfları  bulunan bu eser, maa-

lesef, bu gün ilim âleminde gere ğ i gibi tan ınmamaktad ır. Nakl ve nakd' ı  ihti-

va etmesi bak ı mından at-Tabarinin tefsirine tekaddüm ederek, nev'inin il-

kini te şkil eder. Müellif evvela Hazreti Peygamber, Sahabe ve Tabiilerin tef-

sirlerine dayan ır. Bunlar d ışı nda, kıraat, lagat, nahiv, tarih ve ş er'i ahkama is-

tinad ederek re'yi ile hareket eder. Yaln ız onun tefsirinde, at-Tabarininkinde 

olduğu gibi, İ slam kültürü ile imtizac eden, mant ık, felsefe, t ıb, tabiat ve riya-

ziyye gibi, yabanc ı  kültürlere istinad eden ilimler görülmemektedir. Yine 
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onun tefsirinde, eksen müfessirlerin hilaf ına olarak, eski arap ş iirinden delil-

ler getirmemi ş  olduğunu müş ahade etmekteyiz, O, tefsirinde kelâmi mesele 

ler üzerinde fazla durmam ış  cemiyyetin durumuna göre hareket etmesini bil-

miş tir. Bilhassa nakl, nahiv, k ıraat ve ş er'i ahkamı  izah yönünden geni ş  izah-

larda bulunmu ş  bu husustaki haberleri toplam ış  bazen aynen nakl, bazen ter-

cih ederek, bazen de bu haberleri izah etmek suretiyle neticeye ula ş maktad ır. 
At-Tabarinin tefsirdeki metodunun ilkel şeklini Yatıyada görmü ş  olmamız, 

tezimizin esas ını  te şkil etmektedir. Halbuki, tefsir usulüne dair yaz ılmış  eser-

lerde, nakl ve nakdi bir arada beraberce yürüten ilk ş ahsın at-Tabari olduğu 

ileri sürülmektedir. Evet, at-Tabarl bu usülü en iyi ve en mükemmel bir ş e-

kilde kullanan ilk müfessir olabilir. Fakat bu metodu ilk defa kullanan o de ğ il-

dir. Yahya' ibn Sallüm, ona tekaddüm etmektedir. Ş unu da ilave edelim ki, 

eski müfessirlerin eserlerinin pek ço ğuna bu gün sahip olamad ığı mızdan, kay-

naklarda da onlar hakk ında aydmlat ı cı  geniş  bilgi bulamadığı mızdan, onların 

mahiyetleri hakk ında malumat edinememekteyiz. Bu metodu kullanmada 

Yahya'ya tekaddüm edecek eserlerin, zamanla ortaya ç ıkmas ı  mükündür. 

Yahya'nın muasırı  olan, 'Abdurrazzük ibn Hammrım (Ö. 211 /826), Ab ıl 
Tbayda (O. 210 /825) ve al-Farra (Ö. 207- / 822)n ın eserleriyle, müellifimizin 

eserini, laz ım gelen yerlerde kar şı laş tırdık, Bunlarm usullerinin Yabytınnı  
usulü ile bir benzerlik arzetmedi ğ ini gördük. 

Netice olarak diyebiliriz ki, Yahya'n ın Tefsiri şu anda nev'inin ilki olarak 

görülmesi ve zaman ındaki Islami kültür ve ilimleri toplamas ı  yönünden diem-
miyeti hâizdir.Ne yaz ıkki, bu gün eserin tamam ına mâlik olmamam ız sebebiyle, 

eseri ilim ehline arzetmek mümkün olamamaktad ır. Yalnız elimizde mevcud 

olan nushalara dayanarak, baz ı  surelerin müstakil olarak, tenkidli ne ş irlerini 

yapmak mümkün olabilir. Bir örnek olmak üzere, okuyuculara "el-Ahzab" 

suresini, `Abdeliyye ve Hasan Husul. Nushalar ına göre, takdim etmeyi uygun 

gördük. `Abdaliyye nüshası  asıl olarak alınmış , Hasan Husniye göre farklı  olan 

yerlerine i şaret edilmiştir. kro şe içerisinde bulunan [86 - b] gibi ra-

kamlar Abdeliyye nüshas ının varak numaralar ıdır. yine kro ş e içinde bulunan 

(108) gibi rakkamlar ise Hasan Husni nüshas ının sahife numaralar ına dela-

let eder. 
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