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ÖNSÖZ 

İslam tarihinde ilim, geçmişin birikimiyle güçlenip geleceğe daha emin adımlarla 

yürümeyi hedeflemiştir. Tarihi süreç içerisinde farklı medeniyetler, bu mühim görevi 

üstlenmiş ve bugünün dünyasına İslâmî ilimler adına başarılı bir birikim bırakmak için 

büyük çaba göstermişlerdir. İşte Osmanlı Devleti de bu bin dört yüz yıllık sürecin altı 

asırlık zaman diliminde İslam’ın dünya üzerindeki en etkili sesi ve gücü olmuştur. Fakat 

bu medeniyetin varisleri olan modern araştırmacılar, seleflerinin İslâmî ilimlerdeki 

katkıları üzerine yeteri derecede ilgi gösterememişlerdir. Bu ilgi azlığı, özellikle 

Osmanlının öz varisleri olan bu toprakların çocuklarının, atalarının mirasına bigâne 

kalmaları olarak da değerlendirilebilir. 

Her şeye rağmen son yıllarda özellikle Osmanlı tefsir mirasının akademik çalışma 

alanlarında yer bulması, müspet bir gelişmedir. Zira Osmanlı dönemindeki Kur’ân ve 

tefsir çalışmalarıyla ilgili her yeni bilimsel faaliyet, bu ilgisizliğe karşı bir duyarlılığın 

ifadesidir. İşte bizde bu duyarlılığa küçük bir katkıda bulunmak istedik. Osmanlı modern 

döneminde ilmiye teşkilatı bünyesinde ciddi vazifeler icra etmiş ve önemli bir müderris 

olmasına rağmen ismi pek duyulmamış Debreli Vildan Faik Bey ve müellifin bizzat kendi 

hattıyla görev yaptığı medresede tefsir usûlü dersleri için kaleme aldığı el-Multeḳaṭ fî 

usûlü’t-tefsîr (Tefsir Usûlünden Seçmeler) adlı eseri üzerine bir çalışma gerçekleştirdik. 

Sosyal hayatın çeşitli meseleleri içerisinde yoğun mesai gerektiren akademik 

çalışmalar hazırlamak, elbette zor bir süreçtir. Bununla beraber ilim dünyasına mütevazı 

bir katkı sağlamak da sevindirici bir durumdur. Elbette bu sevince ortak olan ve bu 

çalışmaya katkı sağlayan yakınlarımıza teşekkür etmek de bizim için önemli bir vazifedir. 

Öncelikle Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki lisans öğrenciliği dönemimden bu 

zamana kadar akademik çalışma adına kendisinden çok şey öğrendiğim saygıdeğer 

hocam ve tez danışmanım Prof. Dr. Mehmet Akif KOÇ’a şükranlarımı sunuyorum. Yine 

çalışmamın her aşamasında maddi ve manevi desteğini esirgemeyen değerli dostum Ar. 

Gör. Hasan Yücel’e teşekkür ederim. Son olarak ilmi çalışmalarımda beni hep 

destekleyen ve her an duaları ve sevgileri ile yanımda olan aileme de teşekkür etmeyi bir 

borç bilir, sonsuz saygılarımı sunarım. 

Gayret bizden Tevfik O’ndandır.   
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0. GİRİŞ 

 

0.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE ÖNEMİ 

Altı asırlık bir zaman diliminde dünya siyaseti üzerinde İslam’ın en önemli sesi 

olmuş Osmanlı Devleti’nin genel olarak medeniyet tarihindeki etkisine özelde ise İslami 

İlimler ve tefsir ilmi litetarütürüne çağdaş araştırmacılar tarafından yeterince ilgi 

gösterilmemiştir. Bu ilgisizlik, bazı araştırmacılar tarafından eleştirel bir üslupla dile 

getirilmiş ve Osmanlı Tefsir mirası, tefsir tarihinin “kayıp halkası“ olarak ifade 

edilmiştir.1 Altı yüz yıllık birikimin zaman zaman göz ardı edilmesi zaman zaman da 

özgün bulunmaması, tefsir tarihi ile ilgili modern çalışmalarda Osmanlı tefsir mirasının 

gözden kaçırılma nedenleri arasında sayılabilir. 

Bununla birlikte son yıllarda tefsirde Osmanlı birikiminin de incelenmesine 

ağırlık verilmesi memnun edici bir gelişmedir. Bu bağlamda 2000 yılına kadar Osmanlı 

dönemi tefsir mirası üzerine yüksek lisans ve doktora düzeyinde yapılan akademik 

çalışmaların adedi, otuzu aşamamışken son on beş yılda bu sayının yüze yaklaşmış olması 

sevindirici bir durumdur. Yine bu yapılan tezlerin yanı sıra makale ve tebliğ düzeyinde 

akademik çalışmaların sayısının büyük bir hızla artış göstermesi, Osmanlı tefsir mirasının 

çağdaş araştırmacılar nezdinde ilgisinin giderek yükseldiğini düşündürmesi adına müspet 

bir gelişmedir. 

Osmanlı tefsiri hakkında yapılan çalışmalara bakıldığında bu alanı “klasik 

dönem“ ve “modern dönem“ olmak üzere iki ana başlıkta toplamak mümkündür. Zira altı 

asırlık bir zaman dilimi dikkate alındığında 14. yy. ve 20. yy. ilmî birikimini aynı kriterler 

ışığında incelemek farklı problemler doğurabilmektedir. Bu durum da Osmanlı dönemi 

                                                           
1  Cündioğlu, Dücane, “Çağdaş Tefsir Tarihi Tasavvurunun Kayıp Halkası: Osmanlı Tefsir Mirası”, 

İslamiyat, 2/4, Ankara 1999. 
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tefsir tarihini incelerken değişen ilmi ve kültürel yapıyı, dikkate almayı gerekli 

kılmaktadır. 

Mesela konumuzla da ilgili olması hasebiyle, Osmanlı döneminde tefsir 

çalışmaları kapsamında “Ulûmu’l- Kur’ân /Tefsir Usûlü” kitâbiyâtı hakkında kaleme 

alınan veya telif edilen eserlerin adedine baktığımızda altı asırlık zaman diliminin “XIX. 

yy.’dan öncesi ve sonrası” şeklinde bir ayrımdan söz etmek mümkündür. Zira 1800’lü 

yıllara kadar meşhur dilci -Kâfiyeci lakabıyla da maruf- İbn Hacib’in (646/1249) et-

Teysîr fi kavâ’idi ilmi’t-Tefsîr adlı 2  eserinin dışında Kur’ân İlimlerine dair farklı 

konuların derlendiği usul tarzında dikkate değer bir çalışma bulunmamaktadır. Fakat 

özellikle 1800’lü yıllardan sonrasına bakıldığında tefsir usûlü edebiyatına dair 

çalışmalarda bir hareketlilik söz konusudur. Bunda XIX. Yy.’da Şeyhülislam Musa 

Kazım (1858-1920) ve Mustafa Hayri Efendi (1867-1922) öncülüğünde medreselerin 

ders programı ve işleyişi üzerine yapılan ıslah çalışmaları da etkili olmuştur. Zira bu 

çalışmalar kapsamında geleneksel yapısından tamamen farklı, mektep tarzında yeni 

programlar, “Dârul-Hilâfe” medreseleri bünyesinde faaliyete geçmişti3. “Tefsir ve Hadis 

Usûlü” dersleri de bu program dâhilinde okutuluyordu. Vildan Faik Bey’in el-Multeḳaṭ 

fî usûli’t-tefsîr adlı eseri de medreselerde oluşturulan yeni programlar dâhilinde müellifin 

1915-1916 yılları arasında Medresetü’l- Mütehassisîn’de tefsir usûlü dersi için hazırladığı 

bir risaledir. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi tefsir tarihi üzerine yapılan araştırmalarda Osmanlı 

dönemine gereken ehemmiyetin verilmemesi bizi bu dönemi çalışmaya teşvik eden en 

önemli unsur olmuştur. Osmanlı tefsir literatürünü taradıktan sonra bu dönemde özellikle 

“Tefsir Usûlü/Ulûmu’l- Kur’ân” konularında kaleme alınan eserleri tarama ihtiyacı hâsıl 

olmuştur. Osmanlı döneminde tefsir ilminin bu alandaki telifatının 19. yy’dan sonra 

ağırlık kazanması, haliyle çalışma alanımızı Osmanlı modern dönemine 

yoğunlaştırmıştır. Bu döneme ait Tefsir Usûlüne dair kaleme alınmış eserler 4 

                                                           
2 Kâfiyeci, Ebû Abdillah Muhammed b. Süleyman (879/1474), et-Teysîr fî Kavâidi İlmi’t_Tefsîr, Riyad, 

1999. 
3İpşirli, Mehmet, “Medrese” mad. DİA, İstanbul 2003, XXVIII, 328-330. 
4 Bu döneme ait tespit edebildiğimiz Tefsir Usûlü eserleri şunlardır: 

1. Ahmet Cevdet Paşa (1823-1895), Hülâsâtu’l-Beyân fî Te’lîfi’l-Kur’ân 

2. Manastırlı İsmail Hakkı(1846-1912), Fusûlü’t-Teysîr fî usûli’t-Tefsîr 
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incelendikten sonra Vildan Faik Bey’i ve el- Multeḳaṭ fi usûli’t- Tefsîr adlı eseri üzerine 

çalışmayı uygun gördük. Konu seçiminde mezkûr eserin müellif hattı şeklinde tek nüsha 

olması ve bir sonraki başlık altında aktarılacağı üzere eser üzerine kaleme alınan birkaç 

makale dışında tamamlanmış bir akademik tez çalışmasının bulunmayışı en belirleyici 

unsur olmuştur. 

Söz konusu yazma eser, daha önce Kütüphane-i Hazret-i Pîr-i Hüdâi’ de iken, 

Cumhuriyet döneminde tekke ve zaviyelerin kapatılmasına dair kanun ile birlikte 

Üsküdar Hacı Selim Ağa Kütüphanesine nakledilmiştir. Daha sonra ise Süleymaniye 

Kütüphanesi Hüdâi Efendi Bölümü’ne 126 numara ile kaydedilmiştir. Eserin yazımı 

müellifin ifadesiyle tamamlanmadan bırakılmıştır. Bu durumun sebepleri üzerine 

çalışmamızın ilgili bölümlerinde gerekli bilgiler mevcuttur. Yarım kalmış haliyle eser, 

klasik Ulûmu’l-Kur’ân konularını kapsayan on dört asıldan oluşmakta ve bazen bu asıllar 

çeşitli fasıllara ayrılmaktadır. 

 

0.2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Çalışmamızın amacı, öncelikle Osmanlı tefsir geleneğinde Ulûmu’l-Kur’ân veya 

Tefsir Usûlü tasavvuru hakkında incelediğimiz eser üzerinden bilgi edinmektir. Eserin 

müellif tarafından Medresetü’l-Mütehassisîn’de tefsir usûlü dersi için hazırlanmış olması, 

ayrıca Osmanlı’da medrese bünyesinde Îslamî İlimler eğitiminin bir parçası olan tefsir 

eğitim-öğretimi hakkında bize önemli bir ipucu da sunmaktadır. 

Çalışma, iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde müellifin hayatı ve ilmi 

şahsiyeti hakkında bilgi verilmektedir. Müellifin, Osmanlı İlmiye Teşkilatı’ndaki 

mevkiinin yanı sıra medrese ekolü mensubu bir şahsiyet olarak siyasi ilişkileri de, bu 

bölümde beraber incelenmiştir. Ayrıca müellifin genelde İslami İlimlere özelde ise tefsir 

ilmine katkılarına da değinilmiştir. 

                                                           
3. Debreli Vildan Faik Bey(1853-1925), el-Multekâ fî usûli’t-Tefsîr 

4. Bursalı Mehmet Tahir (1861-1925), Delîlü’t-Tefâsîr 

5. Bergamalı Ahmet Cevdet Bey (1872-1956), Tarîh-i Tefsîr 
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Çalışmamızın ikinci kısmı, müellifin eserine ayrılmıştır. Klasik Ulûmu’l- Kur’ân 

konularını kapsayan ve on dört asıldan oluşan eser, müellifin yaşadığı bazı siyasi olaylar 

sebebiyle tamamlanamamıştır. Biz, bu haliyle eser üzerine kaynaklarıyla mukayese 

etmek suretiyle bir inceleme yaptık. Bu hususta özellikle hatırlatmak gerekir ki, 

yaptığımız inceleme, eserin tercüme veya tahkiki olmayıp, eser üzerine yapılan tespit, 

eleştiri ve değerlendirmelerden ibarettir. Bu değerlendirme sürecini müellifin eserini 

hazırlarken başucu kaynağı olarak kullandığını tespit ettiğimiz Suyûtî’nin el- itkân’ı ve 

Zerkeşi’nin el-Burhan’ı ile mukayeseli bir şekilde yürüttük. Böylece eserin mezkûr 

kaynakların ihtisarı olup olmadığını veya özgün taraflarını belirlemeye çalıştık. Tüm 

bunların çalışmamızda Osmanlı’nın son çeyrek asrında tefsir tasavvuru ve tefsir eğitimi 

hakkında önemli bir ipucu vereceğini düşünüyoruz. 

Araştırmamızın Osmanlı dönemi tefsir müellefatı üzerine olması hasebiyle, bu 

konuda yararlanılabilecek temel kaynakları şu şekilde sıralayabiliriz: 

 Bursalı Mehmet Tahir (1861-1925), Osmanlı Müellifleri. 

 Ziya Demir, XIII – XVI yy.. arası Osmanlı Müfessirleri.  

 Muhammed Abay, Osmanlı Dönemi Müfessirleri (yayınlanmamış yüksek 

lisans tezi). 

 Ebu’l ulâ Mardin (1881-1957), Huzur Dersleri. 

 Cüneyt Sapanca, Osmanlılarda Tefsir Usulü Çalışmaları (yayımlanmamış 

yüksek lisans tezi). 

 İsmail Hakkı Uzunçarşılı (1888-1977), Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı. 

 Cevat İzgi (1955-1995), Osmanlı Medreselerinde İlim. 

 Mustafa Öztürk, Osmanlı Tefsir Mirası. 

Son olarakDebreli Vildan Faik Bey ve eseri el-Multeḳaṭ fî usûli’t-tefsîr  ile ilgili 

tamamlanmış araştırmaları da zikretmek istiyoruz. 

 Özel, Mustafa, “Debreli Vildan Faik ve el-Multeḳaṭ fî Usûli’t- Tefsir”, 

İslâmiyât, II, sayı:4 Ankara 1999. 

 Güldöşüren, Arzu, “Vildan Fâik Efendi”mad., DİA, XLIII, İstanbul 2013. 
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Cüneyt Sapanca’nın ve Mustafa Öztürk’ün yukarıda zikredilen eserlerinin ilgili 

bölümlerinden de faydalandığımızı belirtmeliyiz. Ayrıca Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü’nde Ahmet Aygün’e ait “Debreli Vildan Faik ve Mutefakki Usuli’t-

Tefsir” adlı henüz tamamlanmamış yazılma aşamasında olan bir yüksek lisans tez 

çalışması da bulunmaktadır.
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1. DEBRELİ VİLDAN FAİK BEY 
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1.1. DOĞUMU VE EĞİTİM-ÖĞRETİM HAYATI 

 

1.1.1. Doğum Tarihi Ve Yeri 

 

Vildan Faik Bey, isminin başındaki lakabını doğum yeri olan Arnavutluk’un 

sancağı olan, Debre5 vilayetinden alır.  Arnavutluk, müellifin doğduğu tarih olan 1853’de 

Osmanlı imparatorluk hudutları içerisinde yer almaktadır.6  

Vildan Faik Bey’in doğum yeri ile ilgili olarak kaynaklarda hiçbir ihtilaf 

bulunmamaktadır.7 Arnavutluk’un Debre sancağına bağlı Rakalar kazasının Perseniçe 

köyünde (1269/1853) yılında dünyaya gelmiştir. Vildan Faik, doğduğu köyün Debre 

sancağına bağlı olması münasebetiyle nisbesini “Debrevî” olarak vermektedir.8 Babası 

aynı köyde ziraatla uğraşarak geçinmeye çalışan İslam (Abdüsselam) Ağa9, annesi ise 

Zülfiye Hanım’dır. Ayrıca müellif, kendisini Vildan Faik b. İslam ed-Debrevî adıyla 

                                                           
5  Debre: Dibër (Arnavutça: Rrethi i Dibrës) Arnavutluk'un otuz altı ilinden biridir. 761 km karelik 

yüzölçümüne sahip olan, 2004 yılı sayımına göre nüfusu 86,000 olan ve ülkenin kuzeydoğusunda yer alan 

ilin merkez kenti, Peshkopi’dir. Bkz., http://tr.wikipedia.org/wiki/Debre,_Arnavutluk, (04.09.2009). 
6 Arnavutluk, ilk defa 1415  - 1417 yılları arasında Osmanlı devleti ile Venedikliler arasında çıkan savaş 

neticesinde Osmanlıların galip gelmesiyle Devlet-i Aliyye toprakları arasında sayılmıştır. Daha sonra II. 

Murat zamanında bölge üzerindeki Osmanlı hâkimiyeti artmış, 1460 – 1500 yılları arasında önemli 

vilayetlerin alınmasıyla bu hâkimiyet kuvvetlenmiş ve nihayetinde 1571’de tam olarak Osmanlı hâkimiyeti 

tesis edilmiştir. Ve XVI. yy.’in sonlarına kadar süren Osmanlı hâkimiyeti esnasında Arnavutluk, tarihi 

anlamda büyük bir problem yaşamamıştır. 1800’lü yıllarda dünyadaki ırkçı anlayış bölgede de etkisini 

göstermiş ve ilk ayrılık hareketleri filizlenmeye başlamıştır. Bu arada II. Abdülhamit gönül almaya yönelik 

bir politika takip etse de zaman içerisinde Osmanlı Hükümeti, Arnavutluk’un otonom olma isteklerini kabul 

etmek durumunda kalmıştır. Nihai olarak 1920’de ise bağımsız bir devlet olmuştur. Bu konuda daha 

ayrıntılı malumat için bkz. Bilge, Mustafa, “Arnavutluk” mad., DİA, İstanbul 1991, III, 383-390. 
7 İkdam Gazetesi, İstanbul 7 temmuz 1925, nr:10146; Mardin, Ebul’ulâ, Huzur Dersleri, İstanbul Hukuk 

Fakültesi Yay., İstanbul 1951, II, 140-141, III, 828-829; Özel, Mustafa, Debreli Vildan Faik ve el-Multeḳaṭ 

fî Usûli’t- Tefsir, İslâmiyât, 2/4, Ankara 1999, 223; Sapanca, Cüneyt, Osmanlılarda Tefsir Usulü 

Çalışmaları, (yayımlanmamış yüksek lisans tezi) İstanbul 2007, 64-67; Zerdeci, Hümeyra, Osmanlı Ulemâ 

Biyografilerinin Arşiv Kaynakları, Ankara 2008, 304; Öztürk, Mustafa, Osmanlı Tefsir Mirası, Ankara 

Okulu Yay., Ankara 2012, 160-161; Arzu, Güldöşüren, “Vildan Fâik Efendi”mad., DİA, İstanbul 2013 

XLIII, 108. 
8 Özel, Mustafa, Debreli, 223. 
9  Sadık Albayrak, babasının adının İslâm olduğunu belirtmektedir. Bzk. Albayrak, Sadık, Son Devir 

Osmanlı Ulaması, İstanbul 1981, IV-V, 493. 
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tanıtmaktadır.10 İstanbul Üniversitesi eski öğretim üyelerinden merhum Ebul’ulâ Mardin, 

Vildan Faik Bey’in uzun yıllar Üsküdar’da oturmasından mütevellit Üsküdarlı Vildan 

Faik Bey olarak da meşhur olduğunu zikretmektedir.11  

 

1.1.2. İstanbul’a Geçişi Ve Eğitim Hayatı 

Müellif, 1861 yılına kadar köyünde herhangi bir eğitim almamıştır. Vildan Faik 

Bey’in eğitim hayatı, sekiz yaşında iken 1861 yılında ailesi ile birlikte İstanbul’a 

taşınmasıyla başlamaktadır. Sadece eğitim maksadıyla değil, son zamanlarda da 

alevlenmeye başlayan ırkçı hareketler sebebiyle Müslüman nüfus için yaşanmaz bir hale 

gelen ve günden güne çete olaylarıyla kaynayan Rumeli topraklarının içler acısı hali, 

müellifin İstanbul’a ailesi ile birlikte taşınmasının nedeni olarak da düşünülebilir. Zira 

söz konusu sebeplerden ötürü İstanbul ve Anadolu, gün geçtikçe gerileyen Osmanlı 

toprakları içerisinde özellikle Balkanlardan en fazla göç alan yer haline gelmiştir.12 

Üsküdar’a yerleşmelerinde daha sonra müellif ’in amcası ve daha sonra  hocası da 

olacak olan, Üsküdar Valide-i Atîk Medresesi müderrislerinden Hoca Yahya Efendi etkili 

olmuştur. Artık Üsküdar,  Vildan Faik Bey için 1925 yılına kadar yetmiş yıllık bir ömrün 

semtidir.  

İlköğretimine İstanbul’a ilk geldikleri yıl olan, 1861’de, Üsküdar Valide-i Atik 

Medresesinde müderrislik yapan Hoca Yahya Efendi’nin yanında başlamıştır.13 Temel 

eğitiminden sonra Osmanlı’da eğitim sisteminin omurgasını oluşturan medrese eğitimini, 

Üsküdar semtindeki Fıstıklı Mektebi muallimi Selimiye Camii Başimamı dönemin 

meşhur hâfızlarından Ispartalı Hoca Hafız Sabri Efendi’den14 almıştır. Sabri Efendi ile 

dört yıllık tahsilin ardından 1865 yılında Kur’ân’ı ezberlemiş, akabinde 1867 tarihinde 

                                                           
10 Debreli Vildan Faik, el-Multeḳaṭ fî usûli’t-Tefsîr, Hacı Selim Ağa Ktp., Hüdâi Efendi, nr.126. 
11 Mardin, Huzur Dersleri, II,140-141, III, 828. 
12 İnalcık, Halil, Kısa Türkiye Tarihi, Timaş yay., İstanbul 2012, 116. 
13 Öztürk, Mustafa, Osmanlı Tefsir Mirası, 160-161; Sapanca, Osmanlılarda Tefsir Usulü Çalışmaları, 64-

67; Güldöşüren, “Vildan Fâik Efendi” mad., DİA,  XLIII, 108. 
14 Ispartalı Sabri Efendi, Abdülmecid döneminde Isparta’dan, Ispartalı Serasker Hüseyin Avni Paşa ve 

Valide Câmii imamı ve aynı zamanda dönemin meşhur hafızlarından, Ispartalı Ahmet Efendi ile İstanbul’a 

tahsil amaçlı gelenlerdendir. Bkz. Mardin, Huzur Dersleri, II-III, 140. 
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on dört yaşlarında İlm-i Vücûh’tan, Kırâât-i Seb‘ a ve Aşere’yi bitirmiştir. Daha sonra 

Üsküdarlı mucîz dersiamlardan 15  Alâiyyeli (Alanya) Kara Mustafa Efendi’nin 

(1304/1887) ders halkasına katılmak suretiyle burada on dokuz sene okuduktan sonra 

1885’te icâzet almıştır.16 

Tanzimat sonrası modern döneminde yaşamış olmasına rağmen müellifin klasik 

medrese eğitimi aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu eğitim sisteminde sınıf ya da düzey 

geçme değil, ders geçme esastır. Hoca merkezli bu sistemde talebeler, başından beri bir 

hiyerarşiye tâbîdir ve her mertebede okutulan farklı metinler, hoca gözetiminde tedris 

edilmektedir. Bu eğitim sistemi, hiç şüphesiz derin tecrübelerin ürünüdür. Bu nedenle 

çağdaş araştırmacılar, söz konusu tecrübeyi derinlemesine incelemeden bu dönemle ilgili 

doğru bir tasavvura ulaşamaz17. 

Fakat Vildan Faik Bey’in yaşadığı Tanzimat sonrası modern Osmanlı asrı, bu 

geleneğin yozlaşmaya yüz tuttuğu ve eğitimde düalist bir yapının var olduğu dönemdir. 

Osmanlı İmparatorluğu her alanda olduğu gibi eğitimde de batı dünyasının üstünlüğünü 

kabul etmiş ve Tanzimat’la birlikte batı tipi yarı seküler modern bir eğitim sisteminin 

kuruluşuna sahne olmuştur. Zira Sultan Abdülmecid, 1845 yılında yayımladığı bir 

fermanla ülkenin maddi ve manevi gelişimi için artık daha modern okulların açılması 

gerektiğini vurguluyordu.18 Devlet, artık hızlı bir şekilde sanayileşen ve küreselleşen 

dünyada, ihtiyacı olan modern bürokratları yetiştirmek için tebaasının dini 

hassasiyetlerini o kadar da dikkate almayan seküler bir eğitim sistemine geçmeye 

başlamıştı. Yani ulema ve medrese sınıfının yanında, laik bir eğitimin nüvesi olan ve 

yaklaşık bir yüzyıl sonra müellifin yaşadığı çağda da ciddi bir şekilde varlığını hissettiren, 

                                                           
15  “Dersiam” , medreselerde öğrencilere ders veren hocalar için kullanılan ilmiye sınıfı tabiridir. 

Dersiamlardan icazet verme yetkisi olanlara ise “mucîz dersiâm” denilmektedir. Bkz. Pakalın, Mehmet 

Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1971, III,  427. 
16 Mardin, Huzûr Dersleri, II-III, 140; Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, IV-V, 493;   Güldöşüren, 

“Vildan Faik Efendi,” mad., DİA, XLIII, 108. 
17 Cündioğlu, Dücane, Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Anlamın Tarihi, Kapı Yay., 2012, 104. 
18 3 Kasım 1839'da okunan Tanzimat Fermanı, (Gülhane Hatt-ı Şerif-î) Türk tarihinde ilk demokratik adım 

sayılmaktadır. Gülhane Parkı'nda okunması nedeniyle Gülhane Hatt-ı Şerifi veya Tanzimat-ı 

Hayriye olarak da anılır. Bu fermanla devlet adeta kendisini yenilemesi gerektiğini itiraf etmektedir. 

Özellikle meşruti yönetim yanlısı aydınların baskıları, yapılan ıslahatların kalıcı olması fikri ve Fransız 

İhtilâli ile ülkeye giren milliyetçilik fikirlerinin olumsuz etkilerinden kurtulmak amacı ile ilan edilmiştir. 

Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. İnalcık, Halil, Tanzimat - Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, 

İş Bankası Yay., İstanbul 2011. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/3_Kas%C4%B1m
http://tr.wikipedia.org/wiki/1839
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BClhane_Park%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BClhane_Park%C4%B1
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bürokratik yeni bir sınıf oluşturuluyordu.19 Fakat eğitimde planlanan bu modern geçişin 

bir bütün olarak gerçekleşebilmesi mümkün değildi. Zira modern eğitim ile beraber, 

medrese düzeyinde şekillenen klasik sistem de varlığını korumaya devam ediyordu. Bu 

geleneksel sistem, Evkaf Nezareti bünyesinde iken yeni açılan modern okullar, idari 

olarak 1857’de bakanlık statüsünde kurulan Maarif-i Umûmiye Nezareti 

kontrolündeydi.20 Böylece ülkede imparatorluğun sona erişine kadar varlığını sürdürecek 

olan iki ayrı eğitim felsefesini ve dünya görüşünü temsil eden bir eğitim sisteminin 

temelleri atılmıştı.  

İşte Vildan Faik Bey, bir nevi eğitim sistemi karmaşasının yaşandığı böyle bir 

dönemde İstanbul’da yaşamış ve bütün öğrenim hayatını yine İstanbul’da tamamlamıştır. 

Aslında müellifin - ilerde inceleyeceğimiz Osmanlı İlmiye Teşkilatındaki yeri ve Kur’ân 

ilimlerine dair yazdığı eserde daha net olarak görüleceği gibi- geleneksel Osmanlı eğitim 

sisteminin bir ürünü olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Osmanlı Devletinde medrese bünyesinde oluşan klasik eğitim sisteminde 

okutulan dersler, aşamalı olarak bir bütünlük arz ediyordu. Talebe, tecvit, hafızlık ve 

kıraat ilmiyle eğitime başlar. Alet ilmi diye adlandırılan dil eğitimi, mantık, adap, kelam, 

fıkıh usulü, hadis usulü ile devam eder ve nihayet tefsir ilmi ile medrese eğitimi son 

bulurdu.21 Bu sistemde, zamanla içerikle ilgili değişiklikler vuku bulsa bile mütemadiyen 

kapsam aynı kalıyordu. 

Üsküdar Valide-i Atik Medresesi’nde eğitimine başlayan Vildan Faik Bey’in 

yukarıda zikrettiğimiz isimlerden başka hocalarının var olup olmadığını bilmiyoruz. 

Ancak yukarıda kısaca değindiğimiz klasik Osmanlı medrese eğitim sisteminin 

içeriğinden yoksun olması ihtimalinin imkânsız olduğunu düşünüyoruz. Aksi takdirde 

modern reformlarla birlikte geleneksel yapısını muhafaza eden medrese kültürü 

bünyesindeki yirmi küsur yıllık talebelik hayatının ardından elde edilen icazetname ve 

müellifin Osmanlı İlmiye Teşkilatındaki yüksek mevkii, muhal olurdu. 

                                                           
19 Ortaylı, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul 1983, 211. 
20 Öztürk, Cemil, “Osmanlılılar-Eğitim Kurumları”, mad., DİA, İstanbul 2003, XXXIII, 565. 
21 İzgi, Cevat, Osmanlı Medreselerinde İlim,  İstanbul 1997, I, 70; Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı 

Devletinin İlmiye Teşkilatı Türk Tarih Kurumu Yay.,  Ankara 1973, 112. 
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1.2. İLMİ ŞAHSİYETİ VE OSMANLI İLMİYE TEŞKİLATINDAKİ YERİ 

1.2.1.Görev Yaptığı Medreseler 

Vildan Faik Bey’i Osmanlı İlmiye Sınıfı çerçevesinde tanımlayacak olursak “O, 

Osmanlı modern döneminde yaşamış ama geleneğin temsilcisi olan bir müderris idi” 

diyebiliriz. Onun ilmi şahsiyetini yeterince ortaya koyabilmek için öncelikle yaşadığı 

çağda ‘müderris olmak nasıl bir değerdi?’ Ve ‘medrese bünyesinde yaptığı görevler, 

aldığı sıfatlar ne anlama geliyordu?’ sorularına kısaca eğilmek gerekmektedir. 

Osmanlı Devletinde eğitim sisteminin omurgasını medreseler oluşturmaktadır. 

Devletin kuruluş yıllarından itibaren medreseler, devlet elitinin, memurların, 

müderrislerin yetişmesinde, müftü ve kadı ihtiyacının giderilmesinde en önemli yapıdır. 

Bu kurum, Fatih’in kurduğu Sahn-ı Seman medresesinde olgunlaşarak Sultan 

Süleyman’ın tesis ettiği Süleymaniye medresesi ile zirveye çıkmıştır. Süleymaniye 

medresesi ile geliştirilen yeni sistem, bazı güncellemelerle beraber imparatorluğun 

çöküşüne kadar varlığını korumuştur.  Bu sistem, günümüzdeki eğitim sistemi ile 

mukayese edecek olursak,  ortaokul düzeyinden başlayıp lisansüstü eğitimi de kapsayan 

birbirinin devamı niteliğindeki bir yapıyı gösteriyordu.22 Türkiye’de her ne kadar XVII 

yy.’dan itibaren bir takım reformlar uygulansa da, sistemin bütünlüğü, 1924 yılında 

Türkiye Cumhuriyeti’nin medreselerin kapatılmasına dair aldığı karara kadar kapsam 

olarak değişikliğe uğramamıştır. 

Bu medreselerde dereceleri belirlemek amacıyla farklı yöntemlerin kullanıldığı 

bilinmektedir. Bunlar kitap adlarına göre; Haşiye-i Tecrid, Haşiye-i Miftah, Haşiye-i 

Telvih şeklindedir. Medreselerin statüsüne göre ise Hâriç, Dâhil, Sahn, Süleymaniye ve 

Dâru’l-Hadis şeklinde tasnif edilmektedir. Buna göre bir müderrisin ilk görev yeri, Hâriç 

medreseleri idi. Burası iki aşamadan oluşuyordu. Bunlar İptida-i Hâriç ve Hareket-i Hâriç 

müderrisliğiydi. Daha sonra İptida-i Dâhil ve Hareket-i Dâhil olmak üzere iki aşamadan 

oluşan Dâhil müderrisliğine geçilmekteydi. Bunu Musile-i Sahn ve Semân 

                                                           
22  Öztürk, “ Osmanlılar- Eğitim Kurumları ” mad., DİA İstanbul, 2002, XXXIII, 566 
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müderrislikleri takip ediyordu. Sahn-ı Semân medreselerini 60 akçeli İptidâ-i Altmışlı ve 

Hareket-i Altmışlı müderrisliği takip ediyordu. Daha sonra müderris, Musile-i 

Süleymaniye,  Hâmise-i Süleymaniye ve Süleymaniye müderrisliklerine 

yükselebilirlerdi. Ve nihayet Dâru’l-Hadis-i Süleymaniye derecesi, müderrislikte en nihai 

mevkii oluşturmaktaydı.23 

Debreli Vildan Faik Bey, ilk olarak 1882 yılında Üsküdar Valide Camii’nde ders 

vermeye başlasa da bunun gayri resmi bir faaliyet olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 

buradaki görevi on dokuz yıl süren talebelik hayatının ardından ufak bir tecrübeden 

ibarettir. Ayrıca ilmiye sınıfı mensubiyeti için icazetname, devlet tarafından yeterli 

görülmemektedir. Yukarıda kısaca anlatıldığı şekilde Hâşiye-i Tecrid medreselerinden 

başlamak suretiyle devam eden medrese eğitiminin sonunda icazetname alan talebe, bir 

nevi müderrislik adaylığı da denilebilecek mülâzemet defterine kaydolduktan sonra, 

danişment sayılırdı. Akabinde gireceği sınavla birlikte hangi bölgede müderrislik yapmak 

istiyorsa (Anadolu veya Rumeli) o eyaletin kazaskerlik makamı tarafından ilmiye 

sınıfının başlangıç seviyesi sayılan Haşiye-i Tecrid medreselerine resmi atamayı 

beklemesi gerekirdi.24 

Vildan Faik Bey, müderrisliğe İstanbul Ruûs-i Hümayununu, 1886’da kazanarak 

başlamıştır.25 13 Ocak 1886’da, Nazmızâde Medresesi İbtidâ-i Hâriç müderrisliğine tayin 

edilmek suretiyle, Osmanlı İlmiye Teşkilatındaki ilk görevine adım atmış oldu. Ardından 

sırasıyla Sâlise-i Arif Efendi Medresesine Hareket-i Hâriç, Hoca Sadettin Efendi 

Medresesine İbtidâi Dâhil, daha sonra yine aynı medreseye Musile-i Sahn ve Sahn-ı 

Semân müderrisliği yapmıştır. Daha sonra İbtidâ-i Altmışlı ve Hareket-i Altmışlı 

müderrisliği görevlerini sırasıyla önce Vani Mehmed Efendi Medresesinde sonra Cafer 

Ağa Medresesinde tamamlamıştır. Ve daha sonra Süleymaniye müderrisliğinin ilk 

aşaması olan, Musile-i Süleymaniye müderrisliği unvanı ile Hoca Hayreddin Medresesine 

                                                           
23 Osmanlı İlmiye Teşkilatı’nda müderrislerin hiyerarşisi hakkında detaylı bilgi için bkz:; İpşirli, Mehmet, 

“Medrese” mad. DİA, İstanbul 2003, XXVIII, 328-330; Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, 

65. 
24 Uzunçarşılı, Osmanlı İlmiye Teşkilatı, 224. 
25 Güldöşüren, “Vildan Faik Efendi “mad. DİA, XLIII, 109. 
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atanmış, 11 Ağustos 1917 tarihi itibari ile aynı medresede Hamise-i Süleymaniye 

müderrisliğine kadar yükselmiştir.26 

Vildan Faik Bey’in tüm bu görevlerin yanı sıra, medrese bünyesinde başka 

vazifeler yürüttüğünü de biliyoruz. Sultan II. Abdülhamit’in saltanattan uzaklaştırılması 

ile yönetimi ele alan Meşrutiyet idaresi ve İttihat ve Terakki Hükümeti, 1910 yılında 

medreselerle ile ilgili yeni bir düzenleme getirmişti. Şeyhülislam Hayri Efendi ve halefi 

Musa Kazım Efendi’nin organizasyonunu yaptığı çalışmalar kapsamında yeni 

komisyonlar, yeni ders programları ve medreseler oluşturuldu. 27 

Vildan Faik Bey de yapılan düzenlemelerle birlikte, 1910 yılında ek vazife olarak, 

bu yeni medreselerde görev almıştır. 14 Haziran 1911 yılında Üsküdar Mihrimah Sultan 

Dershanesi Müdürlüğüne tayin edildi. 28  Yeni düzenleme ile birlikte içerik olarak 

geleneksel yapısından tamamen farklı yeni programlar Daru’l-Hilafe medreselerinde 

okutulabiliyordu. Vildan Faik Bey 14 Kasım 1914 tarihinde bu medresede de tefsir 

müderrisliğine atanmıştır. Ayrıca kendisinin bu düzenlemelerle ilgili olarak bir risale 

kaleme aldığını da biliyoruz.29 

Yine aynı dönemlerde medreselerle ilgili olarak yapılan ıslahat çalışmaları 

kapsamında 1914 yılında Medresetü’l-Mütehassisîn adıyla yeni bir medrese 

kurulmuştur. 30   Diğer görevlerinin yanı sıra 1915-1916 yılları arasında Vildan Faik 

Bey’e, bu medresede İlm-i Nâsih ve Mensuh müderrisliği de verilmiştir. Ve 5 Ağustos 

                                                           
26 İstanbul Müftülüğü Şer’iyye Sicilleri Arşivi, Sicill-i Ahvâl Dosyaları, nr. 4-16; Özel, Mustafa, Debreli 

Vildan Faik ve el-Multeḳaṭ fî Usûli’t- Tefsir,223-226. 
27 II. Abdülhamit’ten sonra ittihatçılar devrinde Şeyhülislam Musa Kazım ve Mustafa Hayri Efendiler 

zamanında ciddi olarak medrese ıslahı yapılmıştır. Bu kapsamda Islah-ı Medâris Komisyonu oluşturulup 

çeşitli nizamnameler hazırlanmış ve geleneksel yapısından tamamen farklı, mektep tarzında yeni program, 

Darü'l-Hilâfe medreselerinde uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca Medresetü'l-Kudat, Medresetü'l-Eimme 

ve'l-Hutabâ (1913), Medresetü'l-Vaizin (1913), Medresetü'l-Mütehassısîn (1914), Medresetü'l-Hattatîn 

(1914 ) bu yeni reformla birlikte kurulan medreselerden bazılarıdır. Ancak I. Dünya Savaşı ve arkasından 

imparatorluğun tasfiyesi sebebiyle bu reformlar meyvesini verememiştir. 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i 

Tedrisat Kanunuyla bütün medreseler, Maarif Vekâlet’ine devredilmiş ve kanunun neşrinden on üç gün 

sonra da kapatılmıştır. 
28 Özel, Mustafa, Debreli, 224. 
29 Güldöşüren, “Vildan Faik Efendi “mad. DİA, XLIII 109. 
30 Müellif, görev yaptığı bu medresede aynı zamanda çalışmamızın konusu olan risaleyi kaleme almıştır. 
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1919 tarihi itibari ile Osmanlı medrese teşkilatında en üst makamı teşkil eden 

Süleymaniye Medresesi hadis müderrisliğine layık görülmüştür.31 

Son olarak yukarıda medreselerin ıslahı ile ilgili kısaca bahsedilen yenilikler 

çerçevesinde 1913 yılında kurulan Medresetü’l-Vaizîn’de de görev aldığını biliyoruz. 

Burada kısa bir müddet tefsir okutmuş, fakat daha sonra ileride bahsedeceğimiz politik 

sebeplerden dolayı bu vazifeden azledilmiştir. Bu arada yeni açılan Üsküdar İdadisi, 

Üsküdar Paşakapısı, Topbaşı Askeri Rüştiyesi ve Koca Mustafa Paşa Askeri Rüştiyesinde 

Arapça ve Farsça muallimliği de yapmıştır.32  

 

1.2.2. Huzur Dersleri Mukarrirliği Ve Muhataplığı Görevi 

Kuruluş yıllarından itibaren Osmanlı padişahları, ilme ve ilmi ortamlara büyük 

değer verdiklerinden kendi huzurlarında ulemayı sarayda toplamak suretiyle ilmi 

toplantılar yapmayı genellikle ihmal etmemişlerdir. Osmanlılarda 1759 yılı itibari ile 

başladığını söyleyebileceğimiz ve hilafetin kaldırılış yılı olan 1924 yılına kadar devam 

eden Huzur Dersleri geleneği de, bu toplantılardan bir tanesidir. Huzur Derslerinin 

başlangıcı ile ilgili olarak net bir tarih ifade edemeyişimizin sebebi kaynaklardaki 

tutarsızlıklardır. Bu ders geleneğinin kökleri Osman Gazi (726/1326) ve Orhan Gazi 

(763/1362) dönemine kadar götürülse de 33  umumi kanaat olarak 1759 yılı huzur 

derslerinin ilk örneği olarak kabul edilir. III. Ahmet’in sadrazamı Nevşehirli Damat 

İbrahim Paşa, o tarihin meşhur âlimlerinin sarayda toplanması suretiyle, Kur’ân’dan bazı 

ayetlerin açıklamasını adet haline getirmişti. Bu toplantılara bazen Sultan III. Ahmet’in 

de şehzade Mustafa ile birlikte katıldığı bilinmektedir.34  Daha sonra tahta geçen III. 

Mustafa, babasıyla beraber katılıp çok etkilendiği bu âdeti, devam ettirmeyi yeğlemiştir. 

Ve o tarihten itibaren, ramazan ayında yapılan bu toplantılar bir saray teamülü haline 

gelmiş, 14 Mart 1924 tarihinde hilafetin ilgasıyla birlikte laik bir yönetim anlayışına 

                                                           
31 Güldöşüren, “Vildan Faik Efendi “mad. DİA, XLIII 109; Özel, Debreli, 224. 
32 Güldöşüren, “Vildan Faik Efendi “mad. DİA , XLIII, 109; Özel, Debreli , 224. 
33 Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I. 861. Kanaatimizce Huzur Dersleri geleneğinin 

bidayetini Osmanlı Devletinin kuruluşu ile tarihlendirme hatası, Ata Bey’in Enderun Tarihi isimli eseriyle 

kaynaklara geçmiştir. Bkz. Enderûnî, Ata Bey, Ata Tarihi, İstanbul 1876, I. 212. 
34 Öztürk, Mustafa, Osmanlı Tefsir Mirası, 49; İpşirli, Mehmet,” Huzur Dersleri” mad., DİA, XVIII , 441. 
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geçilmesine karar verilmesine değin devam etmiştir.35  Huzur Dersleri istisnai bir durum 

yaşanmadığı müddetçe sarayda padişahın huzurunda gerçekleşmiştir. Tarih boyunca(165 

yıl)  Huzur Dersleri geleneğinin toplantı mekânı ve derse katılan kişi sayısı ya bizzat 

padişahın veya şeyhülislamın tensibi ile değişikliğe uğramışsa da 36  genel teamüller 

değişmemiştir. Huzur Derslerinde dersi takrir eden âlime, “ Mukarrir”, müzakeresini 

yapan âlimlere ise Huzur Dersleri tarihinin bidayetinde, “Talib” daha sonra ise 

“Muhatap” denilmiştir. Önceleri bir mukarrir ve beş muhatapla başlayan bu tefsir 

toplantılarındaki katılımcı sayısında sonraları değişiklikler yaşanmıştır.37 

İlmi hürriyetin muhafaza edilmeye gayret gösterildiği bu derslerde, mukarrir 

tarafından bir ayet okunarak onun tefsiri yapılırdı. Daha sonra muhatapların soruları 

cevaplanır ve böylece ilmi bir muhasebe cereyan ederdi. Derslerde kullanılan en temel 

ana kaynağın ise Beydâvi tefsiri olduğuna dair kesin bilgi vardır.38 

Vildan Faik Bey,  her Ramazan ayında tekrarlanan bu Huzur Dersleri geleneğine, 

zamanın şeyhülislamı Hayri Efendini tensibiyle, 1906 yılında dördüncü meclis muhatabı 

sıfatıyla atanmıştır.39 Yani saraydaki huzur derslerine katılma şansını, II. Abdülhamit 

döneminde elde etmiştir. Sultan Hamit döneminde Huzur-ı Hümayun derslerinin, Yıldız 

Sarayın’daki Çit Kasrı’nda ikindi namazlarından sonra haftada iki gün olmak suretiyle 

ayda sekiz gün yapıldığını biliyoruz.40 Müellif,  bu göreve Eylül 1909’da mukarrirliğe 

yükselinceye kadar devam etmiştir. Sultan Hamit’in tahttan indirilmesini müteakip 

mukarrirliğe yükselmiş olması, yeni kurulan hükümete ya da İttihat ve Terakkiye yakın 

olma ihtimalini düşündürmekle beraber, huzur dersleri geleneğinde yükselme imkânının 

bir teamüle bağlı olduğunu da göz ardı etmemek gerekir. Müellifin mukarirlik yaptığı 

dönem olan Sultan Mehmed Reşad döneminde de, ders vakitleri Ramazan ayının ilk on 

                                                           
35 Mardin, Huzur Dersleri, I. 78; İpşirli, “Huzur Dersleri” mad.,  DİA, XVIII, 442-443. 
36 İpşirli “Huzur Dersleri” mad.,  DİA, XVIII,  441-444; Uzunçarşılı, Osmanlı İlmiye Teşkilatı, 224. 
37 Osmanlı’da Huzur Dersleri hakkında daha geniş malumat için bkz. Mardin, Ebul’ulâ, Huzur Dersleri, 

İstanbul Hukuk Fakültesi Yay., İstanbul 1951. 
38 Osmanlı tefsir kültüründe sadece huzur dersleri için değil medreselerde okutulan eserler arasında veya 

ilmi çalışmalarda Beydavi’nin en başta gelen kaynaklar arasında olduğu görülmektedir. Bu konuda daha 

geniş malumat için bkz: Ay, Mahmut, Tefsir – El Kitabı- editör: Mehmet Akif Koç, Grafiker yay. Ankara 

2014, 271. 
39 Güldöşüren, “Vildan Faik Efendi “mad. DİA, XLIII 109; Özel, “Debreli”, 224; Öztürk, Mustafa, Osmanlı 

Tefsir Mirası, 49; Mardin, Huzur Dersleri, II.-III. 140-141, 828. 
40 Uzunçarşılı, Osmanlı İlmiye Teşkilatı, 224. 
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gününe alınmış ve mekân olarak yeni bir dönemin işareti olan Dolmabahçe Sarayı’nda 

Zülvecheyn Sofrasına geçilmiştir.41 

Yukarıda da anlatıldığı gibi Osmanlı İlmiye Teşkilatı’nda önemli bir vasıf olan 

huzur dersleri muhatap veya mukarrirliği görevi, Vildan Faik Bey’in medrese kültürü 

içerisinde değeri ve ilmi şahsiyeti hakkında önemli bilgiler vermektedir. Zira Huzur-ı 

Hümâyunda icra edilen böyle bir vazife, ortalama her ilmiye sınıfının gıpta ettiği ve 

hedeflediği bir makamdır. Bu konu ile ilgili olarak Ebul’ Ulâ Mardin ‘in hazırladığı 

‘Huzur Dersleri’ adlı kapsamlı çalışmasında, mukarrir ve muhatap seçilecek kişinin 

vasıflarına bakıldığında, Vildan Faik Bey’in teşkilat içerisindeki kıymeti ve bu makamın 

değeri daha net bir şekilde anlaşılabilir: 

“ Mukarrir ve muhatabın şahsıyla ilgili şartlar: 

1.  İstanbul ruûsunu haiz müderris olmak.  

2. Çok talebesi olmak 

3. Düzenli tahsilin yanında ileri derslere sahip olmak 

4. Melekesi, uzmanlığı ve kemaliyle meşhur olmak 

5. Uhdesinde resmi bir vazife bulunmamak 

6. İstanbul’da ikamet etmek” 

“Mukarrir ve mubatabların seçimi ve tayini ilgili şartlar: 

1. Mukarrir ve mubatapları seçme hakkı Şeyhülislam’ın, onaylamak da 

padişahın yetkisindedir. Gerek şeyhülislam gerekse padişah, ilgili vasıfları 

haiz olmayan bir zatı mukarrir ve muhatap yapamaz.  

2. Mukarirlik ve muhataplık vasıfları haiz olana tavsiye neticesi tevcih 

olunamaz.  

3. Üst meclislerde (mukarrirler muhataplar meclisi) mukarrirlik ve 

muhataplık münhalleri (açık kadroları), sonraki meclisin mukarrir ve 

                                                           
41 Öztürk, Mustafa, Osmanlı Tefsir Mirası, 49; İpşirli,” Huzur Dersleri” mad., DİA, XVIII,  442-443. 
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muhataplarına aittir. Bu münhal kadrolara, nitelikleri tutarsa da, dışarıdan 

kimse alınamaz…”42 

Müellifin mukarrirlik görevini yaptığı dönemde, derslere şehzade ve bazı devlet 

erkânının zorunlu olarak katılmaları da teamül haline getirilmiştir. Fakat yıllar geçtikçe 

Huzur Derslerine verilen değer artsa da, derslerin keyfiyetine dair başarısız bir gidişattan 

söz edilebilir. Müellifin çağdaşı olmasının yanı sıra, mukarrirlik yaptığı dönemde kendisi 

de saray Mabeyn Baş Kâtibi sıfatıyla derslere katılan Halit Ziya Uşaklıgil’in hatıratında 

bu konuya şöyle değinilmektedir: 

 “Saray Ramazanının başlıca hususiyeti, Huzur Dersleri idi, bunların ne 

olabileceğini tahmin etmek mümkün değildi… İlk defa bu derslerde hazır bulununca, 

diyanetle hikmetin bir memzucesini dinlemekle zevk-yâp olacağıma emim idim… 

Heyhat ne müthiş bir hayal kırıklığına uğradım ve bütün Ramazanlarda ne acı bir esef 

duydum... Ben beklerdim ki mukarrir, Kur’ân’ın metninden ayrılmayarak falan ayetten 

ilham alarak hitabetlerde bulunsunlar; buna mukabil onlar, hep tefsirlerin izahına 

sığmayan teşrihatını esas tutuyorlardı.” 43 

Bu durumun, sadece müellifin Huzur Derslerinde aktif görev aldığı zamanlarda 

değil, Huzur Dersleri geleneğinin tarihinde farklı zamanlarda da dile getirildiğine dair 

bilgiler mevcuttur.44 Aslında bu geleneğin, medrese sınıfı içerisinde gerçekleşen ilmi 

toplantılardan ziyade, devlet kademelerinde farklı görevlerdeki insanların ve sosyal 

anlamda çeşitli seviyedeki şahısların katıldığı bir tür sohbet havası içerisinde gerçekleşen 

vaaz kültürü olduğu gerçeği dikkate alındığında, bu eleştiriler, makul görülebilir. 

                                                           
42 Mardin, Huzur Dersleri, I, 78. 
43Söz konusu hatıratta bu konuyla ilgili olan malumat daha uzunken tarafımızdan kısaltılarak aktarılmıştır. 

Ayrıca aynı eserde Uşaklıgil, Vildan Faik Bey’i sevimli, iyi hitabeti olan biri olarak tarif etmiştir. Fakat 

müellifle ilgili bu güzel intibaı, Vildan Faik Bey’in İslam’da resmin haram olduğuna dair görüşlerini beyan 

etmesiyle kaybolmuştur. Bir edebiyatçı olan Uşaklıgil’den elbette İslami İlimlerde haklı bir şöhret 

kazanmış ilmiye sınıfı mensuplarını, tefsir literatürü açısından eleştirmesi beklenemez. Fakat kendisinin bu 

ifadelerinden anlaşıldığı kadarıyla, dersi takrir eden ve müzakere eden âlimlerin kendi aralarında, ‘Ulum-i 

İslamiyye’ ve bilhassa tefsir ilmi ile ilgili gramatik tahlillere ve teknik ayrıntılara fazlasıyla yer vermeleri, 

dersi dinleyenlerde bıkkınlık ve hayal kırıklığına sebep olmuştur. Uşaklıgil, Halit Ziya, Saray ve Ötesi, 

Hilmi Kitabevi, İstanbul 1941, II. 129-141. 
44 Ay, Mahmut, Tefsir El Kitabı, 269; İpşirli,” Huzur Dersleri”mad., DİA,  XVIII ,441-443. 
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Herhalde bu derslerden, ağır bir ıstılahî ve ilmî üsluptan ziyade gaza ve cihadı teşvik 

etmesi, o günün ictimâî, ahlaki ve siyasi sorunlarına çözüm üretmesi beklenmiştir.  

Müellifin mukarrirlik görevi, vefatından bir yıl evvel son huzur dersinin yapıldığı 

1923’te sona ermiştir. 45  İlmiye Salnamesinde 46  huzur dersleri mukarrirliğinden 

mütevellit dördüncü ve beşinci rütbeden, Osmani ve Mecîdî nişanlarını elde ettiği 

belirtilmektedir.47 Huzur Derslerinde mukarrirlik görevini yürütürken bir ders esnasında 

Sultan Mehmet Reşat’ın iltifatlarına mazhar olmuş ve Vildan Faik Bey de o zamana kadar 

takrir ettiği derslerden oluşan kitabını padişaha takdim etmiştir.48 

 

1.3. SİYASİ VE SOSYAL YÖNÜ 

Vildan Faik Bey’i yukarıda aktarılmaya çalışılan bilgilerden anlaşılacağı gibi 

Osmanlı’nın son dönemlerinde yaşamış bir İstanbul müderrisi olarak tanımlayabiliriz. 

Ancak onun ilmi vazifelerinin yanı sıra sosyal ve siyasal bir yönünün bulunduğunu da 

ifade etmeliyiz. Yaşadığı çağ, eskiye nazaran Modern Osmanlı döneminde siyasal 

olayların sadece medrese hayatı ve ilmiye sınıfında değil, bilakis toplumun bütün 

katmanlarında önemli bir rol oynadığı dönemdi. Devletin yaklaşık son yüz yılını 

kapsayan dönemde, büyük olaylar yaşanmıştır. Tanzimat Devri, Kırım Harbi, 93 Harbi, 

Balkanlar, Trablusgarp, ve yakın coğrafyadaki yapılan savaşlarda kaybedilen topraklarda 

yaşayan Türk nüfusunun başta İstanbul olmak üzere Anadolu’ya yığılması, meşrutiyet 

dönemi vakıaları, Birinci Cihan Harbi ve daha nice olaylar bunlardan sadece birkaçıdır. 

Ayrıca müslüman halkın kaybedilen topraklardaki feci akıbeti de asra damgasını vuran 

hadiselerdir.49 

                                                           
45 Vildan Faik Efendi “mad. DİA XLIII,  109. 
46 İlmiyye Salnâmesi,  meşihat makamı tarafından İstanbul’da 1916 yılında yayımlanmıştır. Çıkarılma 

gayesi meşihat makamı ve buna bağlı olan birimleri tanıtmak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermektir. 
47Altınay, Ahmet Refik, İlmiyye Salnâmesi, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1916, 175. 
48 Söz konusu kitap, müellifin Huzur Derslerindeki dört dersin takririni içeren el-Mevâızu’l-Hısân, adlı 

risalesidir. Debreli, Vildan Faik, el-Mevâzînu’l-Hisân, Matbaa-i Hayriye, İstanbul 1911; Güldöşüren, Arzu, 

“Arnavutluk’tan İstanbul’a Bir Âlim Portresi: Debreli Vildan Faik Efendi”, MÜİFD, İstanbul 2015,124. 
49 İmparatorluğun son yüzyıllarında yaşadığı sıkıntılar hakkında daha geniş malumat için bkz: Öztuna, 

Yılmaz, Osmanlıya Veda, Yakın Plan Yay., İstanbul 2013;  Ortaylı, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, 

Hil yay. İstanbul 1983; Öztürk, Mustafa, Osmanlı Tefsir Mirası, 107-113. 
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Tanzimat’la birlikte, devletin bütün katmanlarında önemli değişiklikler vuku 

bulmuş ve bu değişiklikler zamanla farklı yapılara bürünmüştü. Batılılaşma adına yapılan 

reformlar, devletin her alanında eğitim, kültür, siyaset ve felsefede gelenekle moderniteyi 

karşı karşıya getirmekteydi.  Ve ortada kendilerinden öncekilerden tevarüsle alınan bir 

medrese geleneğinin çağın gerekliliklerine göre güncellenmesi meselesi, ilmiye 

teşkilatını ilgilendiren en önemli mesele olarak duruyordu. Keza laik bir eğitimin 

örgütlediği bürokratik yapı karşısında ilmiye sınıfının gücü, Tanzimat’tan beri azalmaya 

başlamıştı.   

Bu konuda en önemli adım, meşrutiyet döneminde Şeyhülislam Musa Kazım ve 

Hayri Efendiler zamanında atılmış, yeni medreseler kurulmuştur.50 Vildan Faik Bey de, 

bu kurulan yeni medreselerde de görev almış, idarecilik vazifesi yürütmüştür. Bu 

görevleri içerisinde özellikle Dâru’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medresesi ve Medresetü’l-

Mutehassisîn’deki müderrisliği, Valide Sultan Dershanesi müdürlüğü, ve Dâru’l-

Hikmeti’l-İslamiyye Kısm-ı Âlî Tefsir-i Şerif muallimliği sadece tefsir ilmi ile ilgili 

vazifeleridir.51 

Vildan Faik Bey’in yukarıda anlatıldığı gibi devletin yaşadığı siyasi buhranlardan 

dolayı, diplomatik görevlerinin de bulunduğunu görüyoruz. Mesela Müdafâ-i Milliye 

Cemiyeti’nin faaliyetlerine katılarak irşat heyeti kapsamında vaaz ve konferanslar 

vermiştir. Yine bu cemiyetin çalışmaları kapsamında Üsküdar Doğancılarda Nasûhî 

dergâhında vaazlar vermiştir.52 

II. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte meşrutiyet idaresini halka anlatmak amacıyla 

Arnavutluk İttihat Kulübünün kararı ve Hükümet’in tensibi ile doğduğu topraklar olan 

Arnavutluk bölgesine, Manastır, İşkodra ve Selanik vilayetlerine gönderilen Heyet-i 

Nasiha’nın başkanı seçilmiş ve burada iki ay vazife yapmıştır. Bu vazifeye İttihat ve 

Terakki Cemiyeti Üyeleri’nin kabinede etkili olduğu bir dönemde getirilmiş olması, 

                                                           
50 Şeyhülislam Hayri Efendi’nin Sadârete sunduğu Islâh-ı Medâris Nizannâmesiyle birlikte medreselerin 

yeniden düzenlenmesi kapsamında İstanbul’daki tüm medreseler, Dâru’l-Hilâfeti’l Âliye Medreseleri 

haline getirilmiştir. Meşrutiyet sonrası medresede yapılan reformlar hakkında daha geniş malumat için bkz: 

İpşirli, “Medrese” mad., DİA, XVIII, 332. 
51 Güldöşüren, “Vildan Faik Efendi “mad., DİA,  XLIII, 109; Özel, “Debreli”, 224. 
52 Güldöşüren, “Vildan Faik Efendi “mad., DİA,  XLIII, 109. 
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kendisinin Sultan Hamit muhalifi ve meşrutiyet idaresi taraftarı müderrislerden olduğunu 

düşündürmektedir. Gerçi istibdat dönemi olarak adlandırılan o zamanın tarihi şartları 

ayrıntılı olarak incelendiğinde, ilmiye teşkilatı mensuplarının birçoğunun ‘Meşrutiyet’ 

taraftarı olarak organize edilmeye çalışıldığı gerçeğini atlamamak gerekir.53  

Bazı kaynaklarda Vildan Faik Bey’in bu yurt dışı görevini, hükümete yakın 

olmakla birlikte, aynı zamanda kendisinin Arnavutluk milliyetçiliği ile ilişkilendirenler 

de vardır.54 Fakat yaklaşık on yıl sonra, Arnavutluk’un bağımsızlığını kazandığı tarihi 

süreçte, müellifin herhangi bir teşebbüste bulunduğuna dair elimizde hiçbir belge ya da 

kanıtın olmadığını da hatırlatmak durumundayız. Böyle bir heyete ihtiyaç duyulmasının 

ise, bölge halkının meşrutiyet idaresinin içeriği ile ilgili bazı konularda İttihatçılarla 

anlaşamamalarından kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu yüzden de yine Arnavut doğumlu 

olan Debreli’nin, heyet başkanı olarak bölgede görevlendirilmesini zamanın hükümeti 

tarafından atılan politik bir adım olarak değerlendiriyor ve müellifin bu görevi hamasi 

duygularıyla yaptığı iddiasına katılmıyoruz. 

Ayrıca Vildan Faik Bey’in Üsküdar’da kurulan Liva Merkezi Meclis İdaresine 

seçilmesi ve burada fahri üyelik yapması da zikredilmeye değer sosyal faaliyetleri 

arasındadır.55 

Osmanlı müderrislerinin hayatı incelendiğinde, ekseriyetinin aynı zamanda sûfî 

bir yönünün olduğunu da müşahede etmekteyiz. İlmi, siyasi ve sosyal anlamda kendisi 

hakkında birçok bilgiye ulaşmamıza rağmen, maalesef Vildan Faik Bey’in bir Osmanlı 

mütefekkiri-müfessiri olarak tasavvufî yönünün olup olmadığı konusunda detaylı ve 

kesin bir bilgiye sahip değiliz. Bu konu hakkında tahmin yürütmemize yardımcı olacak 

tek bilgi, kendisinin Celvetî tarikatının kurucusu olan Aziz Mahmut Hüdai’nin bir eseri 

üzerine şerh yazmış olmasıdır.56  Bu durum, herhangi bir yerden gelen bir talep üzerine 

                                                           
53 İnalcık, Halil, Kısa Türkiye Tarihi, Timaş yay., İstanbul 2012, 116. 
54 Sönmez, Banu İşlet, II. Meşrutiyette Arnavutluk Muhalefeti, İstanbul 2007, 98. 
55 Güldöşüren, “Vildan Faik Efendi “mad., DİA, XLIII 109. 
56 Debreli Vildan Faik, Tercüme ve İzahlı Ahvâlü’n-Nebî, Hacı Selim Ağa Kütüphanesi, Hüdai Efendi 

Bölümü, nr:628, İstanbul 1921. Söz konusu eser, Aziz Mahmut Hüdai’nin yaratılış, varlık, velâdet, mucize, 

Muhammedî hakikat, miraç hadisesi gibi konuları kapsayan Arapça risalesinin Hüdai’nin haleflerinden 

Hüdai Âsitânesi postnişini Mehmet Gülşen Efendi tarafından yapılan Osmanlı Türkçesi tercümesinin 

şerhidir. 
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böyle bir çalışmanın yapılmış olabileceği yorumuna elverişli olmakla beraber, kendisinin 

Celvetiliğe intisap ettiğinin de kanıtı olabilir. Yine yukarıda bahsedilen Nasûhî 

Dergâhındaki görevi de bu düşüncemizi teyit eder niteliktedir. Zira bu dergâhta görev 

alanların tasavvuf ehli kişiler olduğu bilinmektedir.57 

 

1.4. ESERLERİ 

Müellifin tespit edebildiğimiz on yedi eseri bulunmaktadır. Bu eserlerin tespitinde 

İSAM’ın veri tabanından ve araştırmamızın giriş kısmında müellifle ilgili belirttiğimiz 

kaleme alınan çalışmalardan faydalanılmıştır. 

1. Tefsîr-i Sûre-i Kâf, Hacı Selim Ağa Kütüphanesi, Hüdai Efendi Bölümü, n. 

129, İstanbul 1886.  

2. Tersîhu’l-kalem fî Lâmiyyeti’l-Acem, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1890. 58 

3. el-Kavlü’s-sâbit fî kazâi’l-fevâid, Matbaa-i Osmâniye, İstanbul 1892.59 

4. Nahviyye, Mâlatiyye, Dînâriyye Makâmelerinin Tercümesi ve Şerhi, Hacı 

Selim Ağa Kütüphanesi, Hüdai Efendi Bölümü, n. 1393, İstanbul 1892.  60 

5. Risâle fî şerhi’l-hilyeti’n-nebeviyye, Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma 

Bağışlar Bölümü, n. 35, İstanbul 1894.61 

6. Esrârü’s-savm, , Ahter Matbaası, İstanbul 1897. 62 

                                                           
57 Güldöşüren, Arzu, Arnavutluk’tan İstanbul’a Bir Âlim Portresi: Debreli Vildan Faik Efendi, 137. 
58 Tuğrânî’nin Lâmiyyetü’l-Acem adıyla bilinen kasidesine yazılan Arapça bir şerhtir. 

59 Namazların kaza edilmesine dair bir eserdir. 
60 Harîrî’nin (540/1145) Makalât adlı eserinden bazı kesitleri içermektedir. 

61 Müellifin Hilye-i Şerife şerhidir. 
62 Oruç üzerine kaleme alınan Arapça bir eserdir. 
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7. Teshîlü’s-sarf, Mekteb-i Harbiye-i Şâhâne Matbaası, İstanbul 1901. 63  

8. Medrese Hatıraları, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, 

Yazmalar Bölümü, nr. 239, İstanbul 1909. 64 

9. el-Mevâizü’l-hisân, , Matbaa-i Hayriye, İstanbul 1912. 65 

10. el-Multeḳaṭ fî usûli’t-tefsîr , Hacı Selim Ağa Kütüphanesi, Hüdai Efendi 

Bölümü, n. 126, İstanbul, 1914. 

11. Tebyînü’l-edevât fîmâ verede fi’l-Kur’ân mine’l-kelimât, Hacı Selim Ağa 

Kütüphanesi, Hüdai Efendi Bölümü, n. 123, İstanbul, 1917. 66  

12. Tercüme ve İzahlı Ahvâlü’n-nebî,  Hacı Selim Ağa Kütüphanesi, Hüdai 

Efendi Bölümü, n. 628, İstanbul 1921. 67 

13.Kasîde-i Münferice Şerhi, Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar 

Bölümü, n. 107, İstanbul 1924. 68 

14.Şerh-i Kasîde-i Hemziyye, Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar 

Bölümü, n. 106, İstanbul 1924. 69 

15. Tavzîhu’l -mübhemât fîmâ verede fi’l-Kur’an mine’l-kelimât, Hacı Selim 

Ağa Kütüphanesi, Hüdai Efendi Bölümü, n. 125, İstanbul ty,.70 

                                                           
63 Eser Türkçe olup Müellifin Koca Mustafa Paşa Askeri Rüştiyesindeki görevi esnasında hazırlanmıştır. 

64 Eser, 10 Ekim 1914’te ilân edilen Islâh-ı Medâris Nizamnâmesi’nin teşekkülünde dikkate alınmıştır. 
65 Müellifin Huzur Derslerindeki takrirlerini içermektedir. 
66 Kur’an’daki edatlara dairdir. 

67 Söz konusu eser, Aziz Mahmut Hüdai’nin yaratılış, varlık, velâdet, mucize, Muhammedî hakikat, miraç 

hadisesi gibi konuları kapsayan Arapça risalesinin Hüdai’nin haleflerinden Hüdai Âsitânesi postnişini 

Mehmet Gülşen Efendi tarafından yapılan Osmanlı Türkçesi tercümesinin şerhidir. 

68 Kasîdetü’l-münferice adlı eserin özensiz bir şekilde basılmasından kaynaklanan hatalar üzerine kaleme 

alınmıştır. 
69  el-Kasîdetîdetü’l-hemziyye fî medhin-nebeviyye adlı kasidenin eksik bir şerhidir. Müellif ’in vefatı 

dolayısıyla tamamlanamamıştır. 

70 Arapça bir risaledir. 
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16. Teshîlü’n-nahv, Hacı Selim Ağa Kütüphanesi, Hüdai Efendi Bölümü, ty., 

n.1631 71  

17. Nahl Sûresinin 90. Âyetinin Tefsiri, Hacı Selim Ağa Kütüphanesi, Hüdai 

Efendi Bölümü, n. 122, İstanbul, ty. 72 

Yetmiş bir yıllık ömrünün altmış yılını eğitim, ilim, neşriyat, medrese hayatı ve 

ilmi vazife ile geçiren Vildan Faik Bey, 3 Mart 1924’de halifeliğin kaldırılmasıyla 

beraber tarihe karışan Huzur Derslerindeki görevi de sona erdikten sonra, ömrünün geriye 

kalan bir yılında herhangi aktif bir vazifede bulunmamıştır. Üç aylık hastalığı sonucunda 

12 Zilhicce 1343∕4 Temmuz 1925 Cumartesi gecesi Üsküdar’da Hâce Hasna Mahallesi 

Selvilik Caddesindeki beş numaralı evinde vefat etmiştir. 73 Karacaahmet Mezarlığındaki 

8. Adada Turşucuzâde sofasının sağ tarafındaki büyük sofada, kızı Emine Tayyibe 

Hanım’ın yanına defnedilmiştir.74 

Görüldüğü gibi Vildan Faik Bey, Osmanlı Devleti’nin modern dönemde yaşamış, 

devletin klasik eğitim sisteminin vazgeçilmezi olan medrese geleneğinde önemli görevler 

almakla birlikte sosyal ve siyasal vazifeler de yürütmüş olan çok yönlü bir müfessir ve 

müderristir. Elbette bu vazifeler, kendisinin politik bir çizgiye yönelmesine sebep 

olmuştur. Nitekim hem ilmiye teşkilatı ve medrese sınıfı adına yapılan yeniliklerde 

kendisine tevdi edilen vazifelere hem de sosyal faaliyet ve çalışmalarına bakıldığında, 

Sultan Abdülhamit sonrası İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin hükümet içerisinde baskın bir 

güç olarak görüldüğü dönemlerde kendisine önemli görevler verilmiştir. Tüm bunlar, son 

Osmanlı yönetimi olarak bilinen Meşrutiyet idaresi tarafından tercih edilen bir mütefekkir 

olduğu gerçeğini ispatlamaktadır. Fakat buradan kendisiyle ilgili olarak ‘ittihatçı’ 

şeklinde bir isimlendirme gayreti içerisinde olmadığımızı da belirtmek isteriz. Çünkü 

imparatorluğun birbiri ardına yaşadığı ağır yenilgiler sebebiyle bazı araştırmacılar 

                                                           
71 Eser, Mustafa Sula tarafından neşredilmiştir. Sula, Mustafa, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, XXIX İzmir 2009. 
72 Medrese öğrencileri için hazırlanmış Türkçe bir eserdir. 
73  İkdam Gazetesi, İstanbul 7 temmuz 1925, nr:10146; Mardin, Huzur Dersleri, II-III. 140; Yürük, Ali 

Yücel, “Vildan Faik Efendi” mad., Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi, Üsküdar Belediyesi Kültür 

Yayınları, İstanbul 2012, 384; Özel, “Debreli”, 224; Güldöşüren, “Vildan Faik Efendi “mad. DİA,  XLIII  

109. 
74 Zerdeci, Hümayra, Osmanlı Ulemâ Biyografilerinin Arşiv Kaynakları, Ankara 2008, 304; Yürük, Ali 

Yücel, “Vildan Faik Efendi” mad. Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi, 384. 



24 
 

tarafından Osmanlı İmparatorluğunun en uzun yüzyılı olarak nitelendirilen 75  19.yy. 

devlet bünyesi, içerisinde sadece muhafazakâr gelenekselci-reformist ayırımını değil, 

aynı zamanda Turancılık, Osmanlıcılık, İttihadçılık, vb. birçok kavram karmaşasını da 

barındırıyordu. Bundan dolayı tarihi şartları da göz önünde bulundurduğumuzda böyle 

karışık bir zamanda elimizde kesin bir belge ve kayıt bulunmaksızın Vildan Faik Bey’le 

ilgili olarak bu yapılardan herhangi birisi ile organik bir ilişkisi olduğunu iddia etmenin 

de, makul ve tutarlı bir tespit olamayacağını düşünüyoruz. Kendisiyle ilgili olarak olsa 

olsa en fazla Balkanlardaki iki aylık vazifesinden dolayı Meşrutiyet yanlısı bir müderris 

olduğunu söyleyebiliriz. Keza o zamanın şartlarında önde gelen mütefekkir ve ilmiye 

teşkilatı üyelerinin neredeyse bütününün istibdat yönetimine karşı oldukları ve 

Meşrutiyet yönetimini destekledikleri önemli araştırmacılar tarafından ifade edilen bir 

gerçektir.76   

Vildan Faik Bey, her ne kadar yukarıda kısaca değindiğimiz zamanın 

karmaşasından uzak kalmaya gayret etmişse de bir ihtimal, bazı görüş ve düşüncelerinden 

olacak ki ilmiye teşkilatı yöneticileri tarafından baskı ve hakaretlere maruz kalmış, bazı 

görevlerinden azledilmiştir. Bu bağlamda, Medrese reformu kapsamında açılan 

Medresetü’l- Mütehassisîn’deki tefsir müderrisliği görevinden alındıktan sonra, Evkâf 

Nezâretinin emriyle yine tefsir hocası olarak vazifelendirildiği Medresetü’l -Vaizîn’deki 

görevine de son verilmiştir. Daha sonra değerine yukarıda değinildiği üzere bir ilmiye 

teşkilatı üyesi için neredeyse en büyük övünç kaynağı olan ve padişahın huzurunda icra 

edilen Huzur Derslerindeki yaklaşık on yıllık birikim ve tecrübesi hiçe sayılarak 

mukarrirlik rütbesi dörtten yediye çekilmiştir. Bu durum, tenzîl-i rütbe anlamına geldiği 

için kendisinde üzüntü yaratmıştır. Vildan Faik Bey, tüm bu yaşanılanların faili olarak 

zamanın şeyhülislamı Musa Kazım Efendi’yi sorumlu tutmakta ve onu masonlukla 

suçlamaktadır.77 

Zamanın şeyhülislamı ile bu olaylar başına gelecek derecede bir ihtilaf içinde 

olmasının sebebini kesin olarak bilemesek de bu durumun kendisini önemli görevlere 

atayan sabık şeyhülislam, Hayri Efendi ile halefi Musa Kazım Efendi arasındaki 

                                                           
75 Ortaylı, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Hil yay. İstanbul 1983. 
76 İnalcık, Halil, “Osmanlı Tarihine Toplu Bakış”, Osmanlı, Ankara 1999. 
77 Debreli Vildan Faik, el-Multeḳaṭ fî Usûli’t-Tefsîr, 72. 
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çatışmadan kaynaklanabileceğini, müellifin kendi ifadelerinden tahmin etmekteyiz. 78 

Yani ‘Vildan Faik Bey, bir nevi Hayri Efendi’nin yerine gelen ve onun kadrosunu 

pasifleştirmeye veya etkisiz hale getirmeye niyetli olan Musa Kazım Efendi’nin hedefi 

olmuştur’ diyebiliriz.  Müellif, şahsına yönelik bu girişimlerden o kadar yıpranmış olmalı 

ki, bizim çalışmamıza da konu olan el-Multeḳaṭ adlı eserinin yazımını, son sayfadaki şu 

sitemkâr ifadelerle yarıda bırakmıştır: 

 “Bu risaleyi, daha önceki şeyhülislam Hayri Efendinin beni vazifelendirdiği 

Medresetü’l-Mütehassisîn’de okutmak için hazırlamıştım. Kendisi İslam ümmeti için 

hayırlı ve faydalı bir insan olmasına rağmen, bazıları onun kıymetini bilemediler ve onu 

ittihatçı olmakla suçladılar. Ancak o, asla ittihatçı değildi. Hatta ittihatçıların kendisini 

mâkam-ı meşihattan azletmeleri bu durumun en hakiki kanıtıdır. Onun yerine bu makama 

bir farmason olan Musa Kazım adlı birini getirdiler. O da bu din aleyhine yapacağı ne 

varsa yapmıştır.  Benim Medresetü’l- Mütehassisîn’de müderris olduğumu öğrenir 

öğrenmez beni bu görevden attırmıştır. Daha sonra, Evkaf Bakanlığı’nın emri üzerine 

Medresetü’l-Vâizîn’de tefsir hocalığı ile görevlendirildim ve orada bir müddet vazife 

yaptım. Bu malum farmason (Musa Kazım) bunu işitince Evkaf Nâzırı ile görüşüp benim 

buradaki vazifeme de son verilmesine sebep olmuştur. Ayrıca bu hakaretlerle de 

yetinmeyip Halifenin huzurunda yapılan Huzur Derslerindeki on yıllık dördüncü 

derecedeki mukarrirliğimi yedinci dereceye düşürmüştür. Ve tüm bu aşağılamalar, beni 

ümitsizliğe düşürdüğünden dolayı bu eseri, tamamlayamadan bıraktım. Kendimi ve o zatı 

Kadir ve Muntakîm olan Allah’a havale ediyorum .”79 

Bu sert ve sitem dolu ifadelerden anlaşılacağı üzere Vildan Faik Bey, Musa Kazım 

Efendi ile sebebini tam olarak bilemediğimiz çatışma halinden dolayı yürüttüğü 

vazifelerden azledilmiş ve ciddi hüzünler yaşamıştır.  Tüm bu sıkıntıların ilmi bir 

ihtilaftan kaynaklanmadığı da açıktır. Siyasi, politik ve güç dengeleri adına bir âlim, 

devlet büyüğünün yaptığı hakaret ve pasifleştirmelere dayanamayarak neredeyse hayata 

küsüyor, ilmi çalışmaları engelleniyor. Bir devletin köklü geçmişini muhafaza etmek 

suretiyle modern dünyanın şartlarına ayak uydurmaya gayret ettiği bir dönemde mahalli 

ve politik hedefler uğruna ilmiye sınıfına mensup bir âlimi bir yöneticinin insafına 

                                                           
78 Debreli, “el-Multeḳaṭ”, 72. 
79 Debreli, “el-Multeḳaṭ”, 72. 
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bırakması, açık bir ihmalin göstergesidir. İslam medeniyeti tarihi incelendiğinde, 

maalesef buna benzer olaylara rastlamak da mümkündür. Ûlûm-i İslamiyye’nin bin küsur 

yıllık tarihi sürecinde siyasi otoritenin aktif desteğini alanların dışında kalan mütefekkir 

ve oluşumların maruz kaldığı sıkıntı ve zulümler, ilimde dirsek çürütenlerin hürriyeti ve 

saygınlığı adına her asırdaki Müslüman dünyaya örnek oluşturabilmelidir. Günümüz 

modern dünyasında da örneklerine sık sık rastlanabileceği gibi, bilimle dışarıdan ilişkili 

olan siyasi otorite, ilim insanlarına bir yön verme gayreti içerisinde bulunabilmektedir. 

Bu ve benzeri vahim durumlar,  medeniyet tarihimizde menfi olarak hatırlandığı gibi ilim, 

felsefe, sanat ve kültürün özlenen saygınlığa kavuşması ideali ile paralellik arz etmeyen 

bir durumdur. Bu anlamda bir medeniyetin gelecek adına başarılı bir şeyler yapabilme 

hayali söz konusu olduğunda, ilmin ve bilim insanın hürriyetine gerekli saygının 

duyulmasının o toplum için elzem olduğu gerçeğini bir kez daha vurgulamak isteriz. 
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2.1. EL-MULTEḲAṬ’IN KUR’ÂN İLİMLERİ TARİHİNDEKİ YERİ VE 

KAYNAKLARI 

2.1.1. Ulûmu’l-Kur’ân ve Usûlü’t-Tefsîr’in Mahiyeti 

Bu başlık altındaki amacımız, Kur’ân İlimlerinin tarihini incelemek değil, 

“Ulûmu’l-Kur’ân” ve “Usûlü’t-Tefsir” kavramlarının neliği ve neyi kapsadığı hakkında 

kısaca bilgi vermek ve bu iki kavram arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu yüzden 

öncelikle “Ulûmu’l-Kur’ân” tabirinden genel olarak neyin kastedildiğini belirlemek 

gerekir. 

“Nuzûlü, tertibi, cem’i, yazılması, kıraatı, kıraat çeşitleri, tefsiri, i’cazı, nâsih-

mensuhu vb. itibariyle Kur’ân’ı ilgilendiren her çeşit bahse “Ulûmu’l-Kur’ân”  denir.” 

şeklindeki tanımlamalara klasik kültürden etkilenmiş kitaplarda rastlamak mümkündür.80 

Bu tanım, Kur’ân’ı doğrudan ilgilendiren ilimleri kapsamakla birlikte, “Kur’ân İlimleri” 

literatüründe daha geniş kapsamlı tanımlamalara da rastlayabiliriz.81  

“Ulûmu’l- Kur’ân” tabirinin ilk kullanımı ile ilgili olarak net bir tarih 

verilememektedir. Zerkâni, bu tanımı ilk kullanan müellifin el-Burhân fî ulûmi’l-Kur’ân 

adlı eseriyle beşinci asır ulemasından Ali b. İbrahim b. Said el-Hûfî (430) olduğunu ifade 

etmektedir.82  Fakat modern dönem araştırmacılardan Subhi Salih, onun bu görüşüne 

katılmadığını ifade ederek mezkûr tabiri ilk kullanan müellifin el-Hâvî fî ulûmi’l- Kur’ân 

isimli eseriyle dördüncü asır ulemasından Muhammed b. Halef Merzaban (309) olduğunu 

ileri sürmektedir. 83  Bizzat eser ve müellif ismi belirtmesi, Subhi Salih’in görüşünü 

kuvvetli kılmaktadır. 

İbnu’n-Nedîm (385/995) el-Fihrist’ inde hicrî dördüncü asra kadar Kur’ân 

ilimlerine dair “özel bilgi alanlı” çeşitli kitapların yazıldığını müellif ve kitap isimleriyle 

birlikte belirtmektedir. Yine bazı çalışmalarda tefsir kitapları ve Kur’ân ilimleri ile ilgili 

                                                           
80 Zerkânî, Muhammed Abdulazîm, Menâhilü‟l-irfân fî ulûmi‟l-Kur'ân, Daru’l-Fikr, Beyrut 2004, I, 27; 

Sâbûnî, Muhammed Ali, et-Tıbyân fî ulûmi’l-Kur’ân, İstanbul, 2008, 6. 
81 Baş, Erdoğan, Kur’ân İlimlerinin Doğuşu Ve Tarihi Gelişimi, Kur’ân Ve Tefsir Araştırmaları, İstanbul, 

2002, 22. 
82 Zerkanî, Menâhil, I, 34-35. 
83 Subhi Salih, Mebâhis fi ulûmi’l-Kur’ân, Beyrut, 1985, 124. 
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farklı alanlara dair telif edilmiş kitaplar, müellifleriyle birlikte zikredilmiştir. 84 Bunlar 

belirli ilimler açısından Kur’ân’ın incelendiği “özel bilgi alanlı”85 kitaplardır. Kur’ân’ı 

anlamaya yardımcı ilimleri kapsadığı iddiasında olan bu birikim, genellikle hicrî 

dördüncü asra dayandırılmaktadır.  Bu dönemdeki eserler, Kur’ân’ı mânâ-lafız yönünden, 

edebî yönden, kıraat yönünden ve tarihi yönden inceleyen eserlerdir. Ve bu eserler, 

Kur'ân İlimleri edebiyatının ilk örnekleri durumundadır.86 

Tefsir ve Kur’ân Tarihi çalışmalarında Kur’ân İlimleri’nin bidayetini Hz. 

Peygamber ve sahabe dönemine dayandıran görüşler de bulunmaktadır. 87 Fakat bize göre 

her ne kadar Kur’ân İlimleri ile ilgili olarak tarih, dil, kıraat vb. konularda hicrî ilk 

asırlarda mevcut çalışmalar olsa da tüm bunlar dördüncü asırdan önce sistematik ve 

bütüncül anlamda bir “Ulûmu’l-Kur’ân” anlayışının varlığını göstermemektedir. 

“Ulûmu’l-Kur’ân” kavramı ile yakın ilişkisi olan “Usûlü’t-Tefsîr” tabirinin de ilk 

kullanımı hakkında kesin ve tek bir bilgi bulunmamaktadır. Bu isimle elimize ulaşan en 

eski eser İbn Teymiyye’nin (728/1327) “Mukaddime fî usûlü’t-Tefsîr” adlı eseridir.88 Bu 

ıstılahla ilgili olarak yapılan tanımlamalara bakıldığında Kur’ân’ın anlaşılmasına ve 

tefsirine yönelik konuları ihtiva ettiği ve yine Kur’ân’ın anlaşılmasına yönelik yöntem 

üzerine yoğunlaşıldığı görülmektedir.  

Bu noktada “ Bu iki kavramın kapsamı ve amacı nedir?” sorusu gündeme 

gelmektedir. “Ulûmu’l-Kur’ân” ve “Usûlü’t-Tefsîr” ıstılahları aynı konu alanını mı ifade 

etmektedir? Yoksa bu iki kavram, farklı farklı şeylere mi delalet etmektedir? Ve bu 

kavramlar Kur’ân’ı anlamada ve ayetlerin nüzul dönemindeki anlamına ulaşma çabasında 

tatminkâr bir yöntem sunabilmekte midir? Kısaca bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız. 

Yaklaşık hicrî dördüncü asırdan günümüze kadar bu iki kavramın konumu 

noktasında iki farklı düşünce mevcuttur. Bu iki tabirin aynı anlama geldiğini kabul 

edenler, usûle dair yazdıkları eserlere “Ulûmu’l-Kur’ân” adını da vermektedirler. 

                                                           
84 Kefâfî, Muhammed Abdusselâm Şerîf, Abdullah, fî ulûmi‟l-Kur'ân dirâsetun ve muhâdarâtun, Dâru‟n-

Nehdati‟l-Arabiyye, Beyrut 1992, 27-28. 
85  Serinsu, Ahmed Nedim, Kur’ân’ın Anlaşılmasınada Esbâb-ı Nuzûlün Rolü, Şule Yayınları, Ankara, 39. 
86  Serinsu, Kur’ân‟ın Anlaşılmasında Esbâb-ı Nuzûlün Rolü, s. 39. 
87  Baş, Erdoğan, Kur’ân İlimlerinin Doğuşu Ve Tarihi Gelişimi, 24. 
88 İbn Teymiyye, Mukaddimetu’t-Tefsîr, Riyad, 1991. 
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Geleneksel yaklaşıma göre “Ulûmu’l-Kur’ân” edebiyatı, tefsir usûlünün ihtiyacını 

karşılamaktadır. Bu yüzden tefsirde usûl, mahiyet ve muhteva itibariyle klasik Kur’ân 

İlimleri birikimine bağımlı bir özellik taşımaktadır. Dolayısıyla “Ulûmu’l-Kur’ân” ile 

“Usûlü’t-Tefsir”  kavramları arasında kategorik bir ayrım yapılmamakta ve bu iki 

kavram, çoğu zaman birbirlerinin mürâdifi gibi kullanılmaktadır. Son dönemdeki bazı 

çalışmaların başlıklarında “Kur’ân İlimleri” (Ulûmu’l-Kur’ân) tabiri yerine “Tefsir 

Usûlü” tabirinin kullanılması da bu telakkiye dayanmaktadır.89 

Bazı araştırmacılar tarafından  “usûl” kelimesinin anlam ve kullanımında Kur’ân 

tefsirine ilişkin temel kurallara öncelik verilmesi gerektiği belirtilmektedir.90 Öncelikle 

bizim bu iki kavramın farklı çalışma alanı olduğunu ve incelediğimiz eserin bir usûl’den 

ziyade muhtasar bir Kur’ân İlimleri çalışması olarak değerlendirdiğimizi ifade etmemiz 

gerekir. Zira “Ulûmu’l-Kur’ân” ve “Usûlü’t-Tefsir” başlığı altında kaleme alınan 

eserlerin muhtevası ve konuları ele alış tarzı kıyaslandığında bu durum fark edilecektir. 

Tefsir Usûlü kitapları, müfessirin Kur’ân ayetlerinin tefsiri sürecinde takip etmesi 

gereken yöntemi belirleyen ilkeler bütününü konu edinirken; Ulûmu’l-Kur’ân eserleri, 

Kur’ân’ı Kerimle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilendirilen her meseleyi ihtiva 

edebilmektedir. 

Tefsirde usûl’den söz açıldığında akla gelen ilk kavram olan, “Ulûmu’l-Kur’an"ın 

içeriği, Kur’ân ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi kurulan çok geniş bir alan ile 

ilişkilendirilmektedir. Bu geniş malumat alanı da, tefsirle bir şekilde irtibatlandırılarak 

sunulmaktadır. Bu durum ise, tefsiri mahdut bir disiplin yerine Müslümanların muhtelif 

bilim ve kültürlere ilişkin müktesebatının sergilendiği bir alan haline getirmektedir. 91  

Tarihin belirli bir zaman diliminde muhataplara, olay ve duruma göre inen vahyin 

nâzil olduğu sırada ve nuzûle şahit olanların yaşadığı çağda herhangi bir tefsir çabasından 

veya “Ulûmu’l-Kur’ân” çalışmasından söz edilip edilemeyeceği meselesi, bugün birçok 

                                                           
89 Görener, İbrahim, “Kur’ân İlimleri Ve Tefsir Usûlünün Bir Yöntem Çağrıştırması Sorunu”, Bilimnâme, 

İstanbul 2009, 15. 
90  Buna göre  “Ulûmu’l- Kur’ân” ve “Usûlü’t- Tefsir” kavramları arasında anlam ve kapsam farkı 

bulunmaktadır. Fakat bazı çağdaş araştırmalarda bu farkın yeterli ve anlaşılır derecede açıklanamadığı ve 

bu konuda kategorik bir ayrımdan söz etmeyi haklı kılacak bir tefsir usûlünün yazılmadığı belirtilmektedir. 

Bkz. Öztürk Mustafa, Tefsir Tarihi Araştırmaları, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2005, 26. 
91 Öztürk, Tefsir Tarihi Araştırmaları, 22. 
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araştırmacın incelediği bir husustur. Buna göre Hz. Peygamber’in ve vahyin nüzulüne 

şahit olanların vefatıyla birlikte zaman içerisinde “Tefsir” veya “Ulûmu’l Kur’ân” ismiyle 

çalışmalar telif edilmeye başlanmıştır. Dil, dünya görüşü, zaman ve hayat standartları 

değiştikçe Allah’ın hitabı artık yazılı metin üzerinden anlaşılmak zorundaydı. Dolayısıyla 

Kur’ân ayetlerinin nazil olduğu dönemdeki anlamına ulaşma ihtiyacı, Kur’ân ilimlerinin 

ve tefsir faaliyetlerinin doğuşuna vesile olmuştur92. Böylece hicrî ikinci asırdan itibaren 

bazı kurallar belirlenmeye başlanmış ve dördüncü asırda Ulûmu’l-Kur’ân kapsamında 

eserler kaleme alınmıştır.   

Başlarda Kur’ân’ı anlamaya yönelik olarak bu başlık altında yapılan çalışmalar, 

dilsel ve tarihsel konuları ihtiva etmekteydi. Fakat zamanla Ulûmu’l-Kur’ân’ın kapsamı 

o kadar genişledi ki, Kur’ân ile doğrudan irtibatlandırılamayacak bilgiler, bu çalışmaların 

içerisinde var olmaya başladı. Bu çalışmalar önceleri birkaç sahifeden oluşurken daha 

sonra “Rivayet Tefsiri” ve “Reyle Yapılan Tefsir” şeklindeki tanımlamalarla bilinen çok 

büyük hacimli eserlere dönüşmüştür.93 Bu durum aslında bizzat tefsire yüklenen anlam 

ya da tarihi süreç içerisinde oluşan ve gelişen tefsir tasavvuru ile ilgili bir durumdur. 

Mesela Zerkeşî (794/1392) tefsiri şu şekilde tanımlamaktadır: “ Tefsir, Hz. Peygambere 

inzal edilen ilahi hitabı, lügat, sarf, nahiv, beyan, usûl’i- fıkh, kıraat gibi bilimlerden 

istifade etmek suretiyle anlamayı ve açıklamayı mümkün kılan bir ilim dalıdır.”94 Bu 

tanım, kapsamlı görünmekle beraber tefsirin diğer ilim dalları gibi sınırları tayin edilmiş 

bir ilmî disiplin olup olmadığı meselesini muğlak bırakmaktadır. Dolayısıyla klasik 

literatürün bu “Tefsir” ve “Ulûmu’l-Kur’ân” tanımları,95 akademik çalışmalarda tartışma 

konusu olmaktadır.  

Her ne kadar kaynaklardaki tefsir tanımlarının konusu, Kur’ân metninden 

ibaretmiş gibi görünse de klasik literatürdeki bazı eserler, evrenle ilgili tüm olay ve 

                                                           
92 Öztürk, Mustafa, Tefsir Tarihi Araştırmaları, 10; Görener, İbrahim, Kur’ân İlimleri Ve Tefsir Usûlünün 

Bir Yöntem Çağrıştırması Sorunu, Bilimname,7/16, İstanbul, 2009; Öztürk, Mustafa, Müteşâbih Kavramı 

Bağlamında Tefsir Usûlü’nün Mahiyeti Ve Pratik Değeri Üzerine Bir İnceleme, Bilimname, 6/15, İstanbul 

2008. 
93 Emin el-Hûlî, Kur’ân Tefsirinde Yeni Bir Metod, çev: Mevlüt Güngör, İstanbul, 1995, 17. 
94  Zerkeşî, Bedruddin Muhammed b. Abdillah, el-Burhân fî ulûmi’l-Kur’ân, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 

Beyrut 2001, I, 13. 
95 Benzer tanımlamalar için bkz. Cürcânî, Ebu’l-Hasen Seyyid Şerif Ali b. Muhammed b. Ali (816/1413), 

et-Ta’rîfât, Beyrut 1995, 63. 
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bilgileri Kur’ân ile ilişkilendirip tefsir olarak sunmaktadır.  Bu konuda Râzî’nin 

(606/1209) Mefâtîhu’l Gayb’ı tefsir tarihi araştırmalarında en sık verilen örnek 

olmuştur. 96  Böyle bir durumda tefsir, sınırları belirli bir ilmî disiplin yerine, İslam 

coğrafyasının farklı bilim ve kültürlere ilişkin birikiminin sergilendiği bir alan olarak tarif 

edilebilir. Keza Zerkeşî’nin yukarıda verdiğimiz tefsir tanımı da bu tür bir 

değerlendirmenin sonucudur. Bu yüzden geçmiş dönem İslam âlimleri müfessirin lügat, 

sarf, iştikâk, nahiv, meânî, beyân, bedi’, kıraat, asâr ve ahbâr ilmi, sünen ilmi, usûl-i fıkh, 

fıkh, ahlak, kelam ve ilm-i mevhibeden müteşekkil on beş ilmin her ayrıntısına vâkıf 

olmayı şart koşmuşlardır. Hatta bazı ulema müfessirin bilmek zorunda olduğu ilimlerin 

herhangi bir rakamla sınırlandırılamayacağını dahi söylemiştir.97 

Bu düşünce, ayetlerin anlamını, beşeri dildeki sınırlı kelimelerle açıklamanın 

imkânsız olduğunu savunan sûfî yaklaşımdan kaynaklanmaktadır. Bu yaklaşıma göre 

Kur’ân’ı anlama biçimlerindeki amaç, onu içselleştirmektir. İbn Arabî’ye (638/1239) 

göre vahyi, beşerî dildeki sınırlı kelimelerle ifade etmek olanaksızdır. Çünkü Allah’ın 

kelamının indiği yer ona göre Hicaz bölgesi değil arifin kalbidir. Dolayısıyla arif, 

herhangi bir Kur’ân ayetini okuduğunda ondan hissettiği şey, murâd-ı ilâhînin bizzat 

kendisidir. 98 Bu tasavvur etrafında biçimlenen tefsir, müstakil bir ilim olmaktan ziyade 

sınırları belirsiz ilimlerin toplamı gibi algılanabilmektedir. Bizce bu durumun en temel 

sebebi ise “Kur’ân’ın varlık hakkındaki her şeyle ilgili olarak bir şey söylediği” 

kabulüdür.99 

İşte “Ulûmu’l-Kur’ân” kavramının da Kur’ân ile doğrudan veya dolaylı bir şekilde 

çok geniş bir alan olarak algılanması, bu tefsir tasavvurundan kaynaklanmaktadır.  Fakat 

bu Kur’ân İlimleri bakış açısının, Kur’ân’ı anlamaya yönelik yeterli derecede bir yöntem 

sunamadığı ve Ulûmu’l-Kur’ân’dan bağımsız bir tefsir usûlü oluşturulabileceği konusu, 

                                                           
96 Öztürk Mustafa, Tefsir Tarihi Araştırmaları, 13. 
97 Zerkeşî, el-Burhân. I, 9, 12; Ebû Abdillah Muhammed b. Süleyman el-Kâfiyeci, et-Teysîr fî Kavâidi 

‘İlmi’t_Tefsîr, Riyad, 1999, 144-147: Öztürk Mustafa, Tefsir Tarihi Araştırmaları, 14. 
98  Bkz. Muhyiddin İbnu’l-Ârâbî, el-Futûhâtu’l-Mekkiyye, Beyrut 2009, III. 94. Ayrıca bkz: Öztürk, 

Mustafa, Tefsir Tarihi Araştırmaları, 11. 
99 Bu konuda Suyûtî’den naklen İmam Şafi’î’nin (204/820) şu sözü örnek verilebilir: “Allah’ın kitabında, 

bir kimsenin din konusunda karşılaşabileceği her problemi çözecek bir delil kesinlikle bulunur” . Suyûtî 

Celâlüddin Abdurrahman (911/1505), el-İtkân fî ulûmi’l-Kur’ân, Dâru’l-Hadis, Kahire 2004, II, 160. 
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modern araştırmacılar tarafından dile getirilmektedir.100 Çünkü yukarıda da ifade edildiği 

gibi Ulûmu’l-Kur’ân edebiyatımızın içeriği ve kapsamı, bir usûl oluşturmaktan ziyade 

Kur’ân ile ilişki kurdurulan bir malumat alanı olarak işlev görmektedir.  Bu konuya 

Adnan Zerzûr ve Halid Abdurrahman Akk gibi bazı araştırmacılar eserlerinde değinmiş 

ve Ulûmu’l- Kur’ân’dan bağımsız bir Tefsir Usûlü’nün varlığından bahsetmişlerdir. 

Mesela Zerzûr bu konuyu Ulûmu’l-Kur’ân adlı kitabında şu ifadelerle dile getirmektedir: 

“Tefsir Usûlü, Kur’ân’ı anlamaya ve yorumlamaya yönelik olan metodolojik bilgilerden 

ibarettir. Konu olarak ise Ulûmu’l-Kur’ân’ın içerik ve kapsamından çok daha farklı bir 

alandır. Çünkü Ulûmu’l-Kur’ân, Kur’ân ile bir şekilde ilgi kurulan her meseleyi ihtiva 

etmektedir”. 101  Akk’a göre ise Tefsir Usûlü, tefsir ilminde takip edilmesi gereken 

yöntemi belirler.102 

Her ne kadar bazı araştırmacılara göre tefsirde Kur’ân ilimlerinden bağımsız bir 

usûl oluşturmaya yönelik girişimler başarısız olarak değerlendirilse bile 103 “Ulûmu’l- 

Kur’ân” ve “Usûlü’t- Tefsîr” in farklı kazanımları hedef aldığı kabul edilmektedir. Bu 

durum, bu iki kavramın kullanımında önemli bir yere sahip olan bazı eserlerin içerik 

olarak kıyaslanması ile de açık bir şekilde görülecektir. Mesela çalışmamızın konusunu 

oluşturan ve el-Multeḳaṭ’ın en önemli kaynaklarından olan Zerkeşî’nin “el-Burhân”ı ve 

Suyûtî’nin “el-İtkân”ı ile İbn Teymiyye’nin (728/1328) “Mukaddimetü’t-Tefsir” adlı 

eserinin konu başlıkları karşılaştırıldığında bu eserlerin farklı hedefleri gözettiği 

görülecektir. 

Zerkeşî’nin eseri, müellifin de ifadesiyle erken dönemlerde Kur’ân İlimlerine dair 

bir eser telif edilmediği gerekçesiyle bu alandaki boşluğu doldurmak için yazılmıştır.104 

Fakat müellif,  Kur’ân’ı anlamaya dair bir usûlden ziyade Kur’ân ile ilişkilendirilen bütün 

ilimlerin aktarıldığı kırk yedi bölümlük bir eser meydana getirmiştir. Ayrıca bu eseri 

kapsayıcı olarak nitelendirmekle beraber Ulûmu’l-Kur’ân konularını tükettiğine 

                                                           
100 Akk, Halid Abdurrahman, Usûlü’t-Tefsîr ve Kavâiduh, Beyrut 1998, 30. 
101 Zerzûr, M. Adnan, Ulûmu’l-Kur’ân, Beyrut 1991, 123. 
102 Akk, Usûlü’t-Tefsîr, 30. 
103 Öztürk, Tefsir Tarihi Araştırmaları, 20; Görener, İbrahim, Kur’ân İlimleri Ve Tefsir Usûlünün Bir 

Yöntem Çağrıştırması Sorunu, 14. 
104 Zerkeşî, el-Burhân, I. 9. 
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inanmamakta ve Kur’ân İlimlerinin sınırsız ve manalarının sonsuz olduğunu ve bunu 

araştırmaya bir insan ömrünün yetmeyeceğini belirtmektedir.105 

Aynı durum Suyûtî’nin eseri için de geçerlidir. O da “Kur’ân’dan İstinbat Olunan 

İlimler “ başlığı altında birçok ilim dalı zikretmekdir.106 Görüldüğü gibi bu iki eser, 

Kur’ân ile ilişki kurulan geniş bir alanı kapsamaktadır. Kendilerinden sonraki Ulûmu’l- 

Kur’ân çalışmalarına kaynaklık eden bu iki eser, Kur’ân’ın dil ve tarihle ilgili muhtelif 

konularını başlıklar altında tasnif etmişlerdir.  “Surelerinin Tertibi”, “Kur’ân’daki Sure, 

Sayısı”, “Kur’ân’daki Yabancı Kelimeler” vb. başlıklar altında incelenen konular, aslında 

Kur’ân’ı anlamada bir yöntem veya usûl sunamamaktadır.  

Fakat “Mukaddemetü’t-Tefsir”e baktığımızda tefsirde usûl oluşturma 

noktasındaki başarısı tartışılmakla beraber107 eserin içeriği ve hedefinin klasik Ulûmu’l- 

Kur’ân litaratüründen farklı olduğu dikkat çekmektedir. Mesela eserde en fazla üzerinde 

durulan konunun, Kur’ân’ı doğru anlamanın usulleri hakkında olduğu görülebilir.108  

Keza İbn Teymiyye’ye ait usûl anlayışının daha sonraları tefsirde usûl ve metedoloji 

üzerine yapılan çalışmalarda da etkili olduğu söylenebilir. Zaten yukarıda ismini 

zikrettiğimiz Akk’ın eserinde “En İyi Tefsir Yöntemi” başlığı altındaki sunduğu metot, 

büyük oranda İbn Teymiyye’den alınmıştır.109 

Özetle “Ulûmu’l- Kur’ân” litaratürünün Kur’ân’ı anlama noktasında bir usûl 

ortaya koymaktan ziyade “Bir insanın Kur’ân’ı anlamaya yöneldiğinde ne gibi ilimlere 

başvurması gerekir?” ve “Onlardan nasıl faydalanılır?” sorularına cevap aradığını 

söyleyebiliriz. “Usûlü’t-Tefsîr” kavramı ise bir tefsir yöntemi arayışında olan kişiye ilgili 

                                                           
105 Zerkeşî, el-Burhân, I. 9 12. 
106 Suyûtî, el-İtkân, II. 160. 
107  İbn Teymiyye’ye göre tefsir metotları arasında en başta zikredilen “Kur’ân’ın Kur’ân İle Tefsiri” 

yönteminin, bazı modern araştırmalarda tefsir faaliyeti için nesnel bir veri sunmadığı belirtilmektedir. Zira 

bu yöntemle herhangi bir ayeti başka bir ayetle açıklarken tefsir eden konumunda olan ayetin seçiminde 

müfessirin dirayeti ağır basmaktadır. Dolayısıyla bu metodun Rivayet Tefsiri bağlamında ele alınması 

eleştirilere konu olmaktadır. Bkz. Öztürk, Mustafa,  Kur’an’ın Kur’an’la Tefsiri: Bir Mahiyet Soruşturması, 

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, 8/2, 1-20. 
108 Takiyyündin İbn Teymiyye Mukaddimetü’t-Tefsîr, 24. 
109 Akk, Usûlü’t-Tefsîr, 79-80. 
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yöntemi vermeyi hedeflemektedir. Bu nedenle “Usûlü’t-Tefsîr” isimli eserlerde “En 

Uygun Tefsir Metotları” başlıklarını görmek mümkündür. 

2.1.2. el- Multeḳaṭ’ın İsimlendirilme Meselesi 

“Ulûmu’l- Kur’ân”  tabiri ile “Usûlü’t- Tefsîr” tamlamasının birbirinden farklı 

manalara delalet ettiğine değinmemizin nedeni, incelediğimiz eserin ismiyle ilgili bir 

durumdur. Bilindiği gibi çalışmamızın konusu olan esere, müellif tarafından  “el- 

Multeḳaṭ fî usûli’t-Tefsîr” adı verilmiştir. Elbette eserin bizzat müellifi tarafından verilen 

ismi yerine başka bir alternatif iddia edemeyiz. Fakat eserin başlıkları ve ihtiva ettiği 

konuları itibariyle bir usûl kitabı olmaktan ziyade klasik Kur’ân İlimleri kitabı olduğunu 

söyleyebiliriz. Zira yukarıda   “Ulûmu’l- Kur’ân” kavramının ve bu isimle kaleme alınan 

eserlerin tefsir tarihinde genellikle Kur’ân’ ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki kurulan 

geniş bir malumat alanı ile ilgilendiğini zikretmiştik. Ayrıca bu konuda “Ulûmu’l- 

Kur’ân” ve “Usûlü’t- Tefsîr” ismini taşıyan eserler arasında kıyaslama yapmak suretiyle 

meseleyi somutlaştırmaya gayret etmiştik. Tüm bunlar sonucunda “el-Multeḳaṭ”ın bir 

tefsir usûlü kitabı olmaktan ziyade Zerkeşî’nin “el- Burhân”ı ve Suyûtî’nin “el-

İtkân”nın’dan derlenmiş muhtasar bir  “Ulûmu’l- Kur’ân”  eseri olduğunu düşünüyoruz. 

Eserde mevcut olan on dört konu başlığı da bu görüşümüzü teyit eder niteliktedir. 

Vildan Faik Bey’in ele aldığı: Mekkî-Medenî, Garîbu’l-Kur’ân, İ’rabu’l- Kur’ân, Vucuh-

Nezâir, Mücmel-Mübeyyen vb. asıllar ve bu konu başlıklarının işleniş tarzı 

literatürümüzde  “Ulûmu’l-Kur’ân” başlığını taşıyan eserleri andırmaktadır. Hatta bu 

konuların sıralanışı ve içerikleri dahi el-İtkân ile neredeyse aynıdır. Zaten müellifin de 

çalışmasının başlangıcında faydalandığını zikrettiği tek kaynağın bu eser olduğunu ifade 

etmesi bu düşüncemizi desteklemektedir.110el-İtkân ile el-Mültekât’ın konu başlıkları 

kıyaslandığında mesele daha somut bir şekilde görülecektir. Aşağıdaki tabloda her iki 

eserin ortak konu başlıkları, numaraları ile beraber verilmiştir. 

 

 

                                                           
110 Debreli, el-Multeḳaṭ, 1. 
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EL-MULTEḲAṬ’TA BULUNAN 

KONU BAŞLIKLARI 

EL-İTKÂN'DA BULUNAN KONU 

BAŞLIKLARI 

1. Mekkî- Medenî   1.  Mekkî-Medenî 

2. 2.1. Kur’ân’ın Tertibi 

2.2. İsimlerinin Bilinmesi 

2.3. Surelerin Tertibi 

 18. Kur’ân’ın Cem’i ve Tertibi 

 17. Kur’ân’ın İsimleri 

              

3. 3.1. Nuzûlü Tekerrür eden Ayetler 

3.2. Nuzûlün Hükme veya 

Hükmün Nuzûle Tekaddüm Ettiği 

Ayetler 

3.3. Aynı ve Farklı Zamanlarda 

İnen Ayetler 

3.4. Melek Refakatinde ve Melek 

Olmadan İnen Ayetler 

 11. Nuzûlü Tekerrür eden Ayetler 

 12. Hükmü Nuzûlünden, Nuzûlü 

Hükmünden Sonraya Kalan Ayetler 

 13. Ayetleri Ayrı Ayrı ve Bütün Olarak 

İnen Sureler 

 14. Meleklerin Refakatinde ve Münferit 

İnen Ayetler  

4. Kur’ân’ın İndirilişinin Keyfiyeti  16.Kur’ân’ın İndiriliş Şekli 

5. Vahiy ve Niteliği  16.3.  Kur’ân Vahyi Ve İnzal Şekilleri 

6. 6.1. Ayetler Arası Münasebet 

6.2. Surelerin Başı ile Sonu 

Arasındaki İlişki 

62. Ayet ve Sureler Arasındaki 

Münasebet 

7. Muhatapların Çeşitleri 51. Kur’ân’da Hitap Şekilleri 

8. Ayet Sonu Fasılaları 59. Ayetlerdeki Fasılalar 

9. 9.1. Kur’ân’da Garib Kelimeler 

9.2.Hicaz Lehçesinde Olmayan 

Kelimeler 

9.3. Arapça Olmayan Kelimeler 

36. Garîbu’l-Kur’ân 
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Tablo-I 

Tablodaki konu başlıkları esas alındığında aynı konuların işlendiği açıkça 

görülmektedir. Oransal olarak ifade etmek gerekirse el Multeḳaṭ’taki  konuların % 100’ü  

el-İtkân ile aynıdır. Bu 14 konulu el-Multeḳaṭ için büyük bir benzerlik arz etmektedir. İki 

kitap arasındaki benzerlikler oranını konu dağılımı bazında artırmak da mümkündür.  el-

İtkân’da bir başlık altında konu işlenirken, el-Multeḳaṭ’da açılan alt başlıklarla el-

İtkân’daki aynı konunun işlendiği görülmektedir. Örneğin el-İtkân’da “Hicaz Lehçesinde 

Olmayan Kelimeler” konusu otuz yedinci bölümde ele alınırken; el-Multeḳaṭ’ta aynı 

konu, “Garîbu’l-Kur’ân” serlevhası altında on dördüncü aslın ikinci alt başlığı olarak 

verilmiştir.111  

Vildan Faik Bey’in çağdaşı olan Bergamalı Ahmet Cevdet Bey’in (1882/1926)112 

Tefsir Usûlü isimli eseri ile yapılacak olan konu başlıkları ve içerik mukayesesi ise, 

“Ulûmu’l-Kur’ân” ile “Tefsir Usûlü” farkını daha net bir şekilde ortaya koyacaktır.  İçerik 

olarak Vildan Faik Bey’in eserinden farklı olan bu eser, klasik Ulûmu’l-Kur’ân 

literatüründen bağımsız bir usûl denemesi olarak da değerlendirilebilir. Cevdet Bey’in 

eseri, önce “Tefsirler- Müfessirler “ başlığı altında Mahfel Dergisi’nde yayımlanmıştır.  

1927 yılında Dâru’l-Funûn İlahiyat Fakültesi Talebe Cemiyeti tarafından kitap haline 

                                                           
111 Debreli, el-Multeḳaṭ, 41. 
112 Bergamalı Ahmet Cevdet Efendi, Bayezid Medresesi müderrislerindendir.  Müellifimiz Vildan Faik Bey 

ile beraber Dâru’l-Hilafeti’l-Aliyye Medresesi ve Medresetü’l-Mutehassisîn’de görev yapmıştır. Ayrıca 

1920-1922 yıllarında Huzur Derslerindeki muhataplık ve mukarrirlik görevi de Vildan Faik Bey ile beraber 

ortak mesaileri arasında sayılabilir. Müellifle aynı dönemde yaşayan, onunla beraber çalışan ve hatta onunla 

aynı isimle bir eser hazırlayan Cevdet Bey’in eserinin el-Multeḳaṭ’daki konulardan farklılık arz etmesi 

Ulûmu’l-Kur’ân- Usûlü’t-Tefsîr ayrımında önemli bir ipucu vermektedir. 

10. Vucûh- Nezâir 39. Vucûh-Nezâir 

11. Kur’ân’ın İ’râbı 41.İ’râbu’l-Kur’ân 

12. Mücmel- Mübeyyen 46. Ayetlerde Mücmel ve Mübeyyen  

13. Müşkilü’l- Kur’ân 48. İhtilaf Ve Tenâkuz Vehmi Veren 

Müşkil Ayetler 

14. Mübhemâtu’l-Kur’ân 72. Kur’ân’da Müphem Ayetler 
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getirilmiş ve daha sonra Mustafa Özel tarafından sadeleştirilmiştir. 113 Eserin konu 

başlıklarına ve içeriğine bakıldığında müellifin Kur’ân ile ilgili ilimleri aktarmaktan 

ziyade Kur’ân’ın anlaşılmasında önemli bir yer işgal eden kavram ve meselelere 

yoğunlaşmaya çalıştığı görülecektir. Aşağıdaki tablolarda Vildan Faik Bey’in el-

Multeḳaṭ’ ı ile Cevdet Bey’in Tefsir Usûlü’nün konu başlıkları yer almaktadır. 

 

EL-MULTEḲAṬ’TA BULUNAN 

KONU BAŞLIKLARI 

CEVDET BEY’İN TEFSİR 

USÛLÜ’NÜN KONU BAŞLIKLARI 

1. Mekkî- Medenî 1. Kur’ân’ın Toplanması 

2. 2.1. Kur’ân’ın tertibi 

2.2 İsimlerinin Bilinmesi 

      2.3.Surelerin Tertibi 

2. Kur’ân’ın Yedi Lehçede İndirilmesinin 

Anlamı 

3. 3.1.Nüzulü Tekerrür eden Ayetler 

3.2.Nuzûlün Hükme veya Hükmün 

Nuzûle Tekaddüm Ettiği Ayetler 

3.3.Aynı ve farklı Zamanlarda İnen 

Ayetler 

3.4.Melek Refakatinde ve Melek 

Olmadan İnen Ayetler 

3. Ayet ve Surelerin Mekkî veya Medenî 

Olmalarının Açıklanması 

4. Kur’ân’ın İndirilişinin Keyfiyeti 4. Nassların Te’vili Hakkında Genel Bir 

Kural 

5. Vahiy ve Niteliği 5. Tefsir, Te’vil, Tahrif, Tebdil ve 

Aralarındaki Fark 

6. 6.1. Ayetler Arası Münasebet 

6.2.Surelerin Başı ile Sonu 

Arasındaki        İlişki 

6. Tefsir Ve Te’vil Kavramları  

                                                           
113 Bergamalı, Ahmet Cevdet Bey, Tefsir Usûlü Ve Tarihi, haz. Mustafa Özel,  Kayıhan Yay., İstanbul 

2002. 
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7. Muhatapların Çeşitleri 7.  Tefsir İlminin Konusu Ve Mahiyeti 

8. Ayet Sonu Fasılaları 8. Rivayet Ve Dirayet 

9. 9.1. Kur’ân’da Garib Kelimeler 

9.2.Hicaz Lehçesinde Olmayan 

Kelimeler 

      9.3. Arapça Olmayan Kelimeler 

9. Müfessirler Arasındaki Görüş 

Farklılıkları 

10. Vucuh- Nezair 10. Biçimsel İhtilaf – Gerçek İhtilaf 

11. Kur’ân’ın İ’rabı 11. Arzu Ve İstek Doğrultusunda Yapılan 

Tefsirler 

12. Mücmel- Mübeyyen 12. Dirayet Tefsirlerinin Derecelerinin 

Sayılması Ve Açıklanması 

13. Müşkilü’l- Kur’ân  

14. Mübhemâtu’l-Kur’ân  

Tablo-II 

Bu tablodaki mukayesede dikkat çeken ilk şey Cevdet Bey’in eserinde Kur’ân 

İlimleri başlığı altındaki eserlerde ele alınan konuların birçoğuna değinmemiş olmasıdır. 

Bu durum eseri, el-Multeḳaṭ’ tan farklı kılmaktadır. Cevdet Bey’in müellifin çağdaşı 

olması ve hatta onunla birlikte birden fazla kurumda ortak mesai yapması, aynı ismi 

kullanmalarına rağmen bu iki eser arasındaki içerik farkını daha net ortaya koymaktadır. 

Bu durumda her iki eserin de başlığının “Tefsir Usûlü” olmasına rağmen ele alınan 

konular ve bu konuların işleniş tarzının farklı olması bu iki eserden birisinin 

metodolojiden ziyade müktesebat aktarımına yoğunlaştığını göstermektedir. 

Kur’ân’ın nüzul ortamındaki şahitlerinin tarih sahnesinden çekilmesi ve daha 

sonraki zamanlarda tefsirde rivayetin yeterli görülmeyip özellikle dilsel tahliller başta 

olmak üzere çeşitli te’vil yöntemlerinin kullanılmaya başlanması, Ulûmu’l-Kur’ân 

edebiyatının gelişimine ortam hazırlamıştır. Fakat bu edebiyat yukarıda da ifade edildiği 
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gibi Kur’ân’ı anlamada tatminkâr bir yöntem geliştirememiştir. Ayrıca Kur’ân ilimleri 

konularının fıkıh ve hadis usûlü gibi diğer ilim dallarından bağımsız olmadığı da 

bilinmektedir. 

Modern dönemlerde Ulûmu’l-Kur’ân içerikli eserlere Tefsir Usûlü ismi verilmesi 

ise bu gerçeği değiştirememiştir. Ulûmu’l-Kur’ân edebiyatından bağımsız bir usûl 

oluşturmadaki konumu tartışılmaya açık olmakla beraber yukarıda Cevdet Bey örneğinde 

olduğu gibi istisna kabilinden Tefsir Usûlü eserleri de bulunmaktadır. Ancak Fıkıh ve 

Hadis Usûlünde olduğu gibi kaynakları kullanımından çalışma biçimine kadar sınırları ve 

tarzı belirlenmiş bir “Tefsir Usûlü”nden bahsetmek zor görünmektedir. Keza Vildan Faik 

Bey’in eseri de bu bağlamda hem konu seçimi hem de içerikte bu konuları değerlendirme 

biçimi açısından Kur’ân’da ne var ne yok ile ilgili envanter çalışması olarak 

değerlendirilebilecek klasik “Ulûmu’l-Kur’ân” edebiyatının muhtasar halidir. Esere 

müellif tarafından Tefsir Usûlü isminin verilmiş olması ise modern dönemde “Ulûmu’l-

Kur’ân” tabirinin “Usûlü’t-Tefsir” ıstılahı yerine de kullanılıyor olmasından 

kaynaklanabilir. Bu bağlamda Suyûtî’nin el-İtkân’ının, Debreli’nin yaptığı çalışmada 

oldukça etkili olduğunu söyleyebiliriz.  

Yukarıdaki iki tabloya bakıldığında Vildan Faik Bey’in eserini, konuların seçilme 

ve kompoze edilme biçimi, kaynakların kullanımı açısından Suyutî önderliğinde 

Ulûmu’l-Kur’ân edebiyatını merkeze alarak yazmış olduğu görülmektedir. Zaten 

müellifin bu durumu eserin ilk sayfasında açık yüreklilikle ifade etmesi de bu realitenin 

bir diğer kanıtıdır.114 Buradan hareketle Suyûtî’nin “el-İtkân”ı olmasaydı belki de Vildan 

Faik Bey’in böyle bir eserinin olamayacağını da söyleyebiliriz. Dolayısıyla el-Multeḳaṭ’ı 

Kur’ân ile ilgili ilimlerin envanterinin aktarımı amacıyla kaleme alınan Ulûmu’l-Kur’ân 

eseri olarak değerlendirmenin daha isabetli olacağını düşünüyoruz. 

2.1.3 el-Multeḳaṭ’ın Kaynakları 

“el-Multeḳaṭ”, müellifin Medresetü’l-Mütehassisîn’de görev yaptığı esnada 

eğitim maksadıyla kaleme alınması dolayısıyla muhtasar bir derleme niteliği 

taşımaktadır. Bu durum onun kullandığı kaynakların az olmasında da etkili bir durumdur. 

                                                           
114 Debreli, el-Multeḳaṭ, 1. 
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Ele aldığı konuları mümkün olduğunca kısa tutan müellif, bu konuların da genellikle 

kendisine göre önemli gördüğü noktalarını zikretmekle yetinmiştir. 

Vildan Faik Bey, el-Multeḳaṭ’ta Kur’ân ilimlerinin muhtelif dallarına ait müstakil 

eserler başta olmak üzere nahiv, belagat, hadis gibi alanlardaki eserlerden de 

faydalanmıştır. Vildan Faik Bey, kendisinden istifade ettiği zatları kimi zaman eserleriyle 

beraber zikretmiş bazen de sadece söz konusu âlimlerin isimlerini vermekle 

yetinmiştir. 115  Kimi zaman da istifade ettiği kaynağın ne ismini ne de eserini 

belirtmiştir. 116  Ayrıca Vildan Faik Bey, eserinde aktardığı rivayetlerin senedine yer 

vermemekte ve sadece rivayetin kaynağını belirtmekle yetinmiştir.117  Bu durum bize 

eserde aktarılan haberlerin birçoğunun el-İtkân’dan nakledildiğini düşündürmektedir. 

Bununla beraber eserde müellifin kullandığını tespit edebildiğimiz kaynakları şu şekilde 

sıralayabiliriz: 

2.1.3.1. Temel Kaynakları 

Zerkeşî (794/1392) 

Hicrî VII. asırda Mısır muhitinde yaşamış Türk asıllı bir İslam âlimi olup tam adı, 

Ebû Abdillah Bedruddîn Muhammed b. Abdillah b. Bahadır ez-Zerkeşî (749/1392)’dir. 

“el-Burhân fî ulûmi’l-Kur’ân” isimli eseri, klasik “Ulûmu’l-Kur’ân” litaratüründeki en 

eski ve önemli eserler arasında sayılmaktadır.  

Zerkeşi kendisinden önceki âlimlerin Kur’ân İlimlerinin çeşitli dallarını kapsayan 

bir eser yazmadıkları gerekçesiyle, bu alandaki boşluğu doldurmak maksadıyla eserini 

hazırlamıştır. Eserini “Nev” adını verdiği kırk yedi bölüme ayıran ve her bölümü 

derinliğine incelemeye bir ömrün yetmeyeceğini ifade eden müellif 118, kendisine göre 

önemli gördüğü konuları müstakil bölümler halinde işlemektedir. 

Vildan Faik Bey,  el-Mültekât’ı kaleme alırken Zerkeşî’nin eserinden önemli 

ölçüde faydalanmıştır. Özellikle el-Burhân, Suyûtî’nin temel kaynağı olması 

                                                           
115 Debreli, el-Multeḳaṭ, 13, 37, 47, 61. 
116 Debreli, el-Multeḳaṭ, 2, 37. 
117 Debreli, el-Multeḳaṭ, 2, 9, 10, 13. 
118 Zerkeşî, el-Burhân. I, 9. 
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münasebetiyle Vildan Faik Bey için de kayda değerdir.  Vildan Faik Bey’in, el-İtkan’dan 

aldığı birçok nakil, kaynak itibariyle Zerkeşî’nin el-Burhân’nına dayanmaktadır. Ayrıca 

eserin birçok yerinde kaynak zikredilmemek suretiyle Zerkeşî’den alıntıların da olduğunu 

belirtmek gerekir.119  

Suyûtî (911/1505) 

İmam Suyûtî, 849/1445 yılında Mısır’da dünyaya gelmiş ve 911/1505 yılında yine 

Mısır’da vefat etmiş ve geride İslam Medeniyetine bıraktığı sayısı altı yüze ulaşan 

eserleriyle bereketli bir ilmi hayat geçirdiğini söyleyebileceğimiz bir âlimdir120. el-İtkân 

fî ulûmi’l-Kur’ân, bu eserler içerisinde Tefsir ve Kur’ân İlimleri dalında en önde 

gelenlerindendir. Hicrî dokuzuncu asrın sonlarında kaleme alınmış bu eserin tertip ve 

tanzimi, zamanın alışılagelmiş usûlüne göre yazılmıştır. Aktarılan konularda büyük 

oranda nakillere dayanan, ilgili rivayetleri toplayan ve bu rivayetlerin bazen tenkidini de 

yapan bir eserdir. Suyûtî, Kur’ân ilimlerini uzunluk ve kısalığına bakmadan seksen ana 

başlıkta toplamış, bazı başlıklarda teferruata gitmek suretiyle bölümler arasında fiziksel 

bir denge gözetmemiştir. 

Vildan Faik Bey’in kaynak olarak kullandığını ifade ettiği tek eser, Suyûtî’nin el-

İtkân fî ulûmi’l-Kur’ân’nıdır. Müellif, çalışmasını hazırlarken Suyûtî’den bolca istifade 

ettiğini eserin ilk sayfasında belirtmektedir.121 

Müellif, el-Multeḳaṭ’ı hazırlama aşamasında el-İtkan’dan büyük oranda 

faydalanmıştır. Hatta eser için “el-İtkân’ın kısa bir özeti” desek abartmış olmayız. Gerek 

konu başlıkları olsun gerekse bu başlıkların muhtevasında ve konuları ele alış tarzında 

olsun bu alıntı açıkça görülmektedir. Ele aldığı konuyla ilgili örneklerde ve rivayetlerin 

aktarımında bile Suyûtî ile aynı sırayı takip etmiştir.122 

Vildan Faik Bey, eserinde genellikle bu iki müellif ve eserlerinden faydalanmıştır. 

Bunların dışında eserde ismi geçen ve kendisinden alıntı yapılan şahıs ve eserlerin de bu 

                                                           
119 Debreli, el-Multeḳaṭ, 5, 66, 71. 

 
121 Debreli, el-Multeḳaṭ, 1. 
122 Mesela bkz. Debreli, el-Multeḳaṭ, 3, 7, 11. 
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iki kaynaktan aktarıldığını düşünüyoruz. Zira bu rivayetlerin aktarılma sırası ve biçimi -

özellikle el-İtkân ile- önemli ölçüde benzerlik göstermektedir. 

2.1.3.2. Diğer Kaynakları  

Vildan Faik Bey’in özellikle, semantik konularda faydalandığı kaynakların 

başında mûtezilî müfessir, Ebu’l Kasım Mahmud b. Ömer Zemahşerî (538/1144) 

gelmektedir.123 

Ayrıca dirayet tefsir geleneğinin en temel isimlerinden biri olan Fahreddîn Râzî 

de ( 606/1210) , müellifin sıklıkla istifade ettiği kaynaklardandır.124 

Vildan Faik Bey’in, eserinde dilbilgisi konusunda istifade ettiği müelliflerden biri 

de Endülüslü müfessir Ebû Hayyân Muhammed b. Yusuf b. Ali Endelüsî (745/1344)’ dir. 

Kendisinin herhangi bir eserini kaynak olarak zikretmeden sadece ismini vermek 

suretiyle ondan faydalanmıştır.125 

Ayrıca Vildan Faik Bey’in Ulûmu’l-Kur’ân literatürüne ait en fazla istifade ettiği 

diğer müellifler de şunlardır: Ebû Ubeyde (209-824)126, Câhız (255/869)127, Taberânî 

(360/970)128,İbnü’l-Fâris ( 395/1004)129, Râgıb İsfehânî130 (502/1108), İbnü’l- A’râbî 

(638/1243)131 Ebû Şa’me (665/1267).132 Hakim (923/1014).133 

Vildan Faik Bey, eserde kaynak olarak zikrettiği müelliflerin hiçbirinin ölüm 

tarihlerine veya hangi zamanda yaşadıklarına dair bir bilgi vermemektedir. Sanki eserde 

zikrettiği tüm müelliflerin, okuyucu tarafından bilindiğini varsaymaktadır. Belki eserin 

muhataplarının medrese talebeleri olması kendisini böyle davranmaya teşvik etmiş 

                                                           
123 Mesela bkz. Debreli, el-Multeḳaṭ,  19. 
124 Mesela bkz. Debreli, el-Multeḳaṭ,  14-15. 
125 Mesela bkz. Debreli, el-Multeḳaṭ,  12. 
126 Mesela bkz. Debreli, el-Multeḳaṭ,  54. 
127 Mesela bkz. Debreli, el-Multeḳaṭ,  3. 
128 Mesela bkz. Debreli, el-Multeḳaṭ,  9. 
129 Mesela bkz. Debreli, el-Multeḳaṭ,  6. 
130 Mesela bkz. Debreli, el-Multeḳaṭ,  11. 
131 Mesela bkz. Debreli, el-Multeḳaṭ,  14. 
132 Mesela bkz. Debreli, el-Multeḳaṭ,  11. 
133 Mesela bkz Debreli, el-Multeḳaṭ,  9. 
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olabilir. Dolayısıyla el-Mültekât’ın eserler hakkında ön bilgiye sahip ilim ehli için 

yazıldığını da buradan hareketle tekrar ifade edebiliriz. 

 

2.2. EL-MULTEḲAṬ’IN ÖZELLİKLERİ 

2.2.1. Yapısal Özellikleri 

el-Multeḳaṭ fî usûli’t-tefsîr , Üsküdar Hacı Selim Ağa Kütüphanesi134 Hüdayi 

Efendi Bölümü 000126 numarada kayıtlı yazma eserdir. Eser üzerinde h. 1334 tarihli kaşe 

bulunmaktadır. Ayrıca müellifin ifadelerinden kendisinin Medresetü’l Mütehassisîn’de 

tefsir müderrisliği görevini ifa ederken eseri kaleme aldığı anlaşılmaktadır.135  Tefsir 

Usûlü derslerinde materyal olarak kullanılmak amacıyla telif edilen eser, daha önceki 

bölümde anlatılan sebeplerden ötürü müellif tarafından yarım bırakılmış tek nüshadır. 

Daha önce ayrı bir kütüphane olarak faaliyet gösteren Kütüphane-i Pîr Hüdâî’nin, 30 

Kasım 1926 tarihinde 677 sayılı kanun uyarınca tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla 

beraber Hacı Selim Ağa Kütüphanesine nakledilmesi ile birlikte bu eser de söz konusu 

kütüphaneye geçmiştir. 

Eser, yarım kalmış haliyle yetmiş iki sayfadan oluşmaktadır ve müellif hattıdır. 

Ve her sayfada sayfa numaraları da yazılıdır. Eserin sayfa yapısı ve yazı hattı ise düzenli 

değildir. Ayrıca sayfalardaki sıra sayısı da değişiklik arz etmektedir. Eserin yazımı ve 

istinsahı için herhangi bir müstensih ismine rastlanmamıştır. Muhtemelen eser, müellifin 

görevi dolayısıyla Kur’ân İlimlerine dair muhtasar bir başucu kitabı olarak planlanıp ders 

                                                           
134 Kütüphane, I. Abdülhamid ve III. Selim dönemlerinin nufuzlu şahsiyetlerden olan ve  III. Selim’in 

tersaneyi teftişi sırasında görevindeki ihmal gerekçesiyle idam edilerek yaptırdığı sıbyan mektebinin 

bahçesine defnedilen Hacı Selim Ağa, (1203/1789) tarafından 1782 yılında yaptırılmıştır. Başlangıçta Hacı 

Selim Ağa’nın vakfettiği 1200 civarında kitaptan oluşan kütüphane koleksiyonu, zamanla Üsküdar’daki 

Kemankeş Emîr Hoca, Nurbânû Sultan, Bâbüssaâde Ağası Yâkub Ağa, Aziz Mahmud Hüdâyî 

kütüphanelerinin de katılmasıyla zenginleşmiştir. Kütüphane için II. Abdülhamid döneminde bir katalog 

hazırlanmıştır. Hacı Selim Ağa Kütüphanesi’nde bugün 2887 yazma, 1538 matbu eser mevcuttur. Ayrıntılı 

bilgi için bkz: Hacı Selim Ağa’nın sıbyan mektebi ve kütüphanesinin vakfiyesi, 579, 122-126; Erünsal,   

İsmail,   Türk Kütüphaneleri Tarihi II,  110, 116, 120, 121, 139, 158, 166, 182, 188, 206, 211, 261, 

274;  Necdet Akyıldız, “Hacı Selim Ağa Kütüphanesi”, Milli Gençlik Dergisi, 34-35, İstanbul 1979,  71-

77. 
135 Debreli, el-Multeḳaṭ, 72. 
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notları şeklinde düzenlenmiştir. Bu haliyle eser, klasik Kur’ân ilimleri konularını 

kapsayan on dört ana asıldan oluşmaktadır. Bu on dört aslın dördü alt başlık olarak 

fasıllara ayrılmaktadır. Eserde Ulûmu’l-Kur’ân tarihinin en önemli meseleleri arasında 

sayılan İ’câzu’l-Kur’ân, Nesh, Esbâb-ı Nuzûl, Muhkem-Müteşâbih gibi konular yer 

almamaktadır. Eserin yarım kalmış olması bu durumun sebebi olarak düşünülebilir. Fakat 

müellifin ana kaynakları olan el-Burhân ve el-İtkân’daki konu sıralamasıyla 

kıyasladığımızda bu durum, bize müellifin tercihi olduğunu da düşündürmektedir. Mesela 

her iki eserde de “Esbâb-ı Nuzûl” konusu ilk sıralarda yer alırken el-Multeḳaṭ’ta bu konu 

atlanmış fakat önem sırasında ondan daha geride kabul edilen “Hükmün Nuzûle- Nuzûlün 

Hükme Tekaddüm Ettiği Ayetler” konusuna üçüncü asılda yer verilmiştir. 

Asılları ve bu asılların alt başlıklarıyla el-Multeḳaṭ’ın taslağı aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

1. Mekkî-Medenî………………………………………………………………1 

2. 2.1. Kur’ân’ın Tertibi………………………………………………………. 2 

2.2. İsimlerinin Bilinmesi…………………………………………………....3 

      2.3. Surelerin tertibi………………………………………………………… 4 

3. 3.1.Nüzulü Tekerrür Eden Ayetler…………………………………………...6 

3.2. Nuzûlün Hükme veya Hükmün Nuzûle Tekaddüm Ettiği Ayetler……...7 

3.3. Aynı ve Farklı Zamanlarda İnen Ayetler……………………………...9 

3.4. Melek Refakatinde ve Melek Olmadan İnen Ayetler…………………9 

4.   Kur’ân’ın İndirilişinin Keyfiyeti…………………………………………10 

5. Vahiy ve Niteliği…………………………………………………………..12 

6. 6.1. Ayetler Arasındaki Münasebet…………………………………….....14 

6.2. Surelerin Başı ile Sonu Arasındaki İlişki…………………………….18 

7. Kur’ân’da Hitap Şekilleri…………………………………………………24 

8. Ayet Sonu Fasılaları………………………………………………………31 
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9. 9.1. Kur’ân’da Garib Kelimeler…………………………………………..37 

9.2.Kur’ân’da Hicaz Lehçesine Ait  Olmayan Kelimeler ………………..41 

      9.3. Kur’ân’da Arab Diline Ait Olmayan Kelimeler……………………..44 

10. Vucuh- Nezair……………………………………………………………47 

11. İ’rabu’l-Kur’ân…………………………………………………………..54 

12. Mücmel- Mübeyyen…………………………………………………….. 61 

13. Müşkilü’l- Kur’ân………………………………………………………..63 

14. Mübhemâtu’l-Kur’ân…………………………………………………….70 

Tablo-III 

2.2.2. İçerik Özellikleri 

Bu bölümde el-Multeḳaṭ’ta bulunan on dört asıl değerlendirilecektir. Yukarıda da 

daha önce aktarıldığı gibi Vildan Faik Bey, bu muhtasar eserini tefsir usûlü dersi görevi 

esnasında Medresetü’l-Mütehassisîn’de okutmak amacıyla kaleme almıştır. Dolayısıyla 

bu eserdeki muhatap kitle, öğrenci ve ilim ehlidir. Bu sebeple konular, ehlinin 

anlayabileceği kavram ve üslup kullanılarak anlatılmaktadır. 

Bununla beraber eserdeki konular, dikkat çekici bir biçimde özet olarak 

aktarılmaktadır. Üslubunun, hiç de basit olarak değerlendirilemeyecek klasik Ulûmu’l-

Kur’ân edebiyatından alınmış olmasına rağmen konuların oldukça özet bir şekilde 

verilmesi dikkat çekicidir. Bu durum bizim eser hakkında el-İtkân’ın gayet kısa bir özeti 

olduğu yönündeki düşüncemizi teyit eder niteliktedir. Müellif, el-İtkân’da geçen konuları 

eserinde önemli ölçüde kısaltarak öğrenciye aktarmayı hedeflemiş olabilir. Her bir 

konunun işleniş tarzı, konuların içerisinde geçen nakiller ve bunların veriliş sırası bile el-

İtkân ile benzerlik arz etmektedir. Bilindiği gibi el-İtkân’ın en önemli kaynakları arasında 

ise Zerkeşî’nin el-Burhân’ı yer almaktadır.  Bu yüzden biz de eserin içerik özelliklerini 

el-İtkân ve el-Burhân ile mukayeseli bir şekilde ele alacağız. Çalışmamızın bu 
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bölümündeki amaç, eser hakkında satır satır bilgi vermek veya tercüme yapmak değil; 

eserin yukarıda zikredilen ana kaynaklarıyla mukayesesini göz önünde bulundurarak 

tespit ve değerlendirmelerde bulunmaktır. 

Eserdeki ilk asıl, “Mekkî-Medenî” konusudur. Müellif, bu asıla ulema arasında 

sure ve ayetlerin Mekkî veya Medenî olmasıyla ilgili olarak kabul edilen üç temel görüşü 

aktararak başlamaktadır. Bu üç görüş şu şekilde özetlenebilir: 

a. Ayetler, hicretten önce nazil olmuşsa “Mekkî”, hicretten sonra nazil olmuşsa 

“Medenî”dir. Bu ayırımda ayetin Mekke’de veya Medine’de, fetih yılında veya 

veda haccında, seferde veya ikamet halinde nazil olması, sonucu 

değiştirmemektedir. 

b. İkinci görüşe göre Mekkî-Medenî ayrımı ayetin nazil olduğu mekâna göredir. 

Yani ayet Mekke’de nazil olmuşsa Mekkî, Medine’de nazil olmuşsa Medenî’dir. 

Eğer ayet Mekke veya Medine dışında bir yerde nazil olmuşsa bu ayete Mekkî ya 

da Medenî denilemez.  

c. Üçüncü görüşe göre ise ayetlerin Mekkî veya Medenî olmasındaki kriteri, hitap 

edilen hedef kitle belirlemektedir. Eğer ayet Mekke ehli için nazil olmuşsa Mekkî, 

Medine ehli için nazil olmuşsa Medenî’dir.  

el-Multeḳaṭ’ta bu üç görüş, sırasıyla aktarıldıktan sonra müellif tarafından 

çoğunluğun itibar ettiği ilk görüşün tercih edildiği anlaşılmaktadır.136 Hicreti esas alan bu 

taksim, eserde müellif tarafından Yayha b. Sellâm’ın kaynak gösterilmesi suretiyle daha 

vurgulu bir biçimde ele alınmıştır.137 Suyûtî’nin de tercihinin aynı doğrultuda olmasına 

rağmen diğer iki görüşünde kaynaklarını kendisi el-İtkân’da açıklamaktadır.138 Vildan 

Faik Bey’in tercihi dışındaki haberlerle ilgili kaynak belirtmemesi ise dikkat çekicidir. 

Yine konu ile ilgili olarak Vildan Faik Bey’in sadece bir sayfa tutacak çok kısa 

bilgi vermesi vurgulanması gereken diğer bir husustur. el- Multeḳaṭ’ın dışındaki klasik 

Ulûmu’l-Kur’ân kaynaklarının birçoğunda Mekkî-Medenî konusuyla ilgili olarak el-

                                                           
136 Debreli, el-Multeḳaṭ, 1; Suyûtî, el-İtkân, I, 49; Zerkeşî, el Burhân, I, 239. 
137 Debreli, el-Multeḳaṭ, 1; Suyûtî, el-İtkân, I, 49. 
138 Buna göre mekânı dikkate alan taksim Ebû Umâme’ye, muhatabı dikkate alan taksim ise İbn Mesûd’a 

dayanmaktadır. Suyûtî, el-İtkân, I, 35-36. 
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Multeḳaṭ’tan en az üç kat daha fazla bilgi bulmak mümkündür. Mesela Vildan Faik Bey 

mezkûr konu ile ilgili en önemli meseleler arasında yer alan “Ayetlerinin Bir Kısmının 

Mekke’de nazil Olduğu Medenî Sureler ve Bir Kısmının Medine’de Nazil Olduğu Mekkî 

Sureler” ve “Mekkî ve Medenî Ayetlerin Özellikleri” gibi konularda tek satır bilgiye yer 

vermemiştir. Hâlbuki müellifin bir numaralı kaynağı el-İtkân’da bu konuda çok sayıda 

nakil ve bilgi yer almaktadır.139 Anlaşıldığı kadarıyla müellif bu konuda el-İtkân’dan 

sadece üç görüşü vermekle yetinmekte ve bu konuya ayetlerin Mekkî ya da Medenî 

oluşunu bilmenin faydasına dair bir cümleyle son vermektedir.140 

el- Multeḳaṭ’ın ikinci konu başlığı Kur’ân tarihi ile ilgilidir. Bu asıl üç alt 

başlıktan oluşmaktadır. Bu meseleler “Kur’ân’ın Cem’i ve Tertibi”, “Kur’ân’ın İsimleri” 

ve “Surelerin Tertibi” şeklinde düzenlenmiştir.141 Bu alt konuları değerlendirmeden önce 

bu asıldaki başlıkların düzenlenmesindeki irtibatsızlığa dikkat çekmek gerekir. 

Anlaşıldığı kadarıyla müellif, kısa bir şekilde Kur’ân tarihi hakkında bilgi vermek 

istemektedir. Fakat konuları özetlerken başlıkların dağılımı ve işleniş önceliği hususunda 

eksiklikler söz konusudur. Örneğin müellif, ikinci faslın son meselesinde surelerin tertibi 

konusunu ele almaktadır. Fakat tüm klasik kaynaklarda bu konunun hemen öncesinde ve 

onunla beraber işlenen ayetlerin tertibi ile ilgili olarak bir başlık açmadığı gibi bu konuya 

bu asıldaki herhangi üç mesele içerisinde de değinmemiştir. Müellifin bu konuda ihtilaf 

olmadığı için eserinin söz konusu bölümünde böyle bir planlama yaptığı düşünülebilir. 

Fakat Vildan Faik Bey’in en temel kaynaklarında bu konunun ayrıntılı olarak işlendiği 

görülmektedir.142  Yine el-Multeḳaṭ’ta aynı bölüm altında incelenen mezkûr üç konu 

müellifin kaynak olarak kullandığı eserlerde farklı bölümlerde işlenmektedir. Örneğin el-

İtkân’da “Kur’ân’ın Cem’i ve Ayet ve Surelerin Tertibi konusu” on sekizinci bölümde 

ele alınırken bunlardan ayrı bir konu olan “Kur’ân’ın ve Kur’ân Surelerinin İsimleri” 

konusu, bir önceki bölümde işlenmektedir.143  el-Multeḳaṭ’ta ise bu konu, ilgisiz bir 

                                                           
139 Suyûtî, el-İtkân, I, 60. 
140 Debreli, el-Multeḳaṭ, 2. 
141 Debreli, el-Multeḳaṭ, 2, 3, 6. 
142 Müellifin birincil kaynağı olarak da kabul ettiğimiz el-İtkân’da bu konu, on sekizinci bölümün altında 

ayrı bir başlık altında konu hakkında nakiller aktarılmak suretiyle değerlendirilmektedir. Suyûtî, el-İtkân, 

I,  193; Yine aynı konu Zerkeşî’nin el-Burhân’nında da işlenmektedir. Zerkeşî, el-Burhân, I, 298. 
143 Suyûtî, el-İtkân, 146. 
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biçimde ikinci aslın ikinci meselesinde “Kur’ân’ın Cem’i” konusu ile “Tertibi” konusu 

arasında verilmektedir.144 

Müellif, Hz. Peygamber’in vefatına kadar Kur’ân’ın iki kapak arasında bir kitapta 

toplanmadığını ve inen ayetlerin müminlerin gönüllerinde ve ezberlerinde olduğunu Zeyd 

b Sabit’ten aktardığı bir rivayetle açıklamaktadır. el-İtkân’da söz konusu rivayet, 

kaynaklarıyla yer alırken 145 müellif, sadece rivayetin kaynağı Zeyd b Sabit’i zikretmekle 

yetinmektedir. 146 Daha sonra ise Kur’ân’ın cem’i ile ilgili faaliyetler hakkında bilgi 

vermektedir. Buna göre Kur’ân’ın toplanması üç safhada gerçekleşmiştir. Bu safhalar 

Rasûlullah dönemi, Hz. Ebû Bekir (13/634) ve Hz. Osman (35/656) dönemleridir.147 Hz. 

Peygamber zamanında Kur’ân’ın cem’inden kastın vahiy kâtipleri ile inen Kur’ân 

ayetlerinin o zamanki imkânlar çerçevesinde kayıt altına alınması olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu hususta el-Multeḳaṭ’ta Zeyd b Sabit’ten şu rivayete yer verilmektedir: “ Rasûlullah’ın 

yanında Kur’ân’ı rik’a’dan telif ederdik.”148  Buradaki “rik’a” kelimesinden kastedilen 

şeyin vahiy kâtiplerinin yazı malzemesi olarak kullandıkları deri veya yaprak parçaları 

olduğu belirtilmektedir.149 Eserde daha sonra Kur’ân’ın cem’i’nin ikinci safhasının Hz. 

Ebû Bekir döneminde yapılan çalışma olduğu vurgulanmaktadır. Kur’ân’ın cem’i 

çalışmalarındaki son safha ise Hz. Osman dönemidir. Buradaki “cem”den kastın daha 

önce tertip edilip Mushaf haline getirilen Kur’ân’ın Hz. Osman döneminde istinsah 

edilmesi olduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar bazı âlimler tarafından Kur’ân’ın Hz. 

Osman döneminde kitap haline getirildiği iddia edilse de 150 bu görüşün tutarsız olduğu 

çoğunluğun ittifak ettiği tercihtir. Müellif,  burada Hz. Osman’ın istinsah gerekçesi ve bu 

faaliyetin usûlü hakkında kısa bir bilgi vermektedir.  

                                                           
144 Debreli, el-Multeḳaṭ, 3. 
145 Suyûtî, el-İtkân,  186. 
146 Debreli, el-Multeḳaṭ, 2. 
147 El-Multkât’ta ve klasik kaynaklarında geçen bu bilgi Hâkîm’in el-Müstedrek’inden nakledilmektedir. 

Debreli, el-Multeḳaṭ, 2; Suyûtî, el-İtkân, 146. 
148 Debreli, el-Multeḳaṭ, 2.  Bu rivayet el-İtkân’da ve el-Burhân’da Hakim’in el-Müstedrek adlı eserinden 

nakledilmektedir. Bkz. Suyûtî, el-İtkân, I, 146;  Zerkeşî, el-Burhân, I, 307. 
149 Suphi Salih, Mebâhis, 70. 
150 Bu konudaki iddialar el-Burhân’ın ilgili bölümünde Beyhakî’den (458/1066) nakille, Kur’ân’ın Hz. 

Osman tarafından kitap haline getirildiği iddiasına dayanmaktadır. Buna karşın bu çalışmanın Hz. Ebubekir 

tarafından gerçekleştiği, Hz. Osman’ın sadece kitabın çoğaltılmasını sağladığından bahsedilir. bkz.  

Zerkeşî, el-Burhân,, 297. Ayrıca konu ile ilgili geniş bilgi için bkz. Ersöz, İsmet, Kur'ân Tarihi : Kur’ân-ı 

Kerim'in İndirilişi ve Bugüne Gelişi, Ravza Yay. İstanbul 1996,  96. 
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Bu aslın ikinci bölümünü müellif, Kur’ân’ın ve Kur’ân surelerinin isimleri 

meselesine ayırmaktadır. Burada müellif Câhız’dan bir rivayet aktarmak suretiyle konuya 

giriş yapmakta ve daha sonra elli beş farklı Kur’ân isminden bahsetmektedir. Vildan Faik 

Bey, bu isimleri sırayla aktarırken herhangi bir kaynak göstermediği gibi bu isimlerin 

Kur’ân’da geçtiği yerleri de belirtmemektedir.151 Dolayısıyla müellifin bu isimleri de el-

İtkân’dan özetlediği anlaşılmaktadır. Zira el-İtkân’da Kur’ân’ın isimlerinin, bu isimlerin 

köklerinin, anlamlarının ve kaynaklarının incelendiği bölüm, aynı başlık altında ve aynı 

sıra ile on yedinci bölümde ele alınır. Suyûtî, bu isimleri Şeyzele’nin (494/1100)152 

Kitâbu’l-Burhân adlı eserinden aktardığını ifade etmektedir. Ayrıca söz konusu isimlerin 

Kur’ân’da geçtiği ayetler de el-İtkân’da verilmektedir. Vildan Faik Bey, bu elli beş ismi 

aynı sıra ile aktarmış ve daha sonra bunlardan sadece “Şifa”, “Furkan”, “Nur”, 

“Müheymin”,” Hakîm”, “Hikmet” ve “Mesânî” isimlerini kısaca açıklamıştır.153 Yine 

aynı alt başlık içinde müellif sure isimleri konusuna da değinmektedir. Sure kelimesinin 

kısa bir gramatik tahlilinden sonra bu kelimenin Hz. Peygamber tarafından tevkîfî olarak 

adlandırıldığını savunmaktadır. Yine hemen akabinde Kur’ân’daki sure isimlerinin de 

tevkîfî olarak tespit edildiğini iddia etmekle beraber birden fazla ismi olan bazı surelere 

de değinmektedir.154 Vildan Faik Bey’in bu meselede ele aldığı en ilginç nokta sahabeye 

ait bazı özel Mushaflardan bahsetmesidir. Mesela müellif bu konuda İbn Mesud’un özel 

Mushaf’ında sure adedinin yüz on iki olduğunu, Felak ve Nâs surelerinin Mushaf’ına 

almadığını belirtmektedir. Buna muhalif olarak Ubey b. Kâ’b’ın Mushaf’ının sonunda “    

 adında iki fazla sure bulunduğu ve dolayısıyla sure sayısının yüz on altıya حلع ve ”حفد

çıkarıldığı belirtilmektedir. 155  Bu meselenin sonunda müellif Kur’ân ayetlerinin, 

kelimelerinin ve harflerinin adedi hakkında bilgi vermektedir. Müellifin kabul ettiği 

bilgiye göre Kur’ân’da geçen ayet sayısı 6616, kelime sayısı 77.934, harf sayısı ise 

323.671’dir. 156  Ancak bu bilgilerin hepsi üzerinde müfessirlerin ittifakı söz konusu 

değildir. Kur’ân ayetleri hususunda 6000 rakamının üzerindeki sayılarda görüş ayrılıkları 

                                                           
151 Debreli, el-Multeḳaṭ, 3. 
152 Şeyzele’nin tam adı, Ebu’l-Mealî eş-Şeyzele Azîzî b. Abdilmelik b. Mansur el-Cîlî eş-Şafii olarak 

geçmektedir. Suyûtî, el-İtkân’ı yazarken yararlandığı kaynaklar arasında eş-Şeyzele’nin el-Burhân fî 

Müşkilâti’l-Kur’ân adlı eserini saymaktadır. 
153 Debreli, el-Multeḳaṭ, 4. 
154 Debreli, el-Multeḳaṭ, 4-5. 
155 Debreli, el-Multeḳaṭ, 5. 
156 Debreli, el-Multeḳaṭ, 5. 
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olduğunu vurgulamak gerekir. Bazıları bu sayıya hiç ilavede bulunmazken bazıları da 

204, 214, 225 ve 236 ayet daha ilave etmektedirler.157  

Vildan Faik Bey, bu aslın son konusunu da surelerin tertibi meselesine ayırmıştır. 

Bilindiği gibi bu konuda üç farklı görüş söz konusudur. Bazıları mevcut tertibin Hz. 

Peygamber tarafından yapıldığını, yani tevkîfî olduğunu ileri sürerken, bazıları da bu 

tertibin sahabe içtihadıyla olduğunu kabul etmektedirler. Tertibin kısmen Hz. Peygamber 

tarafından kısmen de içtihatla yapıldığı yönünde uzlaştırıcı mahiyetteki görüşler de 

bulunmaktadır. Ebû Bekir el-Enbârî (328/940) gibi önde gelen bazı ulema birinci görüşü 

kabul etmekte ve Hz. Osman Mushaf’ının bütün sahabe tarafından onaylanmasını buna 

delil getirmektedir.158 İmam Mâlik’in (179/795) başta geldiği ulemanın çoğunluğu ise 

sahabe elinde bulunan Mushafların farklı tertiplerde oluşunu öne sürmek suretiyle ikinci 

görüşü kabul etmektedir.159 

Zerkeşî, surelerin tertibi konusunda ‘sıralamanın sahabeye ait olduğu’ şeklindeki 

yaygın görüşü benimsemektedir. 160  Ancak Suyûtî, surelerin tertibi konusunda Hz. 

Peygamber’in tasarrufunu kabul etmekte ve ‘Tevbe ve Enfâl sureleri dışındaki surelerin 

tertibinin tevkifi olduğu’ şeklindeki görüşü, isabetli bulmaktadır.161 

Vildan Faik Bey ise bu durumda en temel kaynağı el-İtkân’ın izinden gitmekte ve 

surelerin vahiy ürünü olarak Hz. Peygamber tarafından tertip edildiğini kabul etmektedir. 

Bu konuya İbn Fâris’ten (395/1004) surelerin tertibinde Cebrail’in Allah’tan aldığı emirle 

Resûlullah’ın bizzat yürüttüğü bir iş olduğuna dair bir haber aktararak başlamaktadır.162 

Yine aynı kaynaktan aktarılan habere göre selefin farklı Mushaflarına değinilmekte ve 

Hz. Ali’nin (40/661) Mushaf’ından örnek verilmektedir. Bu Mushaf, Alak Suresi ile 

                                                           
157 Suyûtî, el-İtkân, I, 205. 
158 Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, 58. 
159 Suyûtî, el-İtkân, I, 199. 
160 Zerkeşî, el-Burhân, I, 298. 
161 Suyûtî, el-İtkân, I, 200. 
162 Debreli, el-Multeḳaṭ, 6. Bu durumda Tevbe ve Enfal suresinin arasında besmelenin olmaması, Enfal 

suresinin kendisinden daha uzun olan surelerin önünde yer alması, tertibin tevkîfî olduğunu göstermektedir. 

Yine kapladığı yer ve ayet sayısı bakımından İbrahim, Rad, Hicr, Rum, Lokman ve Secde suresi gibi bazı 

surelerin Mushaf diziliminde kendisinden daha uzun olan surelerin önünde olması, tertibin Hz. 

Peygamber’in direktifleriyle gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. 
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başlamakta Müddessir, Nûn, Müzzemmil ve Tebbet sureleri ile devam etmektedir. Yine 

bu konuda İbn Mes’ud ve Ubeyy b Ka’b Mushaflarından misaller verilmektedir.163 

Eserin üçüncü aslı, Kur’ân nuzûlü ile ilgili üç meseleden oluşmaktadır. İlk mesele, 

“Nuzûlü Tekrar Eden Ayeler” konusudur. Aynı konu el-İtkân’da on birinci kısımda ele 

alınmaktadır.164 el-Burhân’da ise bu konu, Esbâb-ı Nuzûl ilminin incelendiği ilk bölümün 

alt başlığında değerlendirilmiştir.165 Bu konuyla ilgili olarak her üç müellif tarafından 

İhlas suresi, Hud suresi 114. ve Tevbe suresi 113. ayetleri örnek olarak verilmektedir.166 

Müellifler, herhangi bir ayetin nuzûlünün tekerrür etmesini ayetin tekrar inişini 

gerektirecek bir olayın sebep olmasıyla açıklamaktadırlar.167 

Ayet indikten çok sonra mesajı gerçekleşen veya hükmü var olmakla beraber nazil 

olması hükmünden sonraya kalan ayetlerin incelenmesi, bu aslın ikinci meselesini 

oluşturmaktadır. el-Burhân’da “Esbâb-ı Nuzûl” bölümünün ikinci başlığında ele alınan 

bu konu, el-İtkân’da on ikinci bölümde incelenmektedir.168 Vildan Faik Bey, bu konuda 

Zerkeşi’den nakille A’la suresinin 14 ve 15. ayetlerini misal vermektedir.169 Buna göre 

söz konusu ayetler, Mekkî’dir ve İbn Ömer’den rivayetle zekâtla ilgili olarak inmiştir. 

Ayet Mekkî olmasına rağmen hükmünün sonradan pratiğe döküldüğü ifade 

edilmektedir.170 Yine bu konuda Kamer suresi 45, Sâd suresi 11, İsrâ suresi 81 ve Maide 

suresi 6. ayetleri örnek olarak sunulmaktadır.171 Bu söz konusu ayetler, örnek olarak aynı 

sıra ile el-İtkân’da da verilmektedir. 

Bu asıldaki üçüncü konu, ayetleri ayrı ayrı inen ve bütün olarak inen surelerin 

incelenmesinden ibarettir. Aynı konu el-İtkân’da on üçüncü bölümde anlatılmaktadır.172 

Vildan Faik Bey, bu konuda Kur’ân’ın pek çok ayetinin ayrı ayrı indiğini belirttikten 

                                                           
163 Debreli, el-Multeḳaṭ, 6. 
164 Suyûtî, el-İtkân, I,  127. 
165 Zerkeşî, el-Burhân, I,  54. 
166 Zerkeşî, el-Burhân, I, 54; Suyûtî, el-İtkân, I,  127; Debreli, el-Multeḳaṭ, 7. 
167 Debreli, el-Multeḳaṭ, 7. 
168 Zerkeşî, el-Burhân, I, 57-58; Suyûtî, el-İtkân, I, 129-131. 
169 Debreli, el-Multeḳaṭ, 8. 
170 Debreli, el-Multeḳaṭ, 8. 
171 Debreli, el-Multeḳaṭ, 8-9. 
172  Suyûtî, bu konuyu el-Burhân’ın “Mekkî-Medenî” başlıklı dokuzuncu bölümünde yer alan ilgili 

bilgilerden faydalanarak oluşturmuştur. El-Burhân’daki konuyla ilgili bilgilerin ana kaynağı ise 

Nisâbûrî’nin (406/1016) Kitâbu’t-Tenbîh adlı eseridir. Zerkeşî, el-Burhân, I, 79. 
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sonra kısa surelerden bu konuyla ilgili örnekler vermektedir.173 Bütün olarak inen kısa 

surelere misal olarak da Fatiha, İhlas, Kevser, Kıyame, Nasr, Felak, Nas surelerini 

vermektedir.174 Bunların yanı sıra müellif, Taberânî ve Hakim’den nakille Murselat, Saff 

ve En’am gibi uzun surelerin de bir defada nazil olduğunu savunmaktadır.175  

Bu asılın son konusunda meleklerin eşliğinde ya da meleksiz inen ayetlerle ilgili 

rivayetlere yer verilmektedir. Bu mesele, el-İtkân’da ayrı bir başlık altında 

değerlendirilirken, el-Burhân’da “Mekkî-Medenî” bölümünde ele alınmaktadır.176  Bu 

konuda En’am suresinin 70000, Fatiha suresinin 80000, Yasin suresinin 30000 ve Zuhruf 

suresi 45. ayetinin 20000 melek refakatinde geri kalan Kur’ân ayetlerinin ise Cebrail’in 

tek başına indirdiği belirtilmektedir.177 

el- Multeḳaṭ’ın dördüncü ana başlığı, Kur’ân’ın indiriliş süreci ile ilgilidir. Bu 

bölüm, aynı başlıkla el-İtkân’da on altıncı konu başlığı olarak tercih edilmiştir. Burada 

Kur’ân’ın levh-i mahfuzdan indirilişi ve vahiy şekilleri incelenmektedir.178 Vildan Faik 

Bey, konuyu iki kısımda ele almaktadır. Öncelikle Kur’ân’ın yeryüzüne indirilişindeki 

süreç aktarılmakta sonrasında ise inen Kur’ân ayetlerinin Hz. Peygamber’e bildiriliş şekli 

ile ilgili bilgiler verilmektedir.  

Ayetlerinin Cebrail’e aktarılması meselesinde âlimler iki ana görüşü söz 

konusudur. Bunlardan çoğunluğun üzerinde ittifak ettiği birincisine göre Cebrail, ayetleri 

“Levh-i Mahfuz” denilen yerden179 bu işle vazifeli melekler aracılığla teslim almıştır.180  

Diğer görüşte olan âlimler ise Cebrail’in Kur’ân ayetlerini duyarak aldığını ifade 

                                                           
173. Debreli, el-Multeḳaṭ, 9. Alak suresi ile Duha suresinin ilk beş ayeti, verilen örneklerdendir. 
174 Debreli, el-Multeḳaṭ, 9. 
175 Eserde bu konuda geçen İbn Abbas’dan gelen rivayete göre En’am Suresi, bir gecede ve 70000 melek 

refakatinde Mekke’de nazil olmuştur. Debreli, el-Multeḳaṭ, 9. 
176 Zerkeşî, el-Burhân,  256. Zerkeşî de ise bu konunun içeriğinin ana kaynağı, en-Nişâburî’nin (406/1016) 

Kitâbu’t-Tenbih adlı eseridir. 
177 Debreli, el-Multeḳaṭ, 9. 
178 Suyûtî, el-İtkân, I, 142-155. 
179 Levh-i Mahfuz hakkında bilgi için bkz. Zemahşeri, Ebü'l-Kasım Cârullah Mahmûd b. Ömer, Tefsirü’l-

Keşşâf an Hakaiki’t-tenzil ve Uyûni'l-Ekavil fî Vücuhi't-Te’vil, thk. Adil Ahmed Abdulmevcud – Ali 

Muhammed Muavviz, Mektebetu’l-Ubeykân, Riyad 2008, IV, 240; Razi, Mefatihu'l-Gayb, Beyrut, XXXI, 

124; Kurtûbî Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed , el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân, thk. Hişam Semîr el-

Buhârî, Dâru Alemi’l-Kutub, Riyad 2003, XIX, 298-299; Elmalılı, Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini 

Kur’ân Dili, Eser Neşriyat, İstanbul 1979, VIII, 5696. 
180  Mennâhu'l-Kettân, Mebâhis,  35. 
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etmektedirler.181 Cebrail’in aldığı Kur’ân ayetlerinin Hz. Peygamber’e intikali hususunda 

ise iki görüş mevcuttur. Bunlardan ilkine göre, Kur'ân vahyinin önce “Levh-i Mahfuz”dan 

bir bütün olarak "Beytül-İzze/ Dünya Semasına", daha sonra ise Hz. Peygamber'e nazil 

olduğu belirtilmektedir. 182  Diğerine göre ise Kur'ân'ın, “Levh-i Mahfuz”dan zaman 

içerisinde Hz. Muhammed'e inmeye başladığı ve tamamlandığı belirtilmektedir.183  Bu 

konuda el-Burhân ve el-İtkân’da, Kur’ân’ın kadir gecesinde dünya semasına nâzil olduğu 

daha sonra ise Hz. Peygamber’e indirildiği ifade edilmektedir. 184 Vildan Faik Bey de ana 

kaynaklarının kabul ettiği görüşlerle birleşmekte ve Kur’ân’ın öncelikle Levh-i 

Mahfuz’dan Kadir gecesinde dünya semasına indirildiğini oradan da Hz. Peygamber’in 

peygamberlikle görevlendirilmesinden sonra peyderpey kendisine inzal edildiğini 

savunmakta ve bu konuda rivayetler aktarmaktadır.185 Bunların başında ise İbn Abbas’a 

(68/687) dayandırılan şu rivayet gelmektedir: “Kur’ân-ı Kerim,  Kadir gecesinde 

yıldızların bulunduğu yer olan dünya semasına bir bütün olarak indirildi. Sonra Allah 

Teâlâ, bunu Resulüne oradan parçalar halinde inzal buyurdu.”186 

Süleyman Ateş, Kur’ân'ın bütün olarak dünya semasına indirildiğine dair görüşü 

tenkit etmektedir. “ Bazı müfessirlerin İbn Abbas'a dayanarak Kur'ân'ın önce bir bütün 

halinde en yakın göğe indirildiği şeklindeki sözleri, ne herhangi bir ayet ve hadisle 

desteklenmekte ne de gerçeğe uymaktadır. Çünkü Kur'ân'ın çoğu, Rasûlullah 'ın hayatının 

çeşitli safhalarını, Mekke ve Medine'deki davet olaylarını içerir veya bu olaylarla ilgilidir. 

Bu olaylar da henüz vuku bulmadan bunlardan söz eden ayetlerin Levh-i Mahfuz'dan en 

yakın göğe inmesinin hikmeti ve izahı yoktur…”187  

el-Multeḳaṭ’ta bu başlık altında yer verilen diğer konu ise, Cebrail ile Hz. 

Peygamber arasındaki iletişimin keyfiyetidir. Müellif konuya ehl-i sünnet âlimlerinin 

                                                           
181 Zerkani, Menâhil, I, 48. 
182 Mennau'l-Kattan, Mebahis, 35; Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, Ankara 1983, 43. Kur’ân’ın bir bütün 

olarak dünya semasına indirilmesine "inzal", dünya semasından parça parça olarak Hz. Peygamber'e 

indirilmesine de "tenzil" denilmiştir. Söz konusu kavramların manalarıyla ilgili bilgi için bkz. İsfahânî, 

Ebü'l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed b. Mufaddal Rağıb, el-Müfredât fi Garîbi’l-Kur’ân thk. Muhammed 

Seyyid Keylanî, Beyrut,  489 
183  Zerkeşî, el-Burhân, I, 289-294. 
184  Suyûtî, el-İtkân, I, 142-155; Zerkeşî, el-Burhân, I, 289-294. 
185 Debreli, el-Multeḳaṭ. 
186 Debreli, el-Multeḳaṭ,  10. 
187 Ateş, Süleyman, Çağdaş Tefsir, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul 1988, XI, 23. 
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Kur’ân’ın indirilişinde ittifak etmelerine rağmen bu indirilişin manasında aralarında 

ihtilaf bulunduğuna dair Rağıb İsfehânî’den (508/1102) bir haber aktararak 

başlamaktadır.188 Bu durumda sözü edilen iletişim, iki şekilde meydana gelmektedir.  Ya 

Peygamber derin bir kişisel değişikliğe uğrar veya aracı melek insan suretine bürünür. 

Hz. Peygamber’in vahiy alması her iki şekilde de vuku bulmuştur.189 Konuyla ilgili olarak 

Muhsin Demirci, makalesinde İbn Haldun’un  (808/1405) şu ifadelerine yer 

vermektedir:”İbn Haldun da peygamberlerin meleklerle münasebet kurmalarını vahyi 

almanın ön şartı olarak gördüğünü ifade etmekte ve bunu onların melekleşmeleriyle 

mümkün görmektedir. İbn Haldun’a göre bunun yolu da Peygamber’i manevi bir 

kuvvetin etkilemesi ve tabiatını değiştirmesidir….Bize göre bu yorumlar isabetlidir. 

Çünkü bazı hadisler Rasûlullah 'a bu tarz bir vahiy geldiği zaman onun çektiği şiddetli 

ıstırapları, fiziki ağrıları, sarsılışları haber vermektedir. Kuşkusuz bu tür rivayetler de 

göstermektedir ki Hz. Peygamber vahiy alma anında beşeri özelliklerinin ve iradesinin 

dışına çıkarak tamamen ilahi iradenin yönetimine giriyor ve aracı meleğin getirdiği vahyi, 

manevi yönden onunla aynı seviyeye geldikten sonra alıyordu. Tabii ki bu durum yalnız 

vasıtalı vahiy için düşünülebilir. Çünkü bu vahiy tarzında peygamberlere vahyi getiren 

ve bunu onlara çeşitli şekillerde ileten bizatihi aracı melek Cebrail'in kendisidir”190. 

Eserin beşinci aslı, vahyin çeşitleri ve Kur’ân vahyinin geliş şekilleri ile ilgilidir. 

Vildan Faik Bey, bu iki konuyu gayet özet bir biçimde iki sayfada toplamaktadır.191 

Bunlardan ilki olan vahyin çeşitleri ile ilgili bölüm, el-İtkân’da bulunmaması hasebiyle 

eserin en özgün kısmı olarak da nitelenebilir. Bu konuda müellif, herhangi bir kaynak 

belirtmese de Serahsî’den (483/1090) faydalandığı anlaşılmaktadır. Buna göre vahiy 

                                                           
188 Debreli, el-Multeḳaṭ,  11. Ayrıca söz konusu rivayet bize Vildan Faik Bey’in Kur’ân İlimlerine dair 

sadece sünnî öğretiyi dikkate aldığını göstermektedir. Keza müellif özellikle Kur’ân Tarihine dair diğer 

mezheplerdeki farklı düşüncelere yer vermemiş ve bu konularda sadece ehl-i sünnet âlimlerinin haber ve 

bilgilerini aktarmış ve değerlendirmiştir. 
189 Suyûtî, el-İtkân, I, 142-155; Zerkeşî, el-Burhân, I, 289-294; Debreli, el-Multeḳaṭ, 11. Ayrıca bkz: 

Demirci, Muhsin, “Kur’ân Vahyinin Nuzûl Keyfiyeti Ve Korunması” Diyanet İlmî Dergi Kur’ân Özel 

Sayısı, Ankara 2011, 27. 
190 Demirci, Muhsin, “Kur’ân Vahyinin Nuzûl Keyfiyeti Ve Korunması” Diyanet İlmî Dergi Kur’ân Özel 

Sayısı, 27. Ayrıca konuyla ilgili hadisler ve İbn Haldun’un görüşleri için bkz. Hanbel, Ahmed, Müsned-i 

Ahmed b. Hanbel, (kütübü‟t-tis‟a), Çağrı Yayınları, İstanbul 1992, VI, 197; İbn Haldun, Ebu Zeyd 

Veliyyüddin Abdurrahman b. Muhammed (808/1406), Mukaddime, Dâru Sadr, Beyrut 2004, I, 217; 

Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili, VI, 4259. 
191 Debreli, el-Multeḳaṭ, 12-13. 



56 
 

“zahir” ve “batın” olarak iki kısımda incelenir. Zahir olan vahiy ise üç kısımda ele alınır. 

Bunlar, melek vasıtasıyla gelip Kur’ân vahyi olarak da adlandırılan, sözlü ifade 

olmaksızın işaretle Hz. Peygamber’e açıklanan ve ilham şeklinde gelen ve Hz. 

Peygamber’in kalbinde kuşkuya yer kalmayacak şekilde teyit edilen vahiydir.192 Bâtıni 

vahiyden kasıt ise, Hz. Peygamber’in içtihatlarıdır. Buna göre Hz. Peygamber, İlâhî 

kontrol altında olması hasebiyle hata üzerine hüküm vermesi imkânsızdır. Dolayısıyla 

onun içtihatları da vahiy sayılmaktadır. Bu çeşit vahye “mâ yuşbihu’l-vahy” de 

denilmektedir.193 

Bu konunun ikinci alt başlığı ise, vahyin geliş şekilleri ile ilgilidir. Bu kısmın 

müellif tarafından el-İtkân’ın on altıncı bölümündeki ilgili yerden özetlendiği 

anlaşılmaktadır. 194  Bu vahiy çeşidinin beş şekilde Hz. Peygamber’e ulaştığı 

aktarılmaktadır. Bunlar, Cebrail’in Hz. Peygamber’e zil sesine benzer bir sesle vahyi 

getirmesi, vahyin Hz. Peygamber’in kalbine üfürülmesi, görevli meleğin insan şeklinde 

gelip Hz. Peygamber ile konuşması, Hz. Peygamber uykuda iken meleğin vahyi getirmesi 

ve vahyin rüya olarak Hz. Peygamber’e bildirilmesidir. Vildan Faik Bey, bunlar arasında 

sadece uykuda gelen vahye örnek vermektedir.195 

el-Multeḳaṭ’ın altıncı ana başlığı “Tenâsüb İlmi” ile ilgilidir. Kur’ân’da birbirini 

takip eden kelime, cümle ve art arda anlatılan olaylar arasındaki bağlantı ve uyumu konu 

alan bu ilim, el-İtkân’da altmış birinci bölümde ele alınmaktadır.196 Suyûtî ayetlerin yanı 

sıra sureler arasındaki münasebeti de incelemektedir. el-Burhân’ın konu ile ilgili 

başlığında sadece ayetler arasındaki ilişkinin incelendiği belirtilmesine rağmen konu 

kapsamında sureler arasındaki münasebet te eserde ele alınmaktadır.197 Suyûtî ise, bu 

konuda ayetler arasındaki ilişkiden ayrı olarak surelerin başı ile sonu arasındaki 

münasebet için de ayrı bir alt başlık açmayı tercih etmiştir. Vildan Faik Bey’in ise bu 

konuda temel kaynağı olan el-İtkân’ı takip ettiği ve bu aslı “Ayetler Arası Münasebet” 

                                                           
192 Debreli, el-Multeḳaṭ, 12. 
193 Serahsî, Şemseddin, Usûlü’s-Serahsî, Beyrut 1973, II, 90-96; Debreli, el-Multeḳaṭ, 12-13. 
194 Suyûtî, el-İtkân, I, 144. 
195 Müellifin aktardığı bilgiye göre Kevser suresi bu şekilde gelmiştir. Suyûtî, el-İtkân, I, 145; Debreli, el-

Multeḳaṭ, 13. 
196 Suyûtî, el-İtkân, III, 272-285. 
197 Zerkeşî, el-Burhân, I, 61-82. 
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ve “Surelerin Başı İle Sonu Arasındaki Münasebet” şeklinde iki alt başlık altında 

incelediği görülmektedir.198 

Bu konu Kur’ân İlimleri içerisinde sonradan ortaya çıkmış bir çalışma alanıdır. 

Bu yüzden de konu ile ilgili müstakil eser yazan müelliflerin sayısı oldukça azdır. Ebû 

Bekir en-Nîsâbûrî (324/936) ayetler ve sureler arasındaki münasebetten ilk defa söz eden 

müelliftir. Yine iki asır sonra Ahkâmu’l-Kur’ân sahibi Ebû Bekir İbnu’l-Arabî (543-

1148), Sirâcu’l-Munîr adlı eserinde gerekli ilgiyi göremediğinden bu konuda eser telif 

etmekten vazgeçtiğini belirtmektedir.199 Ulûmu’l-Kur’ân sahasında bu konu hakkındaki 

en fazla istifade edilen kaynakların başında Fahreddin Râzî’nin (606/1210) tefsiri 

gelmektedir. Bunun yanı sıra Suyûtî’nin Esrâru’t-Tenzîl ve Tenâsüku'd-Dürer fî 

Tenâsübi's-Suver adlı eserleri ve Bikâî’nin (885/1480) konu ile ilgili kitabı kaynak olarak 

verilebilir.200 Vildan Faik Bey de konunun başlangıcında bu ilmin önemine değindikten 

sonra kaynak olarak aynı müelliflerden bahsetmektedir.201  

Bu konu ile ilgili olarak el-Multeḳaṭ’ta en dikkat çekici nokta, müellifin 

“Tenâsüb” ilmini eleştiren haber ve kaynakları atlamış olmasıdır. Mesela Vildan Faik 

Bey, başta Suyûtî olmak üzere konu ile alakalı kaynaklardaki hemen hemen her meseleye 

değinmekle beraber yine aynı kaynaklarda geçen Şeyh İzzettin b. Abdisselam’ın 

eleştirilerini atlamıştır. Zerkeşî, eğer birden fazla ayet aynı konudan bahsederse ancak o 

zaman münasebetten söz edilebileceğini, sebeb-i nüzullerinin farklı olduğu ayetler 

arasında münasebetin kurulamayacağını ifade etmekte ve bu konudaki eleştirilerini 

sıralamaktadır.202 Yine Suyûtî de konunun başında “Münâsebet” ilminin önemine değinip 

bu konuda yukarıda ismi geçen müellif ve kaynakları aktardıktan sonra mezkûr 

eleştirilere yer vermektedir. 203  el-Multeḳaṭ’a gelindiğinde ise konunun İzzettin b. 

Abdisselam’ın ve Zerkeşî’nin değerlendirmeleri sansürlenerek el-İtkân’dan özetlendiği 

görülmektedir.204 

                                                           
198 Debreli, el-Multeḳaṭ 14-18. 
199 Suyûtî, el-İtkân, I, 62. 
200 Suyûtî, el-İtkân, III, 272. 
201 Debreli, el-Multeḳaṭ 14. 
202 Zerkeşî, el-Burhân, I, 63. 
203 Suyûtî, el-İtkân, III, 282. 
204 Debreli, el-Multeḳaṭ 16. 
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Yine bu konuda el-Multeḳaṭ’ta dikkat çeken bir diğer husus, Tenâsüb ilmiyle 

ilişkili olan ve sure başları ile sonlarını inceleyen “Fevâtihu’s-Suver” ile “Havâtimu’s-

Suver” konularının eserdeki konumlarıdır. el-İtkan’da bu konular, ayrı ayrı başlıklar 

altında değerlendirilirken205 Vildan Faik Bey, bu konuları altıncı aslın içerisinde “Fâide” 

ve “Tenbih” başlıkları halinde aktarmayı tercih etmiştir.206 el-İtkân’da, bu konuya dair 

İbn Ebi’l-İsba’ya (654/1256) ait olan el-Havâtiru’s-Sevânih fî Esrâri’l-Fevâtih adlı 

eserden bahsedilmektedir.  

Vildan Faik Bey, seleflerinin koyduğu kural üzere sure başlangıçlarını on 

kategoride ele almış ve bu on maddeyi, Fatiha suresi üzerinde de örneklendirilmiştir.207  

Surelerin sonu ve başındaki ifadeler arasında ilişki kurulmaya çalışılan bu bölüm, 

iki kategoride ele alınmaktadır: Birincisi; surenin başlangıcı ile sonu arasındaki ilişki, 

ikincisi ise bir surenin başlangıcının kendisinden önceki surenin sonu ile olan 

münasebetidir.208 

el-Multeḳaṭ fî usûli’t-tefsîr ’in yedinci bölümünde “Muhatapların Çeşitleri” 

başlığıyla Kur’ân’daki hitap çeşitleri incelenmektedir. Bu konu, el-İtkân’da “fî Vucûhi’l-

Muhâtabât” başlığıyla ele alınmaktadır.209 Her iki eserde de konunun başında İbnu’l 

Cevzî’nin (597/1201) en-Nefîs adlı kitabının ilgili bölümü, referans olarak 

gösterilmektedir.210 el-Burhân’da ayetlerden verilen örnekler eşliğinde otuza yakın hitap 

şeklinden bahsedilmektedir. 211  Suyûtî, Zerkeşî’nin bu bölümdeki alt başlıklarını 

genişletmiş ve Kur’ân’daki hitap şekillerini otuz dörde çıkarmıştır. Vildan Faik Bey de 

Suyûtî’nin düzenlemesini esas almış ve konuyu el-İtkân’ın koyduğu çerçevede 

aktarmıştır. el-Multeḳaṭ’ta verilen bu otuz dört adet hitap türünün taksimatının, sırasının 

ve hatta verilen ayet örneklerinin bile benzer olması bu durumun en önemli kanıtıdır.212 

                                                           
205 Suyûtî, el-İtkân, III, 270-271. 
206 Debreli, el-Multeḳaṭ 18, 20. 
207 Debreli, el-Multeḳaṭ 19. 
208 Debreli, el-Multeḳaṭ 19. 
209 Suyûtî, el-İtkân, III, 86-93. 
210 Debreli, el-Multeḳaṭ, 23; Suyûtî, el-İtkân, III, 86. 
211 Zerkeşî, el-Burhân, II, 237. 
212 Krş. Suyûtî, el-İtkân, III, 270-271; Debreli, el-Multeḳaṭ, 23-31. 
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Müellif, bir müfessirin Allah’ın kelamını doğru anlaması ve yorumlaması için 

Kur’ân’daki hitap şekillerini bilmenin faydalarına dair ifadelerle konuyu bitirmektedir. 

Eserdeki sekizinci asıl, fâsıla üzerinedir. Bu bölümde ayet sonlarındaki fasılalar 

anlatılmaktadır. Buna göre bir ayetin bittiği ve sonraki ayetin başladığı noktaya fasıla 

denilmektedir.  Hz. Peygamber’in Kur’ân’ı-Kerim’i okurken sürekli durduğu kelime 

fâsıla kabul edilmiş, bazen durup bazen de geçtiği yerlerde ise fasılanın tespiti için içtihat 

yapılmıştır.213 el-İtkân’da “Fevâsilu’l-Ây” olarak adlandırılan bu bölüm214, büyük oranda 

el-Burhân’dan özetlenmiştir215. 

Vildan Faik Bey, konu ilgili terimlerin tanımları ile bu bölüme giriş yapmakta ve 

sonrasında fasıla ayetlerindeki münasebet özellikleri ile ilgili maddelerden 

bahsetmektedir. 216  Bu maddeler, kaynak itibariyle Şeyh Şemsüddin b. Saiğ’den 

alınmakla birlikte el-İtkân’dan nakledilmektedir.217  

Daha sonra fasıla çeşitlerine geçilmekte ve müellif bunları, “tavşîh” 218 

“temkin(münasebet)”, “tasdîr”219, ve “îğâl”220 olmak üzere dört grupta ele alıp örneklerle 

açıklamaktadır. Vildan Faik Bey, bu konuda özellikle İbn Ebi’l-İsbâ’nın (654/1256) 

görüşlerine önem vermektedir.221 

el-Multeḳaṭ’da dokuzuncu asılda ele alınan konu, “Garîbu’l-Kur’ân” adıyla 

bilinen, Kureyş lehçesi dışında diğer lehçelere ait kelimelerle, İslam dininden önce Arap 

dili dışındaki diğer lisanlardan Arapçaya da geçerek Kur’ân’da yer alan kelimelerin 

incelendiği ilimdir. Müellif, bu konuyu “Kur’ân’da Geçen Garip Kelimeler”, “Kur’ân’da 

                                                           
213 Debreli, el-Multeḳaṭ, 31. 
214 Suyûtî, el-İtkân, III, 247-266. 
215 Bekiroğlu, Harun, el-Burhân ve el-İtkân Adlı Eserlerin Tefsir Metodolojisi Bakımından 

Değerlendirilmesi(Basılmamış Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2013, 

144. 
216 Debreli, el-Multeḳaṭ, 31-34. 
217 Suyûtî, el-İtkân, III, 250. 
218 Müellife göre, tavşîh, ayetin uslubunun, ayetin ne şekilde sonlanacağı hakkında ipucu vermesi demektir. 

Bkz. Debreli, el-Multeḳaṭ, 32. 
219Vildan Faik Bey, tasdîri, her hangi bir ayetin ilk kelimesi olması gereken bir lafzın ayetin sonunda 

bulunması olarak tanımlamaktadır. Bkz. Debreli, el-Multeḳaṭ, 32. 
220  Müellife göre îğâl, bir ayette kastedilen anlam verilmiş olmasına rağmen ayete yeni anlamlar 

kazandıracak ek ifadelerin katılmasıdır. Bkz. Debreli, el-Multeḳaṭ, 32. 
221 Debreli, el-Multeḳaṭ, 34-36. 
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Hicaz Lehçesi Dışındaki Kelimeler” ve “Kur’ân’da Arap Lügati Dışındaki Kelimeler” 

olmak üzere üç alt başlıkta ele almaktadır.222  Bu aslın ilk konusundaki mesele,  el-

İtkân’da aynı başlık altında otuz altıncı bölümde incelenmektedir.223 Müellifin en önemli 

kaynakları olan Zerkeşî ve Suyûtî, bu konuyu müfessirin mutlaka bilmesi gereken bir ilim 

olarak görmekte ve bunun için de Arap diline hakimiyetin gerekliliğine vurgu 

yapmaktadırlar.224 Debreli Vildan Faik Bey de konuya bu meselenin önemine vurgu 

yaparak başlamış ve bu konudaki belli başlı önemli kaynaklardan bahsetmiştir. Ebu 

Ubeyde’nin (209/824) Mecâzu’l-Kur’ân’ı, ve Râğıb İsfahânî’nin (502/1108) el-

Müfredât’ı bu alandaki en güzel eserler olarak öne çıkarılmakta ve bu bilgilere ilave 

olarak, Ebû Bekr el- Enbârî (328/940), İbn Dureyd (321/933) ve Ebû Hayyân el-

Endelûsî(745/1344) gibi müelliflerin adlarına da yer verilmektedir.225 

Bu konuda Suyûtî, el-İtkân’da Ali b. Ebî Talha (143/760) ve İbn-i Ebî Hâtim 

(329/939) yoluyla İbn-i Abbâs’tan gelen rivayetlere yer vermektedir. Bu rivayetlerde 

Mushaf sırasına göre Kur’ân ayetlerinde geçen garip kelimeler, belirtilmektedir. İbn Ebî 

Talha tarikinde seksen altı surede beş yüz doksan yedi garîb kelimenin; İbn-i Ebî Hâtim 

tarikinde ise otuz sekiz surede geçen yüz otuz sekiz garîb kelimenin anlamı 

aktarılmaktadır.226 Vildan Faik Bey de bu rivayetlerde geçen kelimelerin sadece elli sekiz 

tanesine yer vermiştir.227  

Ayrıca Vildan Faik Bey, bu konuda Arap divanının önemine vurgu yapmak 

maksadıyla Taberânî’nin  el-Mu’cemu’l-Kebîr’inde yer alan ve Nâfi b. Ezrak’ın İbn-i 

Abbâs ile arasında geçen diyalogdan oluşan uzunca bir rivayete yer vermektedir.228 Bu 

rivayetin içeriği, İbn Abbas’ın kendisine sunulan Kur’ân’daki garip kelimelere dair, Arap 

divanından verdiği örneklerden oluşmaktadır.  

                                                           
222 Debreli, el-Multeḳaṭ, 37, 41, 44. 
223 Suyûtî, el-İtkân, II, 450. 
224 Suyûtî, el-İtkân, II, 449; Zerkeşî, el-Burhân, I, 365. 

 
225 Suyûtî, el-İtkân, II, 443; Debreli, el-Multeḳaṭ, 37. 
226 Suyûtî, el-İtkân, II, 444-454. 
227 Debreli, el-Multeḳaṭ, 38-39. 
228 Debreli, el-Multeḳaṭ, 39-41. 
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Bu aslın ikinci konusu, Kur’ân’da var olan Hicaz lehçesi dışındaki kelimelerin 

incelenmesidir. Bu mesele, el-İtkân’da otuz yedinci bölümde ele alınmakta ve Kur’ân’da 

geçen bazı kelimelerin farklı kabile dillerindeki anlamlarına yer verilmektedir.229 Müellif, 

Suyûtî’den naklen bir önceki konuda belirtilen kaynaklardan rivayetler aktarmakta ve 

Kur’ân’da farklı kabilelerin kullandığı kelimelerin bulunduğunu örneklendirerek 

savunmaktadır.230 Bu çerçevede el-İtkân’da bulunan otuz sekiz tane farklı kabileye ait 

Kur’ân’da geçen kelimelere atıfta bulunmak suretiyle231 bunlardan “Kinâne” ve “Huzeyl” 

dilindeki kelimeleri örnek olarak el-Multeḳaṭ’ta vermiştir.232 

Bu bölümdeki son konu, Kur’ân’da geçen Arap dili dışındaki kelimelerin 

incelenmesidir. Bu bölüm, el-İtkân’da otuz sekizinci başlıkta ele alınmaktadır. 233 

Ulûmu’l-Kur’ân tarihinde Kur’ân’da yabancı kelime bulunup bulunmamasıyla ilgili 

olarak iki farklı görüş beyan edilmiştir. Zerkeşî, Kur’ân’da Arap dili dışında kelime veya 

ifadenin bulunmadığı kanaatindedir. Bu görüşünü İmam Şafii (204/819), Ebu Ubeyde 

(210/825) ve Taberî (310/922) gibi önemli kaynaklara dayandırmakta ve ayetlerle 

delillendirmeye çalışmaktadır.234 

Suyûtî ise Kur’ân’da Arapçadan başka bir dile ait kelimenin Kur’ân’da yer 

almasını gayet doğal bulmakta ve komşu dillerden İslam öncesi devirlerde Arapçaya 

girmiş ve artık Arapçalaşmış (muarrabe) kelimeleri aktarmaktadır.235 Vildan Faik Bey de 

bu konuda Suyûtî’nin görüşünü kabul etmekte, bu yönde nakiller aktarmakta ve 

Suyûtî’nin aktardığı kelimelerin elli beş tanesine örnek olarak eserinde yer 

vermektedir.236 Buna göre İslam’dan önce Arap diline girmiş ve artık Arapçalaşmış bazı 

kelimelerin bulunması, Kur’ân’ın apaçık Arapça ile nazil olduğu gerçeğine halel 

getirmemektedir. Bu aynı zamanda Kur’ân için bir kapsayıcılığın ifadesidir. 

                                                           
229 Suyûtî, el-İtkân, II, 416-428. 
230 Debreli, el-Multeḳaṭ, 42. 
231 Suyûtî bu kelimeleri, bu konuda müstakil bir eser yazan Ebu’l- Kasım’dan aktardığını belirtmektedir. 

Bkz. Suyûtî, el-İtkân, II, 418. “ Luğâtu’l-Kabâili’l-Vâride fi’l-Kur’ân” adlı söz konusu eser, Ebu’l-Kâsım 

lakabıyla tanınan İbn Habîb en-Nişâburî’ye (406/1016) aittir. 
232 Debreli, el-Multeḳaṭ, 42-43. 
233 Suyûtî, el-İtkân, II, 429-444. 
234 Zerkeşî, el-Burhân, I, 359. 
235 Suyûtî, el-İtkân, II, 430-432. 
236 Debreli, el-Multeḳaṭ, 45-47. 
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el-Multeḳaṭ’ın onuncu konusu, “Vucûh” ve “Nezâir” ilimlerine dairdir. Bu 

konunun ele alınış tarzında el-Burhân, el-İtkân ve el-Multeḳaṭ arasında büyük oranda 

benzerlikler söz konusudur. Sadece Suyûtî’nin ve ondan nakille Vildan Faik Bey’in konu 

ile ilgili örnekler üzerinde fazlaca durduğu görülmektedir. el-Multeḳaṭ’ın ilgili 

bölümünde bu ilim üzerine kaleme alınan eserler ve müellifleri hakkında bilgi 

verilmekte 237  ve ardından konu ile ilgili belli başlı kavramlar hakkında açıklama 

yapılmaktadır.238 Daha sonra da belirli kelimeler üzerinden “Vucuh ve Nezâir” ilmine 

dair örnekler verilmektedir.239 Bu örneklendirmelerin birçoğunun el-Burhân’da ve el-

İtkân’da yer alan otuza yakın kelimenin içinden seçildiğini de belirtmekte fayda vardır. 

240 

Vildan Faik Bey, eserin on birinci aslını “İ’rabı Bilmek” başlığıyla “İ’rabu’l-

Kur’ân” ilmine ayırmıştır. “İ'rabu'l-Kur'ân” terimi, nahiv ilmi içerisinde doğup daha sonra 

müstakil bir ilim dalı olan ve Kur’ân’ı gramer kuralları ışığı altında inceleyen ilmin adıdır. 

Dolayısıyla İ'râbu'l-Kur'ân literatürüne dair eserler, nahiv terimlerinin bağımsızlık 

kazanmalarıyla birlikte telif edilmeye başlanmış olup “Meâni’l-Kur'ân” disiplininin 

devamı olarak kabul edilirler.241 

Bu ilim, el-Burhân’da “Ma’rifetu’l-Ahkâm min Ciheti İfrâdihâ ve Terkîbihâ”, el-

İtkân’da ise  “fî Ma’rifeti İ’râbihi” başlığı ile kırk birinci bölümde ele alınmaktadır.242 

Vildan Faik Bey, en önemli bu iki kaynağındaki usûl üzere bölüme başlarken konu ile 

                                                           
237 El-İtkân ve el-Multeḳaṭ’ta konu ile ilgili müstakil eser kaleme aldığı belirtilen müellifler şunlardır: 

Mukâtil b. Süleyman ( 150/767 ), Demegânî (478/1085), İbnu’l Cevzî ( 527/1201), İbn Fâris (395/1004) 

bkz; Zerkeşî, el-Burhân, I, 133-143; Suyûtî, el-İtkân, II, 445-459; Debreli, el-Multeḳaṭ, 47-48. 
238 Buna göre;  Kur’ân’da birden fazla anlamı olan (eşsesli) bir kelimenin yer aldığı bağlama göre farklı 

anlamlara gelmesine “Vucûh”  denilmektedir. Vildan Faik Bey “ümmet” kelimesini bu konuda örnek olarak 

vermekte ve ayrıca Suyûtî’nin bu konuda Muterâku’l- Akrân Fî Müşteraki’l- Kur’ân adlı bir eserinin 

bulunduğunu aktarmaktadır. Kur’ân’da farklı kelimelerin ortak bir manayı ifade etmesine ise “Nezâir” 

denir. Bkz: Debreli, el-Multeḳaṭ, 47. 

239 Debreli, el-Multeḳaṭ, 49-51. 
240 Zerkeşî, el-Burhân, I, 136-141; Suyûtî, el-İtkân, II, 445-459. Debreli, el-Multeḳaṭ, 47-48. 
241 Bulut, Ali, Kur’ân Filolojisiyle İlgili Üç İlim Dalı, OMÜİFD, sayı:13-14, Samsun 2001, 7. 
242 Zerkeşî, el-Burhân, I, 377; Suyûtî, el-İtkân, II, 563. 
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ilgili eser telif eden müellifleri bildirmektedir. 243 Buna göre Kur’ân İ’râbı konusunda 

çalışma yapan müellifler şunlardır:  

Mekkî b. Ebû Tâlib ( 437/1004).244 

Zemahşerî (538/1045). 

İbn Atiyye (546/1151). 

Ebu’l-Bekâ el-Ukberî (616/1219).245  

 

Daha sonra Vildan Faik Bey, Kur’ân İ’râbı’nın önemi ile ilgili rivayetler aktararak 

devam etmektedir. Bunlar içerisinde en dikkat çekici olan ise Ebû Ubeyde’nin (209/824) 

Fedâil adlı eserinde geçtiği belirtilen ve Hz. Ömer’e atfedilen şu rivayettir: “ Kur’ân 

okumasını öğrendiğiniz gibi lügatini, farzlarını ve sünnetlerini de öğreniniz”. 246  Bu 

cümlede “lügat” kelimesinden kastedilenin “İ’rab” ile ilgisi kuşkulandırıcıdır. Zira 

yukarıda da ifade edildiği gibi bu ilim sonraki asırlarda nahiv terimlerinin bağımsızlık 

kazanmasıyla birlikte oluşturulmuştur.  

Vildan Faik Bey’e için Kur’ân irabı tefsir ilminde önemli bir mihenk taşıdır. 

Bundan dolayı müellif, Suyûtî’den naklen bir müfessirin i’râbın kuralları ile ilgili göz 

önünde bulundurması gerektiği on iki hususu örnekleriyle beraber ayrıntılı olarak ele 

almaktadır.247 

el-Multeḳaṭ’ın on ikinci bölümü “Mücmel” ve “Mübeyyen” konuları hakkındadır. 

Tefsir ve fıkıh ilminin ortak terimi olan “Mücmel”, Kur’ân’da geçen ve içinde birden 

fazla anlamı barındırması sebebiyle delalet ettiği manası açık olmayan kelimelere 

denilmektedir. Müellif, bu şekilde kısa bir tanımlamayla konuya giriş yaptıktan sonra 

Davud ez-Zahirî’nin (270/883) kabul etmemesine rağmen Kur’ân’da mücmel kelimelerin 

                                                           
243 Debreli, el-Multeḳaṭ, 54. 
244 Kastedilen kitap, Mekkî b. Ebû Talib’in Müşkilu İ'rabi'l-Kur'ân adlı eseridir. Söz konusu eser, ilim 

ehline hitaben kaleme alınmıştır. Bkz: Mekkî b. Ebî Talib, Müşkilu İ'rabi'l-Kur'ân, thk. Yasin Muhammed 

Sevvâs , Dımaşk ty. 
245 Ukberî, Ebu'l-Bekâ Muhibbuddin Abdullah b. Hüseyin b. Abdillah, et-Tibyan fî İ’râbi’l-Kur’ân, Kahire 

ty. 
246 Debreli, el-Multeḳaṭ, 54. 
247 Debreli, el-Multeḳaṭ, 55-60. 
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bulunduğuna dair İslam âlimlerinin ittifak ettiğini belirtmektedir. Ayrıca Vildan Faik 

Bey, Kur’ân’da bulunan manası kapalı kalan lafızların ve özellikle fıkhî konularda geçen 

mücmel kelimelerin delalet ettiği manalardan birine tercih edilmesinin zorunluluğuna 

vurgu yapmaktadır.248 

Vildan Faik Bey, bu bölümün içeriği ile ilgili bilgilerin birçoğunu Suyûtî’den, o 

da Zerkeşî’nin el-Burhân’ından alıntılamıştır. 249  Müellif, mücmeli doğuran sebepleri 

açıkladıktan sonra mücmel ifadelerin açıklayıcısı durumunda olan “Mübeyyen” 

kelimenin özelliklerini örnekler üzerinden sıralamaktadır. Mesela Bakara suresi 187. 

ayetindeki “beyaz ipliğin siyah iplikten ayrılması” ifadesini aynı ayetin hemen peşinde 

yer alan “Fecr” ifadesinin açıklığa kavuşturduğunu belirtmektedir.250 

Vildan Faik Bey, bölümün sonunda “Tenbih” başlığı altında âlimlerin bazı 

ayetlerin mücmel olup olmadığı hususunda ihtilaf etiğini belirtmektedir. Hırsızlık 

hakkındaki ayet bu konudaki örnekler arasında sayılmaktadır.251 

el-Multeḳaṭ’ın on üçüncü aslı “Muşkilü’l-Kur’ân” ilmine dairdir. Aralarında 

çelişkili gibi duran Kur’ân ayetlerinin öyle olmadıklarını ispatlamaya yönelik düzenlenen 

bu konu, , el-Burhân’da otuz beşinci el-İtkân’da ise kırk sekizinci bölümlerde ele 

alınmaktadır.252  

Konunun devamında, Vildan Faik Bey, Kur’ân’da bulunan müşkil ifadelerin 

sebeplerini beş maddede açıklamaktadır. Buna göre “Müşkilu’l -Kur’ân” ilminin 

doğuşuna sebep hazırlayan ve Kur’ân’da ihtilaf gibi gözüken meseleler şunlardır:  

1. Konu değişikliğinden kaynaklanan ihtilaf, 

                                                           
248 Debreli, el-Multeḳaṭ, 61. 
249 Krşz: Zerkeşî, el-Burhân, II, 215-216; Suyûtî, el-İtkân, III, 48-52; Debreli, el-Multeḳaṭ, 62-63. Ayrıca 

bkz: Bekiroğlu, Harun, el-Burhân ve el-İtkân Adlı Eserlerin Tefsir Metodolojisi Bakımından 

Değerlendirilmesi, 182. 
250 Debreli, el-Multeḳaṭ, 61. 
251 Debreli, el-Multeḳaṭ, 62. Bazı ulema hırsızlığın had cezası ile ilgili Maide suresi otuz sekizinci ayetteki 

“eydihimâ”  ve “fagdau kelimelerinin mücmelliğinden bahsederken diğerleri de bu ayette herhangi bir 

mücmel hususun bulunmadığı kanaatindedirler. Birinci görüşte olanlar kesmek fiilinin yaralamaya mı 

yoksa koparmaya mı delalet ettiğinin muğlak olduğunu savunurken ikinci görüşte olanlar söz konusu fiilin 

hem kesmek hem de koparıp atmak anlamına geldiğini beyan etmektedirler. 
252 Zerkeşî, el-Burhân, II, 53-58; Suyûtî, el-İtkân, III, 53-70. 
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2. Herhangi bir olayın değişik safhalarının farklı ayetlerde anlatılması,  

3. Fiil yönünden ihtilaf,  

4. Hakikat ve mecaz ihtilafı, 

5. Aynı kelimeye farklı manalar verilebilmesi. 253 

Müellifin bu beş maddeyi el-Burhân’dan faydalanarak oluşturduğu 

görülmektedir. 254  Ayrıca el-Multeḳaṭ’ta ilgili bölümün girişinde kaynak olarak 

Muhammed b. Müstenîr Kutrub (206/821) isimli bir müellife atıf yapılmakta fakat söz 

konusu şahsın eseri zikredilmemektedir.  

Eserin son aslı Kur’ân’daki anlaşılmaz, kapalı, kime veya neye delalet ettiği 

belirsiz olarak kabul edilen ifadelerin incelendiği “Mübhemâtü’l-Kur’ân” ilmine 

münhasırdır. 255  Aynı konu, el-Burhân’da altıncı bölümde incelenirken, el-İtkân’da 

yetmişinci bölümde ele alınmaktadır.256 

el-Burhân’da ve el-İtkân’da konunun detaylarına girilmeden önce kaynakçaya yer 

verilirken Vildan Faik Bey, ilk defa bu bölümde seleflerinin usûlünü terk etmiş ve direk 

konuya başlamıştır. Her ne kadar müellif, bu konuda müstakil eser yazan şahsiyetleri ve 

eserlerini tanıtmamış olsa da kendisinin ana referansları, konunun oluşumunda bu 

kaynaklardan istifade etmişlerdir.257 

Bu bölümde Vildan Faik Bey, Kur’ân’daki müphem ifadelerin bulunmasını, yedi 

başlıkta değerlendirmektedir. el-İtkân ve el-Burhân’da da aynı maddelerden 

bahsedilmektedir. 258  el-Multeḳaṭ’ta konu içerisindeki en dikkat çekici husus ise, 

Zerkeşînin Enfal suresi 60. ayetindeki müphem kelimenin259 anlamının bilinemeyeceği 

                                                           
253 Debreli, el-Multeḳaṭ, 69. 
254 Zerkeşî, el-Burhân, II, 54. 
255 Debreli, el-Multeḳaṭ, 70. 
256 Zerkeşî, el-Burhân, I, 201-212; Suyûtî, el-İtkân, II, 370-386. 
257Zerkeşî, el-Burhân, I, 201; Suyûtî, el-İtkân, IV, 370. 

258Debreli, el-Multeḳaṭ, 70-71; Suyûtî, el-İtkân, IV, 370. 
259 Söz konusu ayetteki kastedilen müphem ifade, “ منهم ” kelimesidir. Zerkeşî bu ifadede kastedilenin Beni 

Kurayza Yahudileri veya cinler olduğunu söyleyenleri tenkit etmektedir. Suyûtî ve Vildan Faik Bey ise bu 

ifadede kastedilenin muzkur mana olduğuna dair İbn Ebî Hâtim ve Mücâhid’den gelen rivayetlere yer 

vermektedirler. Suyûtî, el-İtkân, IV, 372; Debreli, el-Multeḳaṭ, 71. 
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iddiasının eleştirilmesidir.260 Fakat aynı eleştirinin el-İtkân’da da olması261 müellifi yine 

öznel kılmamaktadır. Buradan da müellifin iki ana kaynağı arasında kaldığında Suyûtî’yi 

tercih ettiği anlaşılmaktadır.  

Konu, Suyûtî’nin müphem ayetlerin hususiyetleri hakkında kaleme aldığı eserinin 

262 özetlenmesi ile son bulmaktadır. 

el-Multeḳaṭ fî usûli’t-tefsîr , bu on dördüncü asıldan sonra yukarıda anlatılan 

olaylar nedeniyle müellifi tarafından planlandığı şekilde tamamlanamadan yarım 

bırakılmıştır. Çalışmamızın bu bölümünde eserin tefsir usulü tarihindeki değerine kısaca 

temas etikten sonra, tespit edilen kaynakları zikredilmiş ve fiziksel özellikleri hakkında 

bilgi verilmiştir. Daha sonra eserin içerik özelliklerine geçilmiş ve eser hakkındaki tespit 

ve değerlendirmelerimiz aktarılmaya gayret edilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda 

eserin Kur’ân ilimlerini ele almada klasik Ulûmu’l-Kur’ân literatürüne sıkı sıkıya bağlı 

olduğu görülmektedir. Bu durumda Osmanlı tefsir tasavvurunun modern dönemde de 

gelecek nesillere aktarmak amacıyla geçmişten tevarüs ettiği geleneksel yapısını ısrarla 

devam ettirdiği sonucu çıkarılabilir. 

  

                                                           
260 Debreli, el-Multeḳaṭ, 70-71. 
261 Suyûtî, el-İtkân, IV, 372. 
262 Vildan Faik Bey’in el-Multeḳaṭ’ta adını vermediği söz konusu eser, Müfhematü'l-Akran fî Mübhemati'l-

Kur'ân’dır. Bkz. Suyûtî, el-İtkân, IV, 370. 
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4. SONUÇ 

 

Vildan Faik Bey’in el-Multeḳaṭ fi usûli’t Tefsîr adlı eseri örneğinde Osmanlı 

modern dönemi tefsir usulü anlayışını ve eğitimini değerlendirmeyi amaçlayan bu 

çalışma, iki bölümden oluşmuştur. İlk bölümde Vildan Faik Bey’in hayatına ve ilmi 

şahsiyetine yer verilmekle birlikte sosyal ve siyasal yönüne de değinilmiştir. Aynı 

bölümde müellifin tefsir ilmine katkıları hakkında da bilgi bulunmaktadır. Bu bağlamda 

Vildan Faik Bey’in halen yazma halinde bulunan on iki, matbû olan ise beş tane eseri 

tespit edilmiştir. Bu on yedi eserden altı tanesi tefsir ilmi ile ilgilidir. Ayrıca müellifin 

kıraat ilmi eğitimi almış olması, Valide Sultan Dershanesi müdürlüğü görevi ve medrese 

ruûsu içerisinde önemli bir mevkii oluşturan Hamise-i Süleymaniye’ye yükselmesi, 

Osmanlı İlmiye Teşkilatı’ndaki kıymet-i harbiyesi açısından kayda değer bulunmaktadır. 

Meşrutiyet’in ilanından sonra doğduğu topraklara meşrûtî yönetimi güçlendirmek 

amacıyla gönderilen heyetin başkanı seçilmesi, kendisinin İttihat ve Terakki Hükümeti 

ile yakın ilişkisinin olduğunu düşündürmektedir. Yine, müellifin Osmanlı İlmiye 

Teşkilatı mensubu bir âlim için gurur verici sayılabilecek bir görev olan Huzur 

Derslerindeki on altı yıllık vazifesi de, ilmi şahsiyeti adına zikredilmesi gereken 

bilgilerdendir. Ayrıca, Vildan Faik Bey’in zamanın Şeyhülislam’ı tarafından ilgili 

bölümde değinilen nedenlerden ötürü bulunduğu makamlardan uzaklaştırılması veya 

tenzîl-i rütbe edilmesi ictimaî ve ilmi hayatında kendisi için menfi neticeler doğurmuştur. 

Bazı siyasi anlayışlar doğrultusunda İlmiye Teşkilatına yön vermenin örneği 

sayılabilecek bu tür davranışların bilime ve bilim insanına önem veren devlet anlayışıyla 

bağdaşmadığını da belirtmek gerekir. 

Tezin ikinci bölümünde müellifin eseri el-Multeḳaṭ fî usûli’t-tefsîr , ele 

alınmaktadır. Yarım bırakılmış haliyle on dört konu başlığından oluşan eser,  klasik 

Ulûmu’l- Kur’ân konularını ihtiva etmektedir. Ayrıca eserin, müellifin 1915-1916 yılları 

arasında Medresetü’l- Mütehassisîn’de tefsir usulü şubesindeki görevi esnasında kaleme 

alınmış olması, Osmanlı modern dönemi Kur’ân İlimleri tasavvuru ve tefsir eğitimi 

hakkında da fikir yürütmeye olanak sağlamaktadır. 
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Bu bölümün ilk kısmında “Usûlü’t-Tefsîr“ ve “Ulûmu’l-Kur’ân” kavramlarının 

tam olarak neyi ifade ettiği ve delaleti üzerine durulmuştur. Buradan hareketle el-

Multeḳaṭ’ın tefsir ilmine dair herhangi bir usul ve metodoloji sunmaktan ziyade üzerinde 

çalıştığımız eserin konu seçimi, muhtevası ve konuları işleyiş tarzı da dikkate alınmak 

suretiyle Kur’ân’da ne var ne yok ile ilgili envanter çalışmasından ibaret olduğu tespit 

edilmiştir. Bu haliyle el-Multeḳaṭ, aslında klasik Kur’ân İlimleri üzerine telif edilen 

eserleri andırmaktadır. 

İkinci bölümün son kısmında ise müellifin faydalandığı kaynaklar tespit edilmiş 

ve eserde yer verilen on dört konunun muhteviyatı ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. 

Buna göre Vildan Faik Bey’in konuları ele alırken Ulûmu’l-Kur’ân litaratürüne dair 

kendisinden istifade ettiği birden çok eser var olmakla beraber, Suyûtî’nin el-İtkân fi 

Ulûmi’l-Kur’ân adlı hacimli eseri, en temel kaynağı olmuştur. Zaten müellif, eserin ilk 

sayfasında da bunu ifade etmektedir. Dolayısıyla biz de eserdeki mevcut on dört başlığını 

el- İtkan ile mukayeseli olarak incelemeyi tercih ettik. Bu inceleme sonucunda Suyutî’nin 

eserinin el-Multeḳaṭ için herhangi bir kaynak olmaktan çok daha öte bir anlam taşıdığı 

görülmektedir. Zira müellif, ele aldığı konuyla ilgili olarak var olan birden fazla görüş ve 

nakillerde istisnasız bir şekilde Suyûtî’nin tercihlerini kabul etmektedir. Özellikle Zerkeşî 

ve Suyûtî arasında kalındığında el-İtkân’da öne çıkarılan görüşün Vildan Faik Bey 

tarafından da benimsendiği görülmektedir.  

Dolayısıyla el-Multeḳaṭ fi usûlü’t Tefsir’in el-İtkan’ın ihtisarı olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu durumda eserin tefsir usûlü veya ulûmu’l-Kur’an açısından özgün 

sayılabilecek nitelikten uzak olduğu da söylenebilir. Zira eserde var olan on dört konu 

başlığının yapısal ve içerik olarak el-İtkân’dan kopyalandığı rahatlıkla ifade edilebilir. 

Ayrıca eserde ulûmu’l-Kur’ân tarihinin en önemli meseleleri arasında sayılan İ’câzu’l-

Kur’ân, Nesh, Esbâb-ı Nuzûl, Muhkem-Müteşâbih gibi konular yer almamaktadır. Eserin 

yarım kalmış olması bu durumun sebebi olarak düşünülebilir. Fakat müellifin ana 

kaynakları olan el-Burhân ve el-İtkân’daki konu sıralamasıyla kıyasladığımızda bu 

durum, bize müellifin tercihi olduğunu da düşündürmektedir. Mesela her iki eserde de 

“Esbâb-ı Nuzûl” konusu ilk sıralarda yer alırken el-Multeḳaṭ’ta bu konu atlanmış fakat 

önem sırasında ondan daha geride kabul edilen “Hükmün Nuzûle-Nuzûlün Hükme 
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Tekaddüm Ettiği Ayetler” veya “Melek Refakatinde Ve Meleksiz İnen Ayetler” 

konularına üçüncü asılda yer verilmiştir. 

Eserle ilgili tüm bu bilgiler, bize medrese bünyesinde icra edilen tefsir eğitimi 

hakkında da ipucu vermektedir. Elbette ikinci bölümün ilgili kısmında örnek olarak 

verildiği gibi Vildan Faik Bey’in çağdaşları tarafından farklı bir tefsir usûlü denemesi de 

kaleme alınmıştır. Fakat el-Multeḳaṭ’ın müellifi tarafından eğitim materyali olarak 

planlanması ona aynı zamanda resmi bir nitelik kazandırmaktadır. Bu durumda medrese 

bünyesindeki Osmanlı modern dönemi tefsir eğitimi anlayışının, klasik yapısını koruduğu 

ve zamanının çağdaş tefsir hareketlerinden pek de etkilenmediği ifade edilebilir. 
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Şekil 1: Vildan Faik Bey’in 1908 yılında Arnavutluk’ta çekildiği tahmin edilen 

fotoğrafı. ( ortada oturan sakallı ve sarıklı şahıs) Arzu Güldöşüren, müellifle 

ilgili Arnavutluk’tan İstanbul’a Bir Âlim Portresi: Debreli Vildan Faik Efendi, 

isimli makalesinde resmi,  torununun oğlu Vildan Yaşar Duracan Beyefendi’den 

temin ettiğini ifade etmektedir. 
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Şekil 2: el-Multeḳaṭ’ın ilk sayfası. 
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Şekil 3: el-Multeḳaṭ’ın son sayfası. 
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ÖZET 

 Bu çalışmanın amacı, Debreli Vildan Faik Bey’in el-Multeḳaṭ fî usûlü’t-tefsîr adlı 

eseri örneği üzerinden Osmanlı modern dönemi tefsir usulü anlayışına dair fikir sahibi 

olmak ve daha önce üzerinde çok fazla bir çalışma yapılmamış müellifi ve eserini gün 

yüzüne çıkarmaktır. Konu seçiminde Vildan Faik Bey’in Osmanlı İlmiye Teşkilatındaki 

konumu, sosyal yönü ve müellifin üzerinde araştırma yaptığımız eserinin görev yaptığı 

medresede tefsir usûlü derslerinde kaynak olarak kullanılması, etkili olmuştur. 

 Araştırmanın önemi, konusu ve araştırma sürecinde takip edilen yöntemle ilgili 

bilgiler, çalışmanın giriş kısmında verilmektedir. 

 Birinci bölüm, eserin müellifi Debreli Vildan Faik Bey’e ayrılmıştır. Burada 

müellifin hayatı, eğitimi, ilmî şahsiyeti ve müfessir kimliğiyle Osmanlı İlmiye Teşkilatı 

içerisindeki konumu hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca bu bölümde kısaca müellifin 

sosyal ve siyasal ilişkileri de incelenmiştir. 

 İkinci bölümde ise Vildan Faik Bey’in eseri el-Multeḳaṭ fî usûlü’t-tefsîr, mercek 

altına alınmaktadır. Burada öncelikle eserin tefsir usûlü tarihindeki yerine değinilmiş ve 

bu bağlamda “Usûlü’t-Tefsîr” ve “Ulûmu’l-Kur’ân” kavramları arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Buradan hareketle eserin isimlendirilme meselesine öncelik verilmiştir. 

Daha sonra el-Multeḳaṭ’ın belirlenen kaynakları zikredilmiş ve bunlar arasında müellifin 

kendisinden en fazla istifade ettiği ana kaynakları tespit edilmiştir. Eserin yapısal 

özellikleri hakkında gerekli bilgiler aktarıldıktan sonra içerik özelliklerine geçilmiştir. 

İkinci bölümün son başlığı olan bu kısım, aynı zamanda araştırmamızın da en vurgulu 

yeridir. Burada el-Multeḳaṭ’ın klasik Kur’ân İlimlerine dair on dört konu başlığı 

incelenmektedir. Bu inceleme, eserin ana kaynağı olarak tespit ettiğimiz Suyûtî’nin el-

İtkân’ı ile mukayeseli bir şekilde yürütülmüştür. Eserde var olan on dört konu başlığının 

incelenmesi sonucunda el-Multeḳaṭ’ın Kur’ân ilimlerine dair özgün bir eser olmadığı ve 

dolayısıyla Osmanlının, son dönemine kadar medrese bünyesinde yürüttüğü tefsir 

eğitiminde klasik usûlden vazgeçmediği belirlenmiştir. Sonuç başlığında ise 

araştırma sonucunda ulaşılan tespitlere kısaca yer verilmektedir. 
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ABSTRACT 

The aim of the study is to figure out the modern period Ottoman tafsir approach 

by means of Debreli Vildan Faik Bey’s el-Multeḳaṭ fî usûlü’t-tefsîr and to make known 

the work and its author who hasn't been analysed carefully so far. While we were choosing 

the topic, the position of Vildan Faik in Ottoman Ulama Union, his social aspect directed 

us to this theme. The fact that the work we study in this study is being used as a reference 

in the madrasah he works have an effect on our decision.  

The importance and the topic of the study, method and approach are being 

mentioned in the introduction section of the study. 

The first part was reserved for the author of the work, Debreli Vildan Faik Bey. 

In this section, the life of the author, educational background have been operated. 

Moreover, his social and political life have been worked out. 

In the second part, the work of Debreli Vildan Faik Bey, el-Multeḳaṭ fî usûli’t-

tefsîr  were projected.  Firstly, the position of the work in the tafsir approach history was 

expressed and in this context, the relation between “Usûlü’t-Tefsîr” and “Ulûmu’l-

Kur’ân” were treated. From this perspective, the naming process of the work was 

prioritised. Then, the resources of el-Multeḳaṭ were defined and the ones which were used 

were listed. After the constitutional aspect was analysed, the content of it was begun to 

work out. This act is the last title of our study and constitutes the basic section of the 

work. In this section, four theme on el-Multeḳaṭ’s classical Kur’ân Sciences were 

analysed. This work were worked out comparatively via Suyûtî’s el-İtkân which is the 

main resource of the study. After the analyses of these four themes, it can be said that el-

Multeḳaṭ is not an unique work on Kur’ân Sciences. Therefore, it can be said that classical 

approach was continued on tafsir training until the last period of Ottoman Empire.  

In the result part, the achievements are being discussed. 
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