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ÖNSÖZ 

 Ġnsanı yaratan ve en iyi Ģekilde tanıyan Allah‟ın, insanlığa gönderdiği ilahi hitapla-

rın son halkası olan, onları doğrulayan ve doğrusunu yanlıĢından ayıran, öğüt, Ģifa, hi-

dayet ve rahmet kitabı olan Kur‟an‟ın, muhatapları tarafından anlaĢılabilir ve yaĢanabilir 

olması büyük önem arz etmektedir. Böylece Allah‟ı, insanı ve hayatı anlama demeye 

gelen Kur‟an‟ın anlaĢılabilmesi için her çağda ulema büyük gayret sarf etmiĢ ve bu çaba 

sonucunda bugün elimizde bulunan tefsir külliyatı ortaya çıkmıĢtır. Ne var ki bu külliya-

tın önemli bir kısmı elyazma halinde bir kısım kütüphanelerde sınırlı sayıda bulunduğu 

gibi, bu el yazmaların bir kısmından henüz haberdar değiliz.  

 Biz de bunlardan biri olan, ilgili kaynaklarda ve tabakat kitaplarında isminden ve 

40 cilt oluĢundan baĢka tefsirin mahiyeti hakkında hiç bir bilgiye ulaĢamadığımız 

Kutbuddîn ġîrâzî (634-710/1236-1311)‟nin “Fethu‟l-Mennân fî Tefsîri‟l-Kur‟ân” adlı 

tefsirinin gün yüzüne çıkarılıp tanıtılmasının, Kur‟an‟ın anlaĢılmasına katkı sağlayaca-

ğından ve yazıldığı döneme ıĢık tutacağından dolayı önemli olduğunu düĢündük ve bu 

eser üzerinde araĢtırma yapmaya karar verdik.  

 Elimizde 29 cildi mevcut olan bu eserin, ciltlerini teker teker okuyarak veya göz-

den geçirerek üzerinde kafa yormanın zorluğuna rağmen çok yönlü âlim olan ve ömrü-

nün sonlarında bu tefsirini yazan Kutbuddîn ġîrâzî‟nin  ve tefsirinin tanıtılmasının bi-

limsel düĢünceye katkı sağlayacağını düĢünmemiz, bizi bu eser üzerinde araĢtırma yap-

maya sevk etti.   

  Tefsirini ele almadan önce birinci bölümde, Ġlhanlı Devleti‟nin, kütüphaneleri 

yakıp yıkmasından dolayı kaynak sıkıntısının çekildiği bir dönemde Ġlhanlı devletinde 

önemli görevler ifa ederek değerli kaynaklardan istifade ile bu tefsirini yazan, çağının 

bilim dallarında uzman olan Kutbuddîn ġîrâzî‟nin yaĢadığı dönemin siyasi-sosyal, ilmî 

ve kültürel durumunu, hayatını ve  çeĢitli alanlardaki eserlerini ele aldık. Ġkinci bölümde 

bazı açılardan tefsirini tanıttık. Üçüncü bölümde ise tefsirdeki metodunu ortaya koyma-

ya çalıĢtık.  

 Bu çalıĢmamız esnasında yardımlarını esirgemeyen ve değerli katkılar sunan da-

nıĢman hocam Sayın Prof. Dr. Ġdris ġENGÜL‟e ve eleĢtiri ve katkıları ile tezimi zengin-

leĢtiren tez jüri üyesi hocalarıma teĢekkür etmeği bir borç bilirim.  Tezimi okuma zah-
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metinde bulunan Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman AltuntaĢ‟a ve Dr. Mustakim Arıcı‟ya, 

muhtelif katkılarından dolayı Doç. Dr. Halil Ġbrahim ġimĢek, Yrd. Doç. Dr. Ömer Acar, Dr. 

Nihat Uzun ve DĠB Pendik-Haseki Eğitim Merkezi‟ndeki hadis hocam Dr. Muhammet 

Beyler‟e, ayrıca bana sabrederek destek olan eĢime teĢekkürlerimi arz ederim.  

 Gayret bizden baĢarı Allah‟tandır.         

     

           

          Resul ERTUĞRUL 

               Ankara 2011 



GĠRĠġ 

 

A. KONUNUN ÖNEMĠ VE AMACI 

ÇalıĢmamızda Kutbuddîn ġîrâzî (634-710/1236-1311)‟nin “Fethu‟l-Mennân fî Tefsîri‟l-

Kur‟ân” adlı tefsirinin özelliklerini inceleyerek, bu eserinde izlediği metodu rivayet ve 

dirayet tefsiri açısından ele almaya çalıĢacağız. Buna göre araĢtırma konumuz, Ġslam 

düĢünce dünyasının en hareketli dönemlerinden birinde, tasavvufî düĢüncenin en zirvede 

olduğu bir dönemde yaĢayarak zamanının her türlü fikrî, felsefî, bilimsel, tasavvufî ve 

fıkhî ekollerinin düĢünceleri ile yoğrulan Kutbuddîn ġîrâzî‟nin tefsiri ve tefsirdeki me-

todudur. 

 Tefsir ilminin Kur‟an ilimleri içerisinde ayrı bir yeri vardır. Asr-ı Saadetten gü-

nümüze kadar birçok âlim, Kur‟an tefsirine dair müstakil eserler telifine yönelmiĢ ve bu 

çaba sonucu zengin bir tefsir literatürü ortaya koymuĢlardır. Sadece Arap asıllılar değil 

çeĢitli milletlerden, farklı dilleri konuĢan kimseler de Allah‟ın mesajını anlamak ve in-

sanlığa taĢımak için Arapçaya iyice vakıf olduktan sonra gerek Arapça gerekse kendi 

dillerinde tefsirler yazmaya yönelmiĢlerdir.  

 Kutbuddîn ġîrâzî de Farslı olmasına ve Farsça eserler de kaleme almıĢ olmasına 

rağmen tefsirini Arapça olarak yazan âlimlerdendir. GeniĢ bir Ģekilde ele aldığı tefsirinin 

yirmi sekiz cildi yalnızca Süleymaniye Kütüphanesi‟nde yazma nüsha halinde bulun-

makta olup, gerek ülkemizde gerekse Ġslam âleminde bu eseri tanınıp istifade edileme-

mektedir. Çok yönlü bir âlim olan ġîrâzî‟nin tefsirinin ele alınıp tanıtılması, Kur‟an‟ı 

anlayıp yorumlamada katkılar sağlayacağı kanaatindeyiz. Zira Allah‟ın kelamını anla-

mak ve günümüze taĢımak için geçmiĢin iyi bilinmesi büyük önem arz etmektedir. Bu-

nun yanında yapacağımız çalıĢmayla tefsir tarihine ait eserlerde bulunmayan bu tefsirin 

isminin öne çıkarak, tefsir tarihinde mevcut boĢluğu dolduracak olması da bu eser üze-

rinde araĢtırma yapmayı önemli kılmaktadır.  

 Kur‟an‟ı anlama ve yorumlama çabası nüzulünden günümüze kadar kesintisiz ola-

rak süregelmiĢtir. Tabii olarak anlama gayretinde olanların Kur‟an‟a bakıĢı ve onu yo-
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rumlayıĢı ise gerek kendisinden gerekse Kur‟an‟dan kaynaklanan nedenlerden dolayı 

farklı olmuĢtur. ġîrâzî, dinî ilimlerin yanı sıra çeĢitli bilim dallarında ve felsefede kendi-

sini yetiĢtiren mümtaz bir mevkie sahip çok yönlü bir âlimdir. Onun bu yapısının tefsiri-

ne aksetmesi kaçınılmazdır. Herhangi bir müfessir ve eseri incelenip hüküm vermeye 

çalıĢılırken yaĢadığımız zamanın mantığı ve kültürü ıĢığında hüküm vermek yerine o 

zamanın Ģartları, kültürü, bilgi birikimi, ihtiyaçları ve bu eserlerin muhataplarının bilgi, 

kültür seviyeleri göz önüne alınarak çok kesin yargılardan kaçınılması bir ilmî tarafsızlı-

ğın gereğidir.
1
 Biz de bu çalıĢmamızda yazarın ve eserinin daha iyi anlaĢılabilmesi için 

tefsirini ele almadan önce birinci bölümde müfessirimizin yaĢadığı dönemin genel ve 

ilmî yapısını, hayatını, ilmî kiĢiliğini, düĢünce yapısını ve eserlerini ele alarak tefsirinin 

özelliklerini ve metodunu incelerken zamanın Ģartlarının ve yazarın ilmi, kültürel biri-

kiminin tefsirin muhtevasına nasıl etkide bulunduğunu ortaya koymaya çalıĢacağız.  

 Hiçbir eser yazıldığı Ģartlardan bağımsız olarak yazılamayacağından ve ele alınıp 

tanıtılamayacağından dolayı yazarın içinde bulunduğu Ģartları, siyasi-sosyal, ilmi-

kültürel durumu ortaya koymak ve yaĢadığı döneme damgasını vuran Kutbuddîn 

ġîrâzî‟yi ve eserlerini ilim camiasına tanıtmak bu araĢtırmamızdaki amaçlarımızdan bi-

rini oluĢturmaktadır. Yazarın yaĢadığı dönemin siyasi ve sosyal yönden bir karmaĢa 

içinde olması, ilmî ve kültürel yönden de çok yönlülüğün hakim olması, bugün varlığını 

sürdüren birçok düĢünce akımına beĢiklik yapması ve yazarın tefsir anlayıĢına da etki 

etmesi nedeni ile geniĢ bir Ģekilde tanıtma gereğini hissettik ve birinci bölümde bu ko-

nuya önemli bir yer ayırdık. YaĢadığı döneme geniĢ yer ayırmamızın diğer bir sebebi de 

Kutbuddîn‟in tefsirini o dönemin ihtiyaçlarını dikkate alarak halk için yazmıĢ olmasıdır. 

 Tefsir yazarımız ġîrâzî, gençliğinde daha ziyade tıp, astronomi, matematik, felsefe 

ve mantık gibi alanlarda kendini yetiĢtirmiĢ, ömrünün sonlarına doğru dini ilimlere; 

özellikle tefsire, hadise ve tasavvufa meylini artırmıĢ, araĢtırmamızın konusunu teĢkil 

eden tefsirini de son demlerinde yazmıĢtır. Tasavvufî bir gelenekten gelen yazarımız, 

ĠĢrâkî felsefe ekolünün
2
 kendi çağındaki temsilcilerinden sayılmaktadır. Ġnsanoğlu hiçbir 

alana çağının düĢünce yapısından, yaĢadıklarından ve edindiği birikimden bağımsız ola-

                                                 

1  Çetiner, Bedreddin, Ebu‟l-Berekât en-Nesefî ve Medârik Tefsiri, MÜĠFAV Yay., Ġstanbul 1995, s. 

165-166. 
2
  ġehâbeddîn es-Sühreverdî (ö. 587/1191)‟nin kurduğu ĠĢrâkıyye, “Ġslam düĢünce tarihinde bilginin 

kaynağı olarak akıl yürütmeyi (istidlâl) temel alan rasyonalist MeĢĢâî felsefeye karĢı mistik tecrübe 

ve sezgiye (keĢf, zevk, hads) dayanan teosofik düĢünce sisteminin adıdır.” Kaya, Mahmut, 

“IĢrâkıyye”, DĠA, Ġstanbul 2001, c. XXIII, s. 435.  



3 

 

 

rak bakamayacağından tabiatıyla araĢtırmamızda ele aldığımız yazarımız da kendi biri-

kimi ve zamanının Ģartları muvacehesinde bir Kur‟an anlayıĢına sahip olmuĢ ve o açıdan 

bakarak bu tefsirini yazmıĢtır. Tefsirini ömrünün sonunda yazması da tabiatıyla hayatı 

boyunca kazandığı felsefî, ilmî, bilimsel birikim ve tasavvufî tecrübenin bu eserine yan-

sımasını kaçınılmaz kılacaktır. Bu durum da yazarın ilmî alt yapısının tanıtılmasını 

önemli kılmaktadır.  

 Günümüz araĢtırmacılarının baĢta gelen görevlerinden biri, henüz basılmamıĢ olan 

yazmaların gün ıĢığına çıkarılarak yeniden ilim âlemine sunulması ve tanıtılmasıdır.
3
 

ġîrâzî‟nin bu eseri de ilim dünyası tarafından neredeyse hiç tanınmamıĢtır. Biz, bir çok 

alanda eserler telif etmiĢ olan ġîrâzî‟yi ve eserlerini, özellikle de tefsirini Ġslam âleminde 

tanıtmak, tefsir alanında neler yaptığını tespit etmek üzere, onun tefsiri üzerinde araĢtır-

maya yöneldik. Bu tefsir üzerinde herhangi bir çalıĢmanın yapılmamıĢ olması da bizi bu 

sahada araĢtırmaya teĢvik eden nedenlerden biri olmuĢtur. 

 ġîrâzî tefsirinde özellikle “fasl” baĢlığı altında farklı konulara geniĢ Ģekilde yer 

vermiĢ olması tefsirinin hacmini son derece geniĢletmiĢtir. Bunun sebebi, tefsirini öğüt 

verme gayesi ile yazmıĢ olması ve tefsir ilmindeki doygunluk olsa gerek. Zira tefsir ilmî 

VI. (XII.) yüzyılın ortalarına doğru zirveye ulaĢmıĢ, onun yaĢadığı dönemde de Kur‟an 

ilimlerinin hemen hemen her dalında eserler telif edilmiĢtir.  

 Diğer taraftan Moğol istilasıyla tefsir ve Kur‟an ilimlerindeki telif hareketi sekteye 

uğramıĢ,
4
 büyük sarsıntı geçiren Ġslam âleminin, kültürünü kökleĢtirmeye çalıĢan bilgin-

leri, hedeflerine ulaĢmak için, önceden yazılan eserleri özetlemek, açıklamak, yeniden 

tanzim etmek ve fihristler yapmak tarzında faaliyetlere giriĢmiĢlerdir. Bunun yanında 

cedel, usul, mantık ve lügat ilimlerine dair yeni eserler telif etmiĢler, fıkıh ve kelam ki-

taplarını da bu ilimlerin örgüsüyle örmüĢlerdir. Böylece hakikatin inkiĢâfı için dinî ve 

felsefî ilimleri mezcetmiĢlerdir.
5
 Zamanındaki felsefî ekolleri yakınlaĢtırması ve birleĢ-

tirmesi ile tanınmasına karĢın ġîrâzî, tam anlamıyla bir sentezci olmayıp birçok farklı 

düĢüncede usta olmasına rağmen onları birleĢtirip büyük bir sistem oluĢturamamıĢ-

tır. Derlemeci bakıĢ açısına sahip olan ġîrâzî, benzer özelliğini tefsirinde de sürdürmüĢ, 

halka öğüt vermek ve yol göstermek için yazdığı tefsirinde yeni bir düĢünce yapısı ve 

                                                 

3  Ata, Mehmet Mahfuz, KevâĢî ve Kur‟an‟ı Yorumlama Yöntemi, Emre Matbaacılık, Ġstanbul 2002,  

s. XII.  
4
  Ata, age, s. 54. 

5
  Yavuz, Y. ġevki, Ġslam Akaidinin Üç ġahsiyeti, Ġstanbul 1989, s. 124; Ata, age, s. 53. 
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Kur‟an‟ı açıklama yöntemi geliĢtirememiĢtir. Gerek döneminin özelliği gerekse kendi 

yapısı gereği kendisinden önceki birikimi yaĢadığı dönemin ihtiyaçları ve kendine has 

bakıĢ açısıyla tefsirinde toplamıĢtır. Derleme tarzında yazdığı tefsirinde öncelikli olarak 

rivayet, ardından dirayet malzemesini, zaman zaman da iĢârî yorumları toplamıĢ, kısmî 

olarak kendi dönemindeki bilimsel geliĢmelere uygun açıklamalara yer vermiĢ ve tefsir 

dıĢı konulara geniĢ yer ayırmıĢtır. 

 Ebu‟l-Hasen el-Hâzin (ö. 741/1340), “Lubâbu‟t-Te‟vîl fî Me„âni‟t-Tenzîl” adlı 

tefsirinde önemli ölçüde ġîrâzî‟nin tefsirinden yararlanmıĢ ve birkaç eser sahibi daha 

Fethu‟l-Mennân‟dan istifade etmiĢtir. Bunların dıĢında ġîrâzî‟nin bu eseri, ilmî çevreler-

de fazlaca tanınmamıĢ ve kendinden sonraki tefsirleri geniĢ Ģekilde etkileyecek ve kay-

nak olacak bir Ģöhrete ulaĢamamıĢtır. Bunun sebebi, ondan kısa bir süre önce yazılmıĢ 

ve Ģöhret kazanmıĢ olan Râzî, Beydâvî ve Kurtubî tefsirleri ile kendinden sonraki Ġbn 

Kesir tefsirinin gölgesinde kalması ve önceki tefsirlerden geniĢçe alıntılarda bulunmuĢ 

olmasıdır, diyebiliriz. Ayrıca tefsirinde tasavvufî yorumlara yer veren yazar, bu yönden 

de kendinden iki asır önce yaĢayan meĢhur mutasavvıf Gazzâlî‟nin etkisinde ve gölge-

sinde kalmıĢ, ondan özelikle “fasl” baĢlığı altında çokça alıntılar yapmıĢ ve bazen aynı 

konuyu birkaç kez tekrarlamıĢtır. 

 Bizim bu araĢtırmamızdaki amaçlarımızdan birisi de, yazarın hangi açılardan ön-

ceki tefsirlerden ve diğer alanlardaki eserlerden etkilendiğini ve istifade ettiğini, bu kay-

naklara ne oranda yer verdiğini ortaya koymaya çalıĢmaktır. ġîrâzî‟nin tefsirindeki kay-

nakların çokluğu ve bunların bir kısmının günümüzde nüshalarının bulunmaması, 

ġîrâzî‟nin de yararlandığı kaynakların ismini belirtmedeki dürüstlüğü, onun tefsirini ve 

tefsiri üzerinde araĢtırma yapmayı önemli kılmaktadır. Bunun yanında tefsirini yazarken 

dönemindeki toplumsal yapıya yön verme çabası gütmüĢ olması ve hem halkı hem de 

havassı dikkate alarak tefsirini yazmıĢ olması eserine kendi alanında bir orijinalite kat-

maktadır. 

B.  METODU VE KAPSAMI 

Günümüze kadar gelen tefsirlerin en geniĢi olmasına rağmen, üzerinde Ģimdiye kadar 

ilmî bir çalıĢma yapıldığına rastlamadığımız Kutbuddîn ġîrâzî‟nin eserine tefsir ilmî 
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açısından yaklaĢarak bu geniĢ hacimli çalıĢmasında tefsire gerçekte ne kadar yer verdiği, 

tefsirini niçin ve hangi metotlarla yazdığı araĢtırmamızın problemini teĢkil etmektedir.  

 Tezimizde ilmî araĢtırmanın bir gereği olarak mümkün olduğunca tarafsız bir Ģe-

kilde yazarın tefsirinin özelliklerini ve metodunu ortaya koymaya çalıĢtık. Ancak gerekli 

yorumları yapmayı ve bir kısım tenkitler getirmeyi de ihmal etmedik. Çünkü eleĢtiri, 

konuları daha iyi anlamayı, daha iyi tahlil etmeyi ve sonuç olarak bir hükme varmayı 

beraberinde getirir. 

 Bu araĢtırmamızın 1. bölümünde yazarın gerek tefsirle ilgili eserleri gerekse diğer 

alanlardaki çalıĢmaları hakkında bilgi verdik. Bizim asıl çalıĢma alanımızsa yazarın 

“Fethu‟l-Mennân fi Tefsiri‟l-Kur‟ân” adlı eseridir. Yazar bu eserinde geniĢ Ģekilde riva-

yetlere yer vermiĢ ve tefsirle ilgisi olmayan malumat sunmuĢ olduğundan tezimizin sı-

nırlarını taĢırmamak gayesiyle bu türden tefsirle doğrudan alakalı olmayan bilgilerle, 

eseri değerlendirmek ve tanıtmak dıĢında oyalanmadık. Daha ziyade yazarın bu eserine 

tefsir disiplini açısından yaklaĢarak, eserinin özelliklerini ve metodunu ortaya koymaya 

çalıĢtık. 

 Tezimizin kapsamını oluĢturacak bilgileri öncelikle tefsirin 28 cildinin bulunduğu 

Süleymaniye Kütüphanesi‟nin Hekimoğlu Ali PaĢa ve Esad Efendi bölümünde bulunan 

nüshalar ile eserin üçüncü cildinin bulunduğu Ġstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kü-

tüphanesi A. 1830 numaralı nüshadan edindik. Buna ilaveten alanımızla ilgili temel 

kaynaklardan, Tefsir Tarihi, Tefsir Usulü ve Ulûmü‟l-Kur‟an‟a dair eserlerden ve gü-

nümüzdeki araĢtırmalardan elde ettiğimiz bilgilerle tezimizin örgüsünü oluĢturmaya 

çalıĢtık. Yazarın yaĢadığı dönemi, hayatını, ilmî kiĢiliğini ve eserlerini ele alırken 

tabakat, tarih kitapları ve yazar hakkında yapılan çalıĢmalardan yararlandık. Bu arada 

konumuzla alakalı olan Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akaid, Tasavvuf ve Arap Dili ile ilgili ki-

taplar da baĢvuru kaynaklarımız arasında yer almaktadır.  

 Kutbuddîn ġîrâzî üzerine yapılan çalıĢmalardan ilki John Tuthill Walbridge‟in 

Harvard Üniversitesi‟nde 1983 yılında tamamladığı “The Philosophy of Qutb al-Din 

Shirasi A Study in the Integration of Islamic Philosophy” adlı doktora tezidir. Bu çalıĢ-

masında tez sahibi, 13. yüzyılda Ġslam felsefesinin geliĢmesinde ġîrâzî‟nin etkisi ile 

onun “ġerhu Hikmeti‟l-ĠĢrâk” adlı eseri üzerine ve dolayısıyla ġîrâzî ve ĠĢrâkî felsefe 

üzerine değerlendirmeler yaparak onun hayatını ve eserlerini ele alıp “Risale fî Tahkîki 

„Âlemi‟l-Misâl ve Ecvibeti Es‟ileti Ba„di‟l-Fudalâ‟” adlı felsefî risalesini ve bunun Ġngi-
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lizce tercümesini ekte sunmaktadır. Walbridge‟in bu çalıĢması 1992 yılında ABD‟de 

“The Science of Mystic Lights- Qutb al-Dîn Shîrâzî and the Illuminationist Tradition in 

Islamic Philosophy” adıyla basılmıĢ ve Ģu anda 181.2 WAL.S tasnif numarası ile TDV 

ĠSAM Kütüphanesi‟nde bulunmaktadır. Biz bu çalıĢmamızda tezin orijinal halinden 

istifade ettik.  

 Kutbuddîn üzerine yapılan çalıĢmalardan bir diğeri, Mahmut Recep KeleĢ‟in M. 

Ü. Türkiyat AraĢtırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı, Ortaçağ Bilim Dalı‟nda 

2008 yılında tamamladığı “Kutbuddîn ġîrâzî (1236-1311)‟nin Hayatı, Eserleri ve Orta-

çağ Ġslam Kültüründeki Yeri” adlı Yüksek Lisans tezidir. Bu tezde genelde Ġslam dünya-

sı, özelde Selçuklu ilmî hayatında önemli bir yeri olan Kutbuddîn ġîrâzî‟nin hayatı, tale-

beleri, eserleri ve katkıları ile etkileri incelenmiĢtir. Özellikle daha önce yeterince araĢ-

tırma yapılmayan ve Walbridge‟nin eksik bıraktığı Anadolu‟daki hayatına ağırlık veril-

miĢtir. Ayrıca ġîrâzî hakkındaki kaynaklar ve araĢtırmalar hakkında bilgiler verilmiĢtir. 

 ġîrâzî, Ġbn Sina (ö. 428/1037)‟nın “el-Kânun fi‟t-Tıb” adlı eserine yazdığı Ģerhin 

mukaddimesinde kendi hayatıyla ilgili önemli bilgiler vermiĢtir. Özellikle ailesi ve ilk 

tahsil dönemiyle ilgili bilgiler yalnızca burada bulunmaktadır. M. Recep KeleĢ, tezinde 

bu eserin üç nüshasını karĢılaĢtırarak ġîrâzî‟nin hayatı ile ilgili mukaddimeyi tercüme ve 

tahkik etmiĢtir.  

 Bunların yanında ġîrâzî hakkında çeĢitli dillerde yazılmıĢ, onun daha ziyade haya-

tını ve müspet ilimlerle alakalı yönünü anlatan makale türü kısa çalıĢmalar vardır. Ancak 

yazarın tefsiri hakkında yapılmıĢ tek çalıĢma 2004 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü‟nde Hüseyin Hazırlar tarafından “Fethu‟l-Mennân Adlı Yazma Tefsi-

rinin Mukaddimesinin Tahkik ÇalıĢması” adlı Yüksek Lisans tezidir. Bunun dıĢında 

yazarın tefsirle ilgili eserleri hakkında herhangi bir çalıĢma bulunmadığı gibi gerek 

tabakat kitaplarında gerekse diğer kaynaklarda tefsir alanındaki eserlerinin ismini be-

lirtmenin dıĢında bir ayrıntı verilmemektedir. Bu durum da eserin tanıtılmasını önemli 

kılan nedenlerden biri olmaktadır.    

 Renkli bir hayata sahip olan ve çok yönlü bir âlim olan ġîrâzî hakkında daha önce 

ülkemizde doktora düzeyinde bir araĢtırmanın yapılmamıĢ olması ve Ġslam âleminde 

tanınmaması, eserlerinin de tamamına yakınının basılmamıĢ olması nedeni ile onun ya-

Ģadığı dönem, hayatı ve eserleri hakkında kapsamlı bilgi vermeye çalıĢtık. 
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 Tezimiz giriĢ ve üç bölümden oluĢmaktadır. GiriĢ kısmında konunun önemi, ama-

cı, metodu ve kapsamını ele aldık.  

 Birinci bölümde ilk önce Kutbuddîn ġîrâzî‟nin yaĢadığı dönemin siyasi, sosyal, 

ilmî ve kültürel durumunu ele aldık. Ardından ġîrâzî‟nin hayatını, karakter yapısını, 

hocalarını, talebelerini, ilmî kiĢiliğini ve çeĢitli ilim dallarında telif ettiği eserlerini tanıt-

tık. 

 Ġkinci bölümde genel olarak ġîrâzî‟nin tefsirini tanıttık. Ġlk önce yazarın Kur‟an ve 

tefsir anlayıĢını ortaya koymaya çalıĢtık. Ardından tefsirinin nüshalarını, yazılıĢ gayesi-

ni, özelliklerini ve kaynaklarını ele aldık. 

 Üçüncü bölümde ġîrâzî‟nin tefsirdeki metodunu rivayet ve dirayet tefsiri açısından 

inceledik ve ġîrâzî‟nin ayetleri nasıl tefsir ettiği eserinden aldığımız örneklerle göster-

meye çalıĢtık. 

 Sonuç kısmında ise çalıĢmamızdan vardığımız neticelere yer verdik ve genel bir 

değerlendirmede bulunduk. Tezimizde sağlam bir düĢünce örgüsü kurmaya ve bölümler 

arasındaki irtibatı sağlamaya çalıĢtık.  

 Ayetlerin anlamlarını verirken kendi tasarrufumuz da olmasına karĢın genellikle 

Diyanet ĠĢeri BaĢkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı meallerinden istifade ettik.  

 



BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

KUTBUDDÎN ġÎRÂZÎ VE ESERLERĠ 

A. KUTBUDDÎN ġÎRÂZÎ‟NĠN HAYATI VE ĠLMÎ KĠġĠLĠĞĠ 

1. YaĢadığı Dönemin Siyasi ve Sosyal Durumu  

Herhangi bir toplum içerisinde yaĢayan insan, büyük oranda o toplumun Ģartları 

tarafından Ģekillendirilmektedir. KiĢi, yaĢadığı toplumla var olur, ondan bağımsız 

düĢünülemez.
1
 Eser de, yazarın yaĢadığı dönemin anlayıĢıyla doğrudan ilgilidir. 

Dolayısıyla yazar yaĢadığı dönemle karĢılaĢtırılarak daha iyi anlaĢılır. O dönemde 

meydana gelen olaylar, ihtilaflar, çekiĢmeler, konjonktürel durum ve yazarın men-

subu bulunduğu düĢünce sisteminin anlaĢılması yazarın anlaĢılmasında göz önünde 

mutlaka bulundurulması gereken hususlardır.
2
  

 Biz de araĢtırmamızın konusu olan Kutbuddîn ġîrâzî‟yi ve onun, tefsirini han-

gi anlayıĢ ve etki ile yazdığını daha iyi anlamak için yaĢadığı dönemin incelenmesi-

ni uygun gördük. Burada onun yaĢadığı dönemdeki siyasi, sosyal ve ilmî yapıyı in-

celeyerek ona olan etkilerini araĢtırmaya çalıĢacağız. 

 O dönemde genelde Ġslam dünyası, özelde Selçuklu Devleti iki büyük saldırıya 

maruz kalmıĢtı. Daha erken dönemde olan Haçlı seferleri (1095-1270) daha çok 

Anadolu ve Mısır-Suriye‟ye dönük olmuĢtur. ġîrâzî‟nin yaĢadığı yıllarda vuku bulan 

Moğol saldırıları ise Uzak Doğu‟dan baĢlayıp, önüne gelen her yeri yakıp yıkarak 

sürmüĢtür. Ġnsanlık, belki hiçbir dönemde böyle bir muameleye maruz kalmamıĢtır.
3
  

 ġîrâzî, çocukluk ve gençlik dönemini bugünkü Ġran toprakları içerisinde bulu-

nan ġiraz‟da geçirmiĢ, daha sonra gittiği Meraga Rasathanesi‟nde sekiz sene çalıĢ-

mıĢ, oradan Horasan, Cüveyn, Kazvin, Bağdat vb. yerlere yolculuk yaptıktan sonra 

Anadolu‟ya göç etmiĢ, 21 yıl kadar Anadolu‟da kalmıĢ, elçilik görevi ile Mısır‟a 

                                                 

1
  Özlem, Doğan, Hermeneutik Dersleri, Ġzmir, 1994, c. II, s. 129; Arpa, Enver, Ġbn Teymiye‟nin 

Kur‟an AnlayıĢı, Fecr Yay., Ankara 2002, s. 42. 
2
  Arpa, age, s. 43. 

3
  Arpa, age, s. 48. 
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gönderilmiĢ, oradan tekrar Anadolu‟ya dönmüĢ ve ardından Ġlhanlıların baĢkenti 

Tebriz‟e yerleĢerek ömrünün son yıllarını orada geçirmiĢtir.  

 ġimdi burada Kutbuddîn ġîrâzî‟nin Ġlhanlı Devleti‟nin Anadolu‟da hâkim ol-

duğu dönemde hayatının önemli bir bölümünü topraklarında geçirdiği Anadolu Sel-

çuklu Devleti‟nin son dönemi ile Moğolların Anadolu‟daki ve diğer Ġslam ülkelerin-

deki faaliyetlerini ve tahribatlarını ele alacağız. Bu iki devletteki siyasi ve ilmî du-

rumu incelemeye, özellikle ġîrâzî‟nin önemli görevler ifa ettiği Anadolu‟da bulun-

duğu yıllardaki Anadolu‟nun durumuna ıĢık tutmaya çalıĢacağız. ġîrâzî‟nin Anado-

lu‟daki ve Ġlhanlı devletindeki konumuna dikkat çekeceğiz.  

 Kutbuddîn ġîrâzî, Anadolu Selçuklu Devleti(1075-1308)‟nin son döneminde 

670-691/1271-1292 yılları arasında Ġlhanlıların emri altında Anadolu‟da yaĢamıĢ ve 

bu kültür havzasında önemli görevler ifa etmiĢtir.   

 Ortaçağ dünya tarihinde önemli rol oynayan ve özellikle Ġslam dünyasındaki tahri-

batıyla tanınan Moğol Ġmparatorluğu, Cengiz Han tarafından kurulmuĢ olup, son derece 

geniĢleyerek 1218 yılından itibaren batıya yönelip, Ġslâm dünyasını istilâ etmeye baĢla-

mıĢ, Semerkant, Buhara, TaĢkent, Hârizm, Belh gibi Ģehirleri yerle bir etmiĢtir.
4
 Bu ge-

niĢleme ile Moğol Ġmparatorluğu eski merkeziyetini kaybederek dört büyük imparator-

luğa ayrıldı.
5
 1253 kurultayında Hulagu, Ceyhun‟dan baĢlamak üzere Ġran, Irak, Azerbay-

can, Gürcistan, Anadolu, Suriye ve Mısır‟a kadar olan ülkelerin ilhanı olarak tayin edildi.
6
 

Böylece baĢĢehri Tebriz olmak üzere Ġran‟da kurulan ve 1295 yılından itibaren tam ba-

ğımsız hale gelen devlet, kurucusu olan Cengiz Han‟ın torunu Hülagu‟nun taĢıdığı Ġlhan 

unvanına nispetle Ġlhanlılar (1256-1344) adıyla anılmıĢtır.
7
  

 Hulagu, Müslümanlar arasında korku salan Bâtınilerin kalelerini aldı. BaĢkentleri 

Alamut‟u harap etti (1256).
8
 Önüne kattığı yerleri yakıp yıkarak ilerleyip, Ġran‟da son 

mukavemetleri de kırarak 1258 yılında Bağdat önlerine geldi ve Ģehri kuĢattı. Son Abba-

sî Halifesi Musta„sım, devlet erkânı ile birlikte teslim oldu. Hülâgû, teslim olanların 

                                                 

4
  Yıldız, Hakkı Dursun, “Abbasiler”, DĠA, Ġstanbul 1988, c. I, s. 37. 

5
  Arnold, Thomas Walker (ö. 1930), The Preaching of Ġslam -ĠntiĢâr-ı Ġslam Tarihi-, çev. Hasan 

Gündüzler, Akçağ Yay., Ankara 1971, s. 314; Köprülü, M. Fuad, Türk Edebiyat Tarihi, SadeleĢ-

tirme ve ilave: Orhan F. Köprülü, Nermin Pekin, Ötüken Yay., 2. bs., Ġstanbul 1980, s. 220. 
6
  Erdem, Ġlhan, Türkiye Selçukluları-Ġlhanlı ĠliĢkileri (1258-1308), BasılmamıĢ Doktora Tezi, Ank. 

Üniv. SBE. Tarih Anabilim Dalı, Ankara 1995, s. 153; Yuvalı, Abdülkadir, “Ġlhanlılar”, DĠA, Ġs-

tanbul 2000, c. XXII, s. 102. 
7
  Yuvalı, a.y. 

8
  AkĢit, Niyazi, A‟dan Z‟ye Kültür ve Tarih Ansiklopedisi, Ġmaj Yay., Ġstanbul 2004, c. I, s. 368.  
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hepsini idam ettirdi. Bütün Ġslâm Ģehirlerinde olduğu gibi Bağdat‟ta da dünya tarihinde 

eĢine pek az rastlanır cinayetler iĢlendi; bütün medenî müesseseler yerle bir edildi. Ca-

miler ahır haline getirildi; kütüphaneler tahrip edildi, kitaplar yakıldı ve Dicle nehrine 

atıldı. Moğolların Bağdat‟ı iĢgalleri Ġslâm tarihinde büyük bir felâket olarak kabul edil-

mektedir. Bu felâket siyasî sahadan ziyade medeniyet sahasında olmuĢ ve bu tarihten 

itibaren Ġslâm medeniyeti duraklamaya ve gerilemeye baĢlamıĢtır.
9
 Moğollar 

658/1260‟da ġam‟ı da aldılar. Fakat ġam‟ın yardımına koĢan Memluklular Moğolları ülke 

dıĢına sürdüler.
10

 Böylece Ġran, Azerbaycan, Anadolu ve Irak‟ın idaresi yaklaĢık bir asır 

boyunca Ġlhanlıların hâkimiyetinde kalmıĢtır.
11

   

 Anadolu Selçuklu Devleti için 1243 Kösedağ Yenilgisi bir dönüm noktası o l-

muĢtur. Bu yenilgiden sonra Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiĢ, ted-

ricen Ġlhanlı tahakkümüne düĢmüĢ
12

 ve vergiye bağlanmıĢtır. Anadolu Selçukluları, II. 

Ġzzeddin Keykavus‟un baĢa geçmesi üzerine resmen Ġlhanlıların buyruğu altına girdiler 

(1246). Fakat Ġlhanlılar Anadolu‟yu iĢgal etmediler. Sultanları ve yüksek memurları, özel-

likle de kendi yandaĢlarını iĢbaĢına geçirdiler. Yüksek memurların çoğunu Ġranlılardan, 

Moğollardan tayin ettiler.
13

 Moğol baskısının yanı sıra, artan Bizans saldırıları, siyasal 

cinayetler, doğal afetler ve salgın hastalıklar devleti büsbütün sarstı. Anadolu Selçuklu 

Devleti birkaç kez iki ve üçe bölündü.
14

  

 Hülagu (1258–1265), 1263 sonbaharında Müineddin Süleyman Pervâne (1262-

1277)‟yi Anadolu‟ya vali olarak tayin etti. Buna göre Anadolu‟da Horasan veya Azerbay-

can gibi Ġlhanlıların bir eyaleti durumuna düĢüyordu.
15

 Ġyi bir yönetim sergileyip, âlimleri 

ve Ģeyhleri himaye eden Pervâne, Moğollar‟ın sonu gelmez isteklerine tahammül edeme-

yerek, Memluk sultanı Baybars‟ı yardıma çağırınca Baybars Kayseri‟ye geldi. Elbistan 

ovasında meydana gelen savaĢta Moğollar ağır bir yenilgiye uğradı (675/1277). Ancak 

                                                 

9
  Yıldız, agm, c. I, s. 37. 

10
  Mıquel, Andre, L‟Islam et sa Cıvılısatıon -Ġslam ve Medeniyeti DoğuĢtan Günümüze-, Yayına 

Hazırlayan: Ahmet Fidan, çev. Ahmet Fidan, Hasan MenteĢ, BirleĢik Dağıtım Kitabevi, Gerçek 

Hayat Yay., Ġstanbul 2003, (I-II), c. I, s. 283. 
11

  Özgüdenli, Osman Gazi, “Moğollar”, DĠA, Ġstanbul 2005, c. XXX, s. 225-226. 
12

  Öztuna, Yılmaz, “Selçuklular”, Türk Ansiklopedisi, MEB Yay.,  Ankara 1980, c. XXVIII, s. 323; 

SavaĢ meydanından kaçarak halkını vahĢi Moğolların zulmüne terk eden II. Key-Hüsrev 

ölümden kaçamamıĢ, 3 yıl yaĢadıktan sonra genç yaĢta vahĢi  hayvan ısırmasından ölmüĢtür. 
13

  Türkiye Tarihi, Atatürk Eğitim Enstitüsü Öğretim Üyeleri, Dilek Matbaası, Ġstanbul 1977, s. 113. 
14

  Erdem, agt, s. 134-135; Demir, Mustafa, Türkiye Selçukluları ve Beylikler Devrinde Sivas ġehri, 

Sakarya Kitabevi, 1. bs., Sakarya 2005, s. 50-51.  
15

  Erdem, agt, s. 180. 
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büyük bir orduyla Anadolu‟ya gelen Ġlhanlı hükümdarı Abaka Han (1265-1282), 

Memluklerle iĢbirliği yaptığı gerekçesiyle devlet adamlarından, halktan ve Türkmenlerden 

200.000 kiĢiyi katletti. Pervâne‟nin de ihanetini anlayarak idam etti.
16

 Pervâne‟nin öldü-

rülmesinden sonra Selçuklu Devleti süratle kan kaybetmeye baĢladı ve yıkılma sürecine 

girdi.
17

 Anadolu‟nun bu sırada uğradığı musibetler ve anarĢi tasavvurun üstündedir. Mo-

ğol kumandanlarının zulümleri, Selçuklu prenslerinin bitmeyen rekabetleri, her tarafta 

türeyen bir yığın derebeylerin zulüm ve baskısı halkı periĢan etmiĢti.
18

  

 Hızla yayılan Ġslamiyet‟e karĢı atalarının adet ve geleneklerini korumaya çalıĢan 

Abaka‟nın 1282 yılında ölümünden sonra yerine kardeĢi Teküder (Tekûdâr) (1282-1284)  

geçti ve ihtida ederek Ahmed Teküder adı ile tanındı.
19

 Ġslam Ģeriatine uymada, Müslü-

manların iĢlerini halletmede gayret sarfetti ve ülkeyi ahenge kavuĢturdu.
20

 Tahta çıkma-

sından iki yıl sonra, kendisine karĢı saltanat mücadelesi veren Abaka‟nın büyük oğlu Ar-

gun (1284-1291) tarafından tahttan indirilerek öldürüldü.
21

 Daha sonraki dönemde sırası 

ile Geyhatu (1291-1295) ve Baydu (1295) iktidara geçtiler. Baydu‟nun Moğollar arasın-

da Ġslam‟ın yayılmasını önlemek için çıkardığı emirlere rağmen, daha önce Budist olan 

Gazan Han, 100.000 askeriyle birlikte Müslüman olup Gâzân Mahmûd Han adıyla tahta 

çıkarak (1295-1304) Ġslamiyet‟i devletin resmi dini haline getirmiĢtir.
22

 Gazan Han, yöne-

timde adalet ve dengeyi sağlamaya çalıĢmıĢ,
23

 Bağdat ve diğer Ģehirlerden yağmalanan 

Ģeylerden birçoğunu geri verdirmiĢtir. Bu dönem ve sonrasında Moğollar‟ın tamamına 

                                                 

16
  Ġbn ġeddâd, Ebû Abdullâh Ġzzeddîn Muhammed b. Ali b. Ġbrâhim (ö. 684/1285), Târîhü‟l-

Meliki‟z-Zâhir, Yayına haz. Ahmed Hutît,  Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1403/1983, s. 183-

184; Gregory Abu‟l-Farac (ö. 685/1286), Abu‟l-Farac Tarihi, çev. Ömer Rıza Doğrul, TTK Yay., 

Ankara 1950, c. II, s. 600; Kaymaz, Nejat, Pervâne Muînüddîn Süleyman, AÜ Dil ve Tarih Coğ-

rafya Fak. Yay., Ankara 1970, s. 177-179; Sümer, Faruk, “Anadolu Selçukluları”, DĠA, Ġstanbul 

2009, c. XXXVI, s. 382. 
17

  Erdem, agt, s. 251-252; Kılıç, Abdullâh, Kayseri: Tarih, Sanat, Kültür, Kayseri Kocasinan Beledi-

yesi Yay., Kayseri 2006, s. 58. 
18

  Köprülü, Türk Edebiyat Tarihi, s. 241.   
19

  Arnold, age, s. 327; Yuvalı, “Ġlhanlılar”, c. XXII, s. 103. 
20

  Aksarayî, Kerîmüddîn Mahmûdî, Müsâmeretü‟l-Ahbâr, çev. Mürsel Öztürk, TTK Yay., Ankara 

2000, s. 107; Ġbni Bibi, Selçukname (Anadolu Selçuki Devleti Tarihi), çev. M. Nuri Gençosman, 

Uzluk Basımevi, Ankara 1941,  s. 214-215 
21

  Yuvalı, “Ġlhanlılar”, c. XXII, s. 103. 
22

   Arnold, age, s. 330; Yuvalı, Abdülkadir, “Gâzân Han”, DĠA, c. XIII, s. 429; Yuvalı, “Ġlhanlılar”, c. 

XXII, s. 103. 
23

  Spuler, Bertold, Ġran Moğolları, Siyaset, Ġdare ve Kültür, Ġlhanlılar Devri, 1220-1350, çev. Cemal 

Köprülü, TTK Yay., Ankara 1957, s. 8. 
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yakını Ġslâm‟a girmiĢtir.
24

 Bunun yanında Gazan Han hilafet boĢluğundan istifade ederek 

kendisini Allah‟ın yeryüzündeki temsilcisi olarak ilan etmiĢtir. Ancak bu iddiası Müslü-

man toplumlardan kabul görmemiĢtir.
25

 Gazan Han‟ın akabinde Olcaytu (1304-1316) ve 

daha sonra tahta geçen Ebu Said Bahadır Han‟ın 736/1335 yılında vefatının ardından or-

taya çıkan taht mücadeleleri neticesinde ilhanlılar tarihe karıĢmıĢlardır.
26

 Ġlhanlıların hiz-

metine girmiĢ olan Kutbuddîn ġîrâzî, Hülagu ve Abaka‟ya ilaveten Teküder, Argun Han, 

Gazan Han ve Olcaytu‟nun emrinde çalıĢmıĢtır.
27

 Bu hizmetinin çoğunu da Anadolu top-

raklarında gerçekleĢtirmiĢtir. 

 Tıpta uzman Yahudi bir hekim olan Sa„düddevle, Argun döneminde 1289 

yılında bir denge unsuru olarak önce Irak divanı müĢrifliğine atandı. Topladığı 

vergilerle devlet hazinesini ve Argun‟un Ģahsi hazinesini doldurması üzerine devle-

tin tüm eyaletlerinin baĢına vezir olarak tayin edildi
.28

 Ancak baĢlangıçta iyi davra-

nıp halkın kalbini kazandıktan sonra Yahudileri koruması, birçok eyalete akrabala-

rını ataması, ağır vergiler uygulaması, Ġslam ve Müslümanlar aleyhine bazı tertipler 

planlaması
29

 halkın çoğunluğu Müslüman olan ülkede büyük bir hoĢnutsuzluk do-

ğurmuĢ ve isyanlara sebep olmuĢtur.
30

  

                                                 

24
  Abu‟l-Farac, Abu‟l-Farac Tarihi, c. II, s. 655; Ġbn Kesîr, el-Hâfız Ġmâdüddîn Ebu‟l-Fidâ‟ Ġsmail b. 

Ömer (ö. 701-774/1373), el-Bidâye ve‟n-Nihâye, Thk. Abdullâh b. Abdu‟l-Muhsin et-Türkî, Hicr 

li‟t-tıbâ„a ve‟n-neĢr, Cîze 1418/1998, c. XVII, s. 676. 
25

  Mıquel, age, c. I, s. 298. 
26

  Özgüdenli, “Moğollar”, c. XXX, s. 228. 
27

  Sarton, George A. Leon (ö. 1375/1956), Ġntroduction to the History of Science From Rabbi ben 

Ezra to Roger Bacon, New York: Robert E.Krieger Publishing 1975, II/2 c. (XVI, 481-1251 s.), c. 

II, s. 1017. 
28

  Fischel, Walter J., Jews in the Economic and Political Life of the Ġslam, London 1937, s. 103; 

Uyar, Mustafa, “Ġlhanlı Devletinde Yahudi Bir Vezir: Sa„düddevle”, AÜ Tarih AraĢtırmaları Der-

gisi, XXI/33 (Ankara 2003), s. 134. 
29

  Sa„düddevle, Argun‟u peygamberlik ilan ederek yeni bir din kurmaya teĢvik etmiĢ, bunu da Cengiz 

yasaları ve Hz. Muhammed‟in öğretilerini mezcederek yapabileceğini söylemiĢtir. Böylece, pago-

da (Uzakdoğu tapınağı)ya dönüĢtürecek olan Kâbe‟ye dönerek ibadet eden bir ümmet meydana ge-

tirilebilirdi. Bunun yanında Ġslam ülkelerinde mevcut bütün Müslüman büyüklerinin listesini yapa-

rak birçok mühim insanın tasfiyesi ve öldürülmesi iĢine giriĢmiĢtir. Bausani, Alessandro, “Religion 

under the Mongols”, The Cambridge History of Iran,  (ed. J. A. Boyle), Cambrıdge 1968, c. V, s. 

541; Turan, Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye –Siyasi Tarih Alparslan‟dan Osman Gazi‟ye-, 

3. bs., Boğaziçi Yay., Ġstanbul 1993, s. 597; Uyar, agm, s. 136. 
30

  Aksarayî, Müsâmeretü‟l-Ahbâr, s. 124, 132; ReĢidüddîn Fazlullâh (ö. 718/1318), Câmiü‟t-Tevârîh: 

Moğul Tarihi: Jami„u‟t-Tawarikh, Yayınlayanlar: ġinasi Tekin, Gönül Alpay Tekin, Açıklamalı 

Ġngilizce Trc: W. M. Thackston, Harvard Üniversits, Cambridge 1999, III. Kısım (515-819), s. 

572-573; Spuler, Bertold, “Ġlhanlılar”, ĠA, MEB, Milli Eğitim Basımevi, Ġstanbul 1988, c. V/II, s. 

969; Uyar, agm, s. 135-136. 
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 Anadolu‟daki kötü duruma bir çözüm bulmak amacıyla Mücireddin EmirĢah 

ülkenin mali bakımdan iki ana kısma ayrılmasını önermiĢti. Bu öneri Moğol yönet i-

mi tarafından kabul edilerek Anadolu, Fahreddin Kazvinî ve Mücirüddin EmirĢah 

arasında pay edilmiĢtir. Kazvinî, Kayseri‟den uçlara kadar uzayan batı vilâyetlerinin, 

EmirĢah da Sivas ve Tokat‟tan, Kastamonu, Sinop ve Samsun sahillerine kadar olan 

vilayetlerin idaresini eline aldı.
31

 Ancak Fahreddin Kazvînî idaresi altındaki yerlerde 

huzur, asayiĢ ve güven bırakmamıĢtı. Bu durumun Argun‟a Ģikâyet edilmesi, Argun‟un 

da saygı duyduğu ve görüĢlerine itibar ettiği Kutbuddîn ġîrâzî‟nin bu Ģikâyeti onaylama-

sı üzerine yapılan yargılama sonucunda vezir Sa„düddevle‟nin de ısrarlı tutumu ile 

Fahrüddin Kazvînî yaklaĢık bir hafta sonra idam edilmek üzere hapsedilirken (Ramazan 

689/Eylül 1290) Mücîrüddîn EmirĢah ise büyük âlim Kutbuddîn ġirazî sayesinde 

ölümden kurtulabilmiĢtir.
32

 Zira Sa„duddevle, Mücîrüddîn EmirĢah‟ı da yok etmek 

istemiĢ, fakat Anadolu‟da müderrislik ve kadılık yapmıĢ olan ġîrâzî o sırada Akde-

niz haritasını sunmak üzere Han‟ın yanında bulunduğu ve çok yüksek bir saygıya 

sahip olduğu için EmirĢah‟ı ölümden kurtarmıĢtır.
33

 ġîrâzî, yönetimdeki siyasi ayrılık-

lara ve çıkar çatıĢmalarına katılmamıĢ, siyasi bir menfaat peĢinde koĢmamıĢtır. Ancak ge-

rektiğinde Ġlhanlı Devleti üzerindeki nüfuzunu kullanmıĢ, ağırlığını ortaya koymuĢtur. Yu-

karıdaki örnekte de görüldüğü gibi EmirĢah‟ın haksız yere idam edilmesini önlemiĢtir. 

Kutbuddîn, dönemindeki zulme rıza göstermemiĢ, tefsirinde de zulmü kınayan ifadelere 

yer vermiĢtir.
34

 Tefsirinde Ģöyle bir ifade dikkat çekicidir: Havastan bazıları Ģöyle demiĢ-

ler: Sen, burnunun kanı ile alnına: dünyanın ortasındaki Mekke‟ye “Vallâhu raûfun bi‟l-

„ibâd” (Allah kullarına çok Ģefkatlidir)
35

 yazarsan kan, Allah‟ın izni ile kesilecektir.
36

  

                                                 

31
  Aksarayî, age, s. 122; Seyithanoğlu, Kenan (Editör) vd., DoğuĢtan Günümüze Büyük Ġslâm Tarihi, 

(Red. Hakkı Dursun Yıldız), Çağ Yay., Ġstanbul, 1988, c. VIII, s. 345; Uyar, agm, s. 137. 
32

  ReĢîdüddîn Fazlullâh, age, c. III, s. 574; Aksarayî, Müsâmeretü‟l-Ahbâr, s. 126; Anonim 

Selçukname, s. 53; Seyithanoğlu, age, c. VIII, s. 345; Erdem, agt, s. 303-304; Uyar, agm, s. 137; 

Aksarayi, Mücirüddin EmirĢâh‟ın görevinde baĢarılı olduğunu, Fahreddin Kazvînî‟nin ise baĢarısız 

olduğunu ve halka zulmettiğini ifade eder. Aksarayi, age, s. 117-122, 226. 
33

  ReĢîdüddîn Fazlullâh, age, c. III, s. 574; Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 594. 
34

  Örneğin “faslun fî vaîdi‟z-zulmi” Ģeklinde baĢlık atarak adaleti  öven, zulmü yeren,  zâlimleri ve 

görevini kötüye kullananları âhirette bekleyen azaptan bahs eden  hadislere yer vermiĢtir. Zâlim 

emir ve sultanların Ģerrinden korunmak için hangi duaların okunması gerektiğine dair hadis riva-

yetleri aktarmıĢtır. Bunun yanında “sultan yeryüzünde Allah‟ın gölgesidir…” Ģeklinde bir hadise 

de yer vermiĢtir. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 24a-28a. 
35

  Bakara 2/207; Âli Ġmrân 3/30. 
36

  Müfessir, bu sözü tefsirinde iki yerde Kadı Ġyâz‟ın “MeĢâriku‟l-Envâr” adlı eserinden aktarmıĢtır. 

ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 81a; Esad Ef., nr. 134, vr. 76b-77a. 
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 Daha önce ġîrâzî‟nin kadılık yıllarında Mücîrüddîn, ġîrâzî‟nin kadı olarak görev 

yaptığı Sivas çevresinin idaresini eline aldığı ve ġîrâzî‟yi himaye ettiği için ġîrâzî, 

“Tuhfetu‟Ģ-ġâhiyye” adlı eserini ulemayı gözettiğini, fazilet bahçesini hiç boĢ bırakma-

dığını söyleyerek övdüğü Mücîrüddîn Emir ġah‟a ithaf etmiĢti (684/1285). Onun adın-

dan dolayı da eserine Tuhfetu‟Ģ-ġâhiyye adını vermiĢti.
37

 

 Moğol istilasından bahseden bütün Ġslam tarihçileri bunun bir demir ateĢ seli 

gibi geçtiği mamur yerleri harabeye çevirdiğini dehĢet ve nefretle kaydederler.
38

 

Ġstila sırasında Maveraünnehir, Ġran, Irak ve Anadolu Ģehirleri büyük zarar görmüĢ, kay-

nakların rivayetlerine göre milyonlarca insan öldürülmüĢtür. Tarihçiler arasındaki yaygın 

kanaate göre Ġslam tarihinde Moğol istilası ile mukayese edilebilecek baĢka bir felaket 

yoktur. Moğollar Ġslam kültür ve medeniyetini çiğneyip tahrip etmiĢler ve Ġslam ülkelerini 

harabeye çevirmiĢlerdir. Irak bölgesi siyasal ve kültürel üstünlüğünü kaybetti; Memluk 

Türkleri sayesinde Mısır ve Suriye onun yerini aldı. Moğollar karĢısında tutunamayan pek 

çok Türk boyu Ġran yaylası üzerinden Anadolu‟ya göç etti. Yeni gelen kalabalık kitleler 

uçlara doğru çekilip Anadolu‟nun TürkleĢmesinde ve Anadolu Selçuklu Devleti‟nin yıkı-

lıp Türkmen beyliklerinin kurulmasında önemli rol oynadı. Türkmen kitlelerinin yanı sıra 

memleketleri yakılıp yıkılan pek çok Ġranlı da Anadolu‟ya sığınarak Selçuklu Devleti‟nin 

hizmetine girdi.
39

 Bunun yanında Moğol istilası, bilhassa Anadolu‟nun doğusunda ve orta 

kesiminde büyük tahribata neden oldu. Buralarda yaĢayan kiĢiler, Moğolların yaptıklarına 

dayanamayarak Moğolların çekildikleri Memluk ülkelerine göçmek zorunda kaldılar.
40

   

 Bu geliĢmeler XIII.-XIV. yüzyıllarda Anadolu Ģehir hayatını Ġran kültür sahasının 

tesirlerine sokarken uçlarda da Türkmenlerin etkinliklerini artırmasına zemin hazırladı. 

Türk-Moğol giyim tarzı Moğol hâkimiyetine girmeyen Suriye ve Mısır gibi ülkelerde dahi 

taklit edildi.
41

 Moğol unsuru Türk unsuru içinde günden güne eriyerek kayboldu, bunun 

yanında Türk ve Ġran unsurları birbirlerine kuvvetli etkide bulundular.
42

 Ġran‟ın etkisi 

                                                 

37
  ġîrâzî, Kutbuddîn, Tühfetü‟Ģ-ġâhiyye fi‟l-Hey‟e, Sül. Ktp., Ayasofya 258 6, vr. 2a-2b; KeleĢ, 

Mahmut Recep, Kutbüddin ġîrâzî (1236-1311)‟nin Hayatı, Eserleri ve Ortaçağ Ġslam Kültüründeki 

Yeri, (BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Ġstanbul 2008, s. 63. 
38

  Köprülü, Türk Edebiyat Tarihi, s. 220. 
39

  Özgüdenli, “Moğollar”, c. XXX, s. 228; Özgüdenli, Osman Gazi, Turco-Iranica Ortaçağ Türk-Ġran 

Tarihi AraĢtırmaları, Kaknüs Yay., Ġstanbul 2006, s. 164, 166. 
40

  Türkiye Tarihi, s. 113. 
41

  Özgüdenli, “Moğollar”, c. XXX, s. 228; Ortaçağ Türk-Ġran Tarihi AraĢtırmaları, s. 163-164. 
42

  Spuler, Ġran Moğolları, s. 8-9. 
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özellikle ülkenin doğu yarısında yoğunlaĢmıĢ, bu etki sadece Anadolu‟da değil Moğol 

istilası ile Çin‟e kadar yayılmıĢtır.
43

 

 Moğol hâkimiyetinin cihan medeniyet tarihi için en önemli neticesi, Batı ülkeleri-

nin, Çin ve Hint ile eski ticaret yollarını yeniden açması olmuĢtur. Büyük kervan yolla-

rındaki faal hayat, büyük ticaret merkezlerinin kurulmasına sebep olarak orada medeni 

seviyeyi yükseltmiĢtir.
44

 Latinler‟in Ayas‟tan baĢlayarak Ġlhanlı merkezi Tebriz‟e kadar 

Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum gibi mahalleri kullanmaları sonucu Anadolu‟nun 

doğusu büyük zenginliğe kavuĢmuĢ bilhassa ġîrâzî‟nin görev yaptığı Sivas Ģehri, büyük 

ün kazanmıĢtır. Ġlhanlılar bölgeyi zengin eserlerle donatmıĢlardır.
45

   

 BaĢlangıçta ġamanist olan Moğollar Müslüman ve Hıristiyan milletlerle ilk defa 

istila sırasında karĢı karĢıya geldiler. Kendilerini savaĢ sırasındaki azgınlıklarının tesirine 

kaptırmadıkları zaman diğer din ve inanç mensuplarına hoĢgörüyle yaklaĢırlardı. Olumsuz 

Ģartlara ve Hıristiyanların yoğun çabalarına rağmen Ġslamiyet istilacı Moğollar arasında 

kök salmıĢ ve zamanla Ġslamiyet‟i benimsemiĢlerdir.
46

 Moğol devrinin baĢladığı sıralarda, 

Budizm ile Hıristiyanlık gibi iki kuvvetli rakip ile yarıĢmak, Ġslamiyet için ümitsiz bir 

teĢebbüs hükmünde idi. Çünkü Moğol istilasının meydana getirdiği büyük fırtınadan en 

çok Müslümanlar sarsılmıĢtı. Büyük ilim adamları ve Ġslam fıkıhçıları ya katledilmiĢ ya da 

esir olarak götürülmüĢtü. Bütün dinler hakkında gayet müsamahakâr davranan Moğol ileri 

gelenleri arasında Ġslamiyet‟e karĢı düĢmanlık besleyen birçok kiĢi vardı. Bütün bu zorluk-

lara rağmen Moğollar ve onların izini takip eden diğer aĢiretler, sonunda ayakları altında 

çiğnemiĢ oldukları Müslümanların dinine teslim olmuĢlardı.
47

 Bu durum Ġslamiyet‟in 

diğer dinler karĢısındaki üstünlüğünün ve kendine kast etmeye geleni diriltici bir özelli-

ğe sahip olmasının bir sonucudur. 

                                                 

43
  Cahen, Claude, La Tuquie pre ottomane -Osmanlılar‟dan Önce Anadolu-, çev. Erol Üyepazarcı, 

Tarih Vakfı Yurt Yay., Ġstanbul 2000, s. 331; Mıquel, age, c. I, s. 303. 
44

  Köprülü, Türk Edebiyat Tarihi, s. 220-221. 
45

  Erdem, agt, s. 440; O dönemde Anadolu 8 idari eyalete ayrılmıĢtı. Eyaletler ve bağlı Ģehirler için 

bk. el-Emir Rukneddîn Baybars el-Mansûrî ed-Devâdâr, Zübdetü‟l-Fikre fî Târîhi‟l-Hicre, Thk. 

Donald S. Rıchards, en-NeĢerâtu‟l-Ġslâmiyye, Beyrut 1419/1998, s. 30-31; Erdem, agt, s. 447-448. 
46

  Arnold, age, s. 314-315; Özgüdenli, agm, s. XXX, s. 226. 
47

  Arnold, age, s. 321-323. 
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 Moğolların Ġslam mezhepleri karĢısındaki yansızlığı Ġran‟da olduğu gibi Anadolu‟da 

da ġiiliğin yayılmasına sebep olmuĢ,
48

 ġiilik Anadolu‟daki bir takım tasavvufî gruplara da 

etkide bulunmuĢtur. 

  Sonuç olarak Kutbuddîn ġîrâzî‟nin yaĢadığı dönemde baĢĢehri Tebriz olmak üzere 

Ġran‟da kurulan Ġlhanlılar, dünya tarihinde eĢine pek az rastlanır cinayetler iĢlediler, siyasî 

ve medeniyet sahasında Ġslam ülkelerini felakete uğrattılar. Böylece Ġslâm medeniyeti 

duraklamaya ve gerilemeye baĢladı. Bunun yanı sıra halkların yerlerinden sürülmesi ve 

yer değiĢtirmesi,  ipek yolu üzerinde ticaretin canlanmasını, dini ve kültürel etkilenmeyi 

ve Ġslam dininin yayılmasını sağladı. Ġlhanlıların Anadolu‟ya saldırıları ile önce katliam 

yaptıkları Sivas Ģehri ipek yolu üzerinde bulunması ve Ġlhanlıların da özen göstermesi ile 

büyük üne kavuĢmuĢ, burada medreseler yapılmıĢ, Kutbuddîn ġîrâzî de burada kadılık ve 

müderrislik yapmıĢtır. Ġlhanlılar, donanımlı bir âlim olan Kutbuddîn ġîrâzî‟den kadılık 

yanında Anadolu kıyılarının haritasını çizme ve Mısır‟a elçi gönderme gibi görevler vere-

rek istifade ettiler. ġîrâzî de yönetimin gücünü kullanarak gönderildiği yerlerde aradığı 

ilmî kaynaklara ulaĢma imkânı buldu ve çok sayıda eser telif etti.  

 Moğol saldırılarıyla, Uzak Doğu ve Çin bölgelerinin gelenek ve kültürü Ġslam ülke-

lerine girme fırsatı bulmuĢtur. Ġslam ülkeleri böylece çeĢitli medeniyetlerin kuĢatması al-

tında kalmıĢ, dolayısıyla siyasi yönden istikrarsız olduğu gibi sosyal yönden de karmaĢık 

bir hal almıĢtır. Bu dönemde çeĢitli göç hareketleri yaĢanmıĢ, toplumda değiĢik yapı ve 

ırktan insanlar bir arada yaĢamıĢtır. Bu karmaĢık yapı, psikolojik ve sosyal bazı sıkıntılar 

doğurmuĢ; fikrî, mezhebî ve etnik farklılıktan kaynaklanan problemler had safhaya ulaĢ-

mıĢtır.
49

 ġîrâzî‟nin bu karmaĢık ortamda kadılık yaparak meselelere dinî açıdan çözümler 

bulmaya çalıĢması onun toplumsal yapıyı daha yakından tanımasını sağlamıĢ, fıkıh kabili-

yetini artırmıĢ, tefsirinde de ahkâm ayetlerine geniĢ yer ayırmıĢtır.  

2. YaĢadığı Dönemin Ġlmî ve Kültürel Durumu 

Ortaçağ Ġslam dünyasında gerek Selçuklular gerekse diğer Ġslam ülkeleri ilme büyük 

değer vermiĢler, ilme verilen bu değer Ģehirlerin kuruluĢunda da belirleyici rol oy-

                                                 

48
  Cahen, age, s. 324. 

49
  Arpa, age, s. 53. 
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namıĢtır. Ortaçağ Müslüman Ģehirleri cami, medrese, kütüphane,  hamam gibi külli-

yeler ile baĢlıyor; çarĢı ve mahalleler bu külliyeler etrafında kuruluyordu.
50

   

 Anadolu Selçukluları, kurumsallaĢmaya büyük önem vermiĢ; Anadolu‟nun 

birçok Ģehrinde medreseler, hastaneler ve kütüphaneler gibi birçoğu vakıf olan mü-

esseseler kurarak ilim hayatını desteklemiĢlerdir. Bu müesseselerin yanında hem 

aklî hem de naklî ilimler, ilim adamlarının evlerinde, hastanelerde, tekke ve konak-

lar gibi mekânlarda tedris edilmekteydi.
51

 Tıp tahsili medreselerden ziyade devrin 

büyük hastanelerinde (Bîmâristân, Dâru‟Ģ-ġifâ), hey‟et de medreselerden ziyade 

rasathanelerde öğrenilmekteydi.
.52

 Bu durum diğer Ġslam ülkeleri için de geçerliydi. 

Kutbuddîn ġîrâzî, doğduğu yer olan ġiraz‟da Bimaristan denilen hastanede ilk tıp 

tahsilini, Meraga‟daki rasathanede de astronomi eğitimini almıĢtı.  

 Selçuklu veziri meĢhur Nizâmü‟l-Mülk, Bağdat, Basra, Musul, NiĢabur, Merv ve 

Herat‟ta medreseler inĢa etmiĢti. Ġran ve Horasan medrese kurmada Ġslam ülkelerinde 

öncü idiler.
53

 Bağdat‟ta 631/1234‟te açılan Mustansıriyye Medresesi‟nde
54

 Ġslâmî ilim-

lerden baĢka, tıp, riyaziye ve hey‟et tedrisatı da yapılıyor; gök biçiminde altın taslar ve 

bilyeler ile güneĢin hareketi tetkik ediliyordu. Avrupa‟da benzer müesseselerin daha 

sonraki tarihlerde kurulmuĢ olmasından dolayı Bağdat Nizâmiyesi yeryüzünde ilk üni-

versite sayılmaktadır.
55

 ġîrâzî, burada bir müddet kalarak çeĢitli müderrislerle tanıĢma 

fırsatı bulmuĢtur.   

 Anadolu‟da medrese yapımına Moğollar‟ın temsilcileri tarafından da tüm hızıyla 

devam ettirilmiĢtir. Erzurum‟da Çifte Minareli Medrese ile Yakutiye ve Ahmediyye med-

reseleri yanında, Sivas‟ta Ġlhanlılar‟ın büyük veziri ġemseddin Cüveynî tarafından 

670/1271 tarihinde yaptırılan, halk arasında Dâru‟l-Hadis adını almıĢ olan Çifte Minareli 

                                                 

50
  Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk Ġslam Medeniyeti, s. 260. 

51
  Fazlıoğlu, Ġhsan, “Selçuklular Döneminde Anadolu‟da Felsefe ve Bilim (Bir GiriĢ)”, Cogito, Sel-

çuklular, Sayı: 29 Güz, 2001, s. 165. 
52

  Turan, age, s. 260-261. 
53

  Ebu Zehra, Muhammed,  ġeyhu‟l-Ġslam Ahmed Ġbn-i Teymiye (Hayatı-GörüĢleri-Fıkıhtaki Yeri-

Usulü), çev. Osman Keskioğlu, Ġstanbul 1407/1987, s. 157. 
54

  Ġbnü‟l-Füvatî eĢ-ġeybânî, Kemâlüddîn Ebu‟l-Fazl Abdu‟r-Razzâk b. Ahmed (ö. 723/1323), el-

Havâdîsü‟l-Câmi„a ve‟t-Tecâribü‟n-Nâfi„a fi‟l-Mieti‟s-Sâbi„a, Thk. Mehdî en-Necm, Dâru‟l-

Kütübi‟l-„Ġlmiyye, Beyrut 1424/2003, s. 58-61. 
55

  Kafesoğlu, “Selçuklular”, c. X, s. 409; Kazıcı, Ziya, Ġslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, 

MÜĠFAV Yay., 5. bs., Ġstanbul 2003, s. 354; Bildirici, Yusuf Ziya, “Türklerde Ġlim Hayatı”, PAÜ 

Eğitim Fak. Dergisi, 1997, Sayı: 2, s. 33. 
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Medrese de bunlardandır.
56

 Burası, Hz. Peygamber‟in hadislerinin tedris ve tetkiklerinin 

yapıldığı ihtisas medreseleri olan Dâru‟l-Hadîslerden biri idi.
57

 1271 tarihinde Sivas‟ta 

Çifte Minareli Medrese ile aynı anda Buruciye Medresesi ve Gökmedrese de yapılmıĢtır.
58

 

Sivas Ģehri Selçuklular döneminde ilim ve medrese yoğunluğu bakımından baĢkent Konya 

ile rekabet edebilecek bir seviyede idi.
59

 Selçuklular‟da medreselerin ilk görevi Sünniliği 

korumak olup, Sivas Gök Medrese‟nin müderrislerinin ġâfiî mezhebinden olması Ģart 

koĢulmuĢtur.
60

 XII. yüzyılın sonlarından itibaren yaygınlaĢan medreselerdeki eğitime 

EĢ„ârî kelâmı ile ġâfiî fıkhı hâkim idi.
61

 Ġtikadi olarak EĢ„ârî, amelî olarak da ġâfiî mezhe-

binden olan ġîrâzî, Gök Medrese‟de müderrislik yapmıĢtır. 

 Anadolu Selçuklularının özellikle en parlak dönemini idrak ettikleri Alaaddin 

Keykubad zamanında (1220-1237) Anadolu, Moğolların önünden çekilen, baĢta seç-

kin Türk aileleri ile muhtelif kavimlere mensup âlimler tarafından dolduruldu.
62

 

Moğolların baskısıyla Anadolu‟ya sığınan ya da Ġslam dünyasının çeĢitli yerlerinden 

Anadolu‟ya gelen bilginlerin de katkılarıyla ilmî hayat en verimli zamanlarını yaĢa-

dı.
63

 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî (1207-1273) ve Yunus Emre (1239-1320) gibi büyük mu-

tasavvıf ve mütefekkirler yetiĢti. Türk, Ġslam ve biraz da yerli unsurların imtizacıyla yeni 

bir kültür, yeni bir hukuk ve cemiyet nizamı doğdu. Türkiye‟de çeĢitli ırk ve dinler arasın-

da bir ahenk kurulmuĢ ve en buhranlı zamanlarda bile fikir hürriyeti bozulmamıĢtı. Lakin 

Moğol istilası 1243‟de Köse-dağ bozgunu ile Ġslam medeniyetinin bu yeni aĢısını da 

sarsmıĢtı.
64

 Buna rağmen Anadolu Selçuklu ilmî hayatı, Moğol istilasının ve bu ye-

nilginin olumsuz etkilerini azaltarak yeni bir hamleyi baĢlatan Müînüddîn Pervâne 

ile yeni bir canlılık kazandı. Öyle ki bu canlılık Devlet‟in resmi olarak tarihten si-

                                                 

56
  Kuran, Aptullah, Anadolu Medreseleri, TTK Basımevi, Ankara 1969, c. I, s. 115; Kazıcı, age, s. 360; 

Kara, Seyfullah, Selçuklular‟ın Dini Serüveni –Türkiye‟nin Dini Yapısının Tarihsel Arka Planı-, 

ġema Yay., Ġstanbul 2006, s. 619. 
57

  Kazıcı, age, s. 359-360. 
58

  Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu, s. 331; Demir, Türkiye Selçukluları ve Beylikler Devrinde 

Sivas ġehri, s. 181-182; Sivas‟taki diğer medreseler için bk. age, s. 183. 
59

  Cahen, age, s. 331; Kara, age, s. 620. 
60

  Kara, age, s. 621-622. 
61

  Kucur, Sadi S., “Anadolu Selçukluları‟nda Sosyoekonomik ve Kültürel Hayat”, DĠA, Ġstanbul 

2009, c. XXXVI, s. 384. 
62

  Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, s. 243-244; Fazlıoğlu, Ġhsan, “Anadolu Selçukluları ve Beylikler 

Dönemi Türk Felsefe-Bilim Tarihine Önsöz”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi (Sosyal 

ve Siyasal Hayat), Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara 2006 (I-II), c. I, s. 413. 
63

  Fazlıoğlu, “Selçuklular Döneminde Anadolu‟da Felsefe ve Bilim (Bir GiriĢ)”, s. 153.  
64

  Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk Ġslam Medeniyeti, s. 416-417. 
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lindiği 1308‟den sonra bile bir müddet sürdü ve bırakılan miras baĢta Osmanlılar 

olmak üzere Anadolu Beyliklerine intikal etti.
65

 Özellikle “Metâlî el-Envâr” adlı 

eserin müellifi Sirâceddîn el-Urmevî (ö. 682/1283), Kâdî Beydâvî (ö. 691/1291) ve 

Kutbuddîn ġîrâzî, bu mirası sonraki nesillere intikal ettirmiĢlerdir.
66

  

 Ġlhanlıların Anadolu‟da etkin olduğu dönemde Meraga matematik-astronomi 

okulu mensuplarının buraya gelmesiyle baĢta Sivas, Kayseri, Tokat, Aksaray olmak 

üzere Anadolu‟nun pek çok Ģehrinde nazari ilimler sahasında üst seviyede bir eğitim 

verilmeye baĢlanmıĢtır.
67

 Ġlim adamları burada, sultanlar ve devlet adamlarının hi-

mayelerine girmiĢtir. Meraga Rasathanesi‟nde çalıĢan ve orada Nasîruddîn Tûsî‟nin 

öğrencisi olan ġîrâzî de 1271 yılında Anadolu‟ya gelerek 21 yıl kadar burada kal-

mıĢ, eserler telif etmiĢ, öğrenci yetiĢtirmiĢ, siyasi ve adli görevlerde bulunmuĢtur. 

 Selçuklu tarihini genel olarak değerlendirdiğimizde Selçuklu Türklerinin, Ġslam 

ilim mirasına ve medeniyetine sahip çıkarak katkılar sağladıkları, birçok alanda ter-

kipler gerçekleĢtirdikleri görülür. Türkmenler Ġslam medeniyetine dâhil olduklarında 

nazarî idrak parçalanmıĢ durumdaydı. Her bir felsefe-bilim okulu, Varlık‟ın kendi yöntem 

çerçevesinde nazarî idrake konu olduğunu iddia ediyor; hakikate de kendi yöntemle-

riyle ulaĢılabileceğini savunuyordu. Bu nedenle “akıl ve bilgi”de birlik ile kesinlik 

sağlamak için nazari idrakin bir ortak-dilde birleĢtirilmesi gerektiği fikrî tatbik 

sahasına konulmuĢtur.
68

 Anadolu Selçuklu ilim hayatı bu ortak dil, diğer bir ifadeyle 

bir üst dilin inĢası ve Hakikat‟e yönelen dillerin; Kelam, Felsefe ve Ehl-i KeĢf‟in 

hakikate ulaĢma yollarının bu ortak dille yeniden ifadesi çerçevesinde Ġslam düĢünce 

mirasında önceyi derleyip toparlayan, sonrayı da belirleyen ve yönlendiren bir nok-

tada durmuĢ ve iĢ görmüĢtür.
69

 Kutbuddîn ġîrâzî de Anadolu‟da ilmî faaliyetlerde bulu-

narak bu sürece katkı sağlamıĢtır. 

 Anadolu Selçuklu ilim hayatında göz önünde bulundurulan ve kısmen nazarî dil 

ile yeniden inĢa edilen diğer bir bütüncül düĢünce sistemi de ĠĢrâkîlik‟tir. ĠĢrakîliğin 

Anadolu‟da yayılmasına neden olanlardan biri ġihabeddin Ömer Sühreverdî (ö. 

                                                 

65
  Kafesoğlu, Ġbrahim, “Selçuklular”, ĠA., MEB, Milli Eğt. Basımevi, Ġstanbul 1988, c.X, s. 404; 

Fazlıoğlu, “Selçuklular Döneminde Anadolu‟da Felsefe ve Bilim (Bir GiriĢ)”, s. 153. 
66

  Kafesoğlu, agm, c. X, s. 404. 
67

  KeleĢ, agt, s. 2. 
68

  Fazlıoğlu, “Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Türk Felsefe-Bilim Tarihine Önsöz”,  c. I, 

s. 417. 
69

  Fazlıoğlu, “Selçuklular Döneminde Anadolu‟da Felsefe ve Bilim (Bir GiriĢ)”, s. 154.  
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(587/1191)‟dir. Ancak bu düĢünce sisteminin entelektüel hayatta ciddiye alınmasını 

sağlayan büyük oranda Kutbuddîn ġîrâzî‟nin çalıĢmaları oldu. Özellikle Sühreverdî 

(ö. 587/1191)‟nin “Hikmetü‟l-ĠĢrak” adlı eserine yazdığı hacimli Ģerh bugün bile 

ĠĢrakî düĢüncenin klasiklerinden biri olarak kabul edilmektedir.
70

  

 Anadolu, Selçuklu döneminde, bugün “fen bilimleri” denilen sahada ve astro-

nomi alanında önemli geliĢme ve değiĢmeler vuku buldu. Büyük oranda fizik (tabi„î) 

ve matematik (riyazî) yaklaĢımları terkip etmiĢ olan Ġbn Heysemci anlayıĢta seyre-

den Meraga matematik-astronomi okulunun çizgisini izleyen bu çalıĢmalar içerisinde 

Kutbuddîn‟in özel bir yeri vardır. Çünkü o, optik sahasında benimsediği ĠĢrâkî tenkit-

leri de dikkate alarak, astronomi biliminde önemli eserler kaleme aldı.
71

 ġîrâzî‟nin 

Anadolu‟daki hareket sahasına bakıldığında Konya‟dan ayrıldıktan sonra 1277‟de Kadı 

Ġzzeddin Urmevî (Sivasi)‟nin vefatından sonra Sivas ve Malatya (681-684) Ģehirlerinde 

kadılık yaptığı;
72

 ayrıca Muinuddin Pervâne‟nin Kayseri‟de yaptırdığı medresede; özellikle 

Sivas‟taki Gök Medrese‟de müderrisliklerde bulunduğu görülür. Esasen ġirazî, Anado-

lu‟da hem ders almıĢ hem de ders vermiĢtir. Anadolu‟da bulunduğu süre içerisinde 

astronomi sahasında öğrencilerine okuttuğu “Nihayetu‟l-Ġdrâk fî Dirâyeti‟l-Eflak” 

(telifi: 1282) adlı önemli eserini, Sivas Gök Medrese‟deki müderrisliği esnasında ka-

leme aldı. ġirazî‟nin eğitim ve öğretim faaliyetleri ile kaleme aldığı eserler, onun 

7/13. yüzyıl sonlarında Anadolu‟daki ilmî hayata olan etkisini göstermesi bakımından 

dikkate Ģayandırlar. ġîrâzî‟nin, Ġbn Sina‟nın “el-Kânûn fi‟t-Tıb” adlı eserine hacimli 

ve önemli bir Ģerh yazacak kadar iyi bir tabip olması dolayısıyla, Anadolu‟da görev 

yaptığı yerlerdeki Ģifahanelerde çalıĢtığı ve tabip yetiĢtirdiği de düĢünülebilir.
73

  

                                                 

70
  Fazlıoğlu, “Selçuklular Döneminde Anadolu‟da Felsefe ve Bilim (Bir GiriĢ)”, s. 157; Fazlıoğlu, 

“Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Türk Felsefe-Bilim Tarihine Önsöz”, c. I, s. 421.  
71

  Fazlıoğlu, “Selçuklular Döneminde Anadolu‟da Felsefe ve Bilim (Bir GiriĢ)”, s. 159-160; “Anado-

lu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Türk Felsefe-Bilim Tarihine Önsöz”, c. I, s. 421.  
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  Demir, Türkiye Selçukluları ve Beylikler Devrinde Sivas ġehri, s. 200; O dönemde kadılık önemli, 
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lunduğu Ģehrin yönetim biriminin aynı zamanda hâkimi ve idarecisi idi. Kadılık yüksek bir ilim ge-

rektirmekte idi. (Turan, Osman, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar, TTK Yay., Anka-

ra 1958, s. 42-43; Kara, age, s. 641-644). 
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  ġeĢen, Ramazan- Akpınar, Cemil- Ġzgi, Cevad, Ed. Ekmeleddin Ġhsanoğlu, Fihrisu Mahtûtâti‟t-

Tıbbi‟l-Ġslâmî fî Mektebâti‟t-Türkiyye = Türkiye Kütüphaneleri Ġslâmî Tıp Yazmaları Kataloğu, Ġs-

tanbul 1984, s. 69-71; Fazlıoğlu, “Selçuklular Döneminde Anadolu‟da Felsefe ve Bilim (Bir Gi-

riĢ)”, s. 159-160; “Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Türk Felsefe-Bilim Tarihine Önsöz”, 

c. I, s. 421. 
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 ġîrâzî, Anadolu‟da aklî ilimler sahasında verdiği derslerle Meraga matematik-

astronomi okulunda okutulan ve bu okul üyelerince telif edilen eserlerin Anado-

lu‟ya aktarılmasında etkili bir rol oynadığı gibi daha sonra Tebriz‟e giderek yetiĢ-

tirmiĢ olduğu öğrencileri ve telif ettiği eserleriyle Anadolu, Ġran ve Türkistan coğ-

rafyasında ilmî ve fikrî bir birliktelik sağlamıĢtır.
74

   

 Kutbuddîn ġîrâzî‟nin doğduğu yer olan ġiraz o yıllarda, baĢkenti ġiraz olmak üze-

re kurulmuĢ, halkın çoğunluğu Fars fakat yöneticileri oğuz boylarından Türk 

Atabeglerinden oluĢan Salgurlular (1147-1284)‟ın idaresi altındaydı. ġiraz‟da Sunguriye 

ve Âmîdiye Medreseleri mevcuttu. Bunun yanında Salgurlular tarafından mescidler, 

ribatlar ve hastaneler yapılmıĢ, Ģehir bağ ve bahçelerle süslenmiĢti.
75

 

 Moğollar‟ın 625/1228 yılından sonra bütün Orta ve Batı Ġran‟ı yağmalamalarına 

karĢın kendi hâkimiyetlerini tanıyan Güney Ġran‟a dokunmadılar.
76

 Salgurluların Moğol-

lar‟a itaati kabul etmeleri uzun müddet bölgeyi Moğol taarruzundan uzak tutmuĢ ve 

Moğol istilasından kaçan birçok âlim ve edebiyatçı ġiraz‟a sığınmıĢlardır. Bu devrede 

ġiraz‟da birçok ilim adamı yetiĢti. Bunlar arasında meĢhur müfessir Kadı Beydâvî, 

Kutbeddîn ġîrâzî, tarihçi Vassâf (ö. 735/1334) ve Sadi ġîrâzî (ö. 691/1292) gibi meĢhur-

lar ġiraz ilmiye medreselerinde tahsillerini tamamlamıĢlar, fakat Salgurlu hanedanının 

yıkılmaya yüz tutması üzerine Ġlhanlıların yanına gitmiĢlerdi.
77

 Kutbuddîn yetiĢkinlik 

çağlarına ulaĢtığında ġiraz Ģehrinin hocalarından edinemediği tıp eğitiminde ilerlemeğe 

ihtiyaç duymaktaydı. Bunun için kadîm Ġslam Ģehirlerinden birine gitmek zorunda idi. 

Fakat 1253 yılında Moğollar‟ın, Ġslam‟ın merkezi yerlerini ele geçirip, yağmalamaları 

nedeniyle ġîrâzî, yeniden barıĢ sağlanıncaya kadar doğduğu Ģehre hapsedilmiĢ,
78

 daha 

sonra Ġlhanlılar, Meraga Rasathanesi‟ni kurmaya baĢlayınca oraya giderek rasathanenin 

kuruluĢ çalıĢmalarına katılmıĢ ve orada eğitim almıĢtır. 

 Hülagu, yıldızlardan ahkâm çıkarılmak sureti ile geleceğin keĢfine (Astrolojiye) 

fazlasıyla istekli olduğundan dolayı bir rasathane kurulmasını ve orada gözlem yapılma-
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in Non-Western Cultures, Editor: Helaine Selin, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The 

Netherlands 1997, s. 896.  
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sını gerekli gördü. Bu gaye ile 657/1259 tarihinde Azerbaycan‟da Urmiye gölünün gü-

neydoğusunda, Tebriz‟in güneyinde bulunan Meraga Ģehrinin batısında bir rasathane 

inĢa edildi.
79

 Hülagu buranın inĢası ve yönetimi için veziri olan meĢhur bilim adamı 

Nasîruddîn Tûsî (1201-1274)‟yi görevlendirdi ve kendisine harcamalarda bulunmak için 

yüklü miktarda bir bağıĢta bulundu. Tûsî, buraya gelirken bir grup bilim adamını bera-

berinde getirdi.
80

 Meraga rasathanesinin aletlerinin birçoğu bizzat onun tarafından tasar-

lanıp imal edildi. O zamanki sınırlar içinde güneĢ sistemini, gezegenlerin hareketlerini 

ve bu hareketlere ait geometrik kanunları incelemek emelinde idi. Burada gün ıĢığında 

bile parlak yıldızları dürbünsüz görebilecekleri bir sistem kurmuĢlardı.
81

   

 Hulagu ile birlikte Bağdat ve Suriye seferinde bulunan Nâsıruddin Tûsî bu istilalar es-

nasında yağma edilen kitaplardan Meraga‟daki rasathane yanında büyük bir kütüphane mey-

dana getirdi ki burada 400.000 cilt yazma toplamıĢtı.
82

 Burayı sadece bir gözlemevi değil 

medrese haline de getiren Tûsî ve arkadaĢları astronominin yanında matematik, kimya, tıp, 

siyaset ve felsefe alanında dersler vererek ileride ünlü olacak birçok bilim adamını yetiĢ-

tirdiler.
83

 On iki yıllık gözlemleri içeren bir çalıĢma sonunda, Nasîrüddîn ve yanındaki 

astronomlar, “Zîc-i Ġlhânî”
84

 adlı tabloları düzenlediler.
85

 Kutbuddîn ġîrâzî de bu tablola-

rın hazırlanmasında görev aldı. 

 Dünyanın dört bir yanından hatta Çin ve Ġspanya gibi ülkelerden getirilerek burada 

görevlendirilen astronom ve bilim adamlarından bir kısmı Meraga‟da Tûsî‟den ders aldık-

                                                 

79
  Ġbnü‟l-Füvatî, el-Havâdîsü‟l-Câmi„a, s. 245; Dilgan, Hamit, Büyük Türk Âlimi Nasîreddin Tûsî, 

ĠTÜ Mimarlık Fak. Basımevi, 2. bs., Ġstanbul 1968, s. 8. 
80

  Mason, Stephen F., A History of Sciences: Bilimler Tarihi, çev. Umur Daybelge, Kültür Bakanlığı 

Yay., Ankara 2001, s. 88; Walbridge, “Al-Shîrâzî,” s. 896.  
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82
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Esedullâh Ġsmâîliyyânî, Mektebet-u Ġsmâiliyyân, Kum 1390, VI/316; Radavî, Muhammed Takî 
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15 Rebîü‟l-âhir 1372/ 1953, 1. cüz, c. XII, s. 82-83; Sayılı, Aydın, The Observatory in Ġslam and 

its Place in the General History of the Observatory, TTK Basımevi, Ankara 1988, s. 205. 
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  Zîcler, astronomide çeĢitli hesaplamalarda kullanılan astronomik tablolardır. (Açıkgenç, Alparslan, 

Ġslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim, ĠSAM Yay., Ġstanbul 2006, s. 75-101).  
85

  Mason, age, s. 89. 
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tan sonra ilimlerini yaymak için Anadolu da dâhil çeĢitli bölgelere gitmiĢlerdir.
86

 

Kutbuddîn ġîrâzî, Meraga‟da Tûsî‟nin öğrencileri arasında tartıĢılmaz bir Ģekilde yegane 

figür Ģahsiyetti ve kendi kuĢağında rasyonel bilimde seçkin bir otorite idi.
87

 Rasathane 

kurulduktan kısa bir müddet sonra öğrenci olarak buraya geldi. Tûsî‟nin medikal teori 

hakkında bilgisizliğinden dolayı hayal kırıklığına uğrayınca ondan büyük oranda matema-

tik, astronomi ve felsefe öğrendi, onun yeteneklerinden faydalandı ve kısa bir müddet son-

ra rasathanedeki en önemli öğrenci oldu.
88

 Tûsî‟nin ölümünden sonra ġîrâzî ve Muhyiddîn 

el-Mağrîbî (ö. 682/1283) gibi rasathanenin önemli üyeleri varken Tûsî‟nin astronomide 

yeterli olmayan iki oğlu rasathanenin yöneticisi oldular.
89

 Her Ģeye rağmen ġîrâzî‟nin, bir 

arada bulunan çok sayıda ilim adamı arasında yer alması onun için büyük bir kazanım 

olmuĢ ve kendisini yetiĢtirmesi açısından önemli fırsat elde etmiĢtir.   

 Moğol hâkimiyetinin iyice sağlanmasından sonra hükümdarlar, yalnız maddi mede-

niyetin değil manevi medeniyetin de ilerlemesi için samimiyetle çalıĢtılar. Bilhassa Ġlhan-

lılar devrinde onların hüküm sürdükleri Azerbaycan havalisinde büyük bir fikir faaliyeti 

ve ilim hareketi gerçekleĢti.
90

 Ġslam dinini kabul edinceye kadar dini ilimlere itibar etme-

yen Moğol hanları kendi menfaatlerini düĢünerek, Ģehir hayatının, ticaret ve sanatın yük-

selmesine çalıĢtılar. Tıp, riyazet, hey‟et, astroloji ve tarihçilik gibi amelî önemi olan ilim-

leri himaye ettiler. Böylece halkın seviyesini yükselttiler.
91

 Tahrip edilmiĢ Ģehirleri tamir 

ettikleri gibi, yeni Ģehirler de bina ettiler. Örneğin Tebriz ile Tahran arasında Sultaniye 

Ģehrini kurdular. Azerbaycan‟ın payitahtı ve Ġran Moğollarının merkezi olan Tebriz, Mo-

ğollar zamanında, Ġran‟ın büyük Ģehirlerinden geri kalmayacak büyük ve zengin bir Ģehir 

halini aldı.
92

 Avrupalı seyyahlar Tebriz‟i ticari malların çokluğu yönünden devrin en zen-

gin Ģehri diye tanıtmıĢlardır.
93

 Böylece Ġran medeniyet bakımından ilerlemiĢ, Moğol devri 
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Ġran halkının kendi tarihi içinde, cihan medeniyetinin ön safında bulunduğu bir dönem 

olmuĢ
94

 ve Ġran, uzun asırlardan sonra yeniden milli bütünlüğe kavuĢmuĢtur.
95

 

 Gazan zamanından sonra Ġran Moğolları tamamen Ġslamiyet dairesine girince din 

âlimleri ve sufiler de Moğol saraylarında büyük bir hürmet görmüĢler, dini ve tasavvufî 

eserler de yavaĢ yavaĢ çoğalmaya baĢlamıĢtır. Gazan‟ın meĢhur türbesini yaptırdığı sırada 

onun etrafında bir tekke ile ġâfiî ve Hanefilere mahsus iki medrese yaptırması, meclisinde 

Kutbuddîn ġîrâzî, Hümâm Tebrîzî gibi âlim ve Ģairler bulundurması, Sadreddîn Ġbrahim 

ve Sa„düddin Kutluk Hoca gibi sufilerle münasebeti, bu cereyanın kuvvetini gösterir.
96

 

 ġîrâzî‟nin yaĢadığı yüzyılda ilim artmıĢ, malumat fazlalaĢmıĢ, ilim tahsili kolaylaĢ-

mıĢ; fakat istisnaları olmasına rağmen genel olarak ilim adamlarında taassup ve mezhep 

taraftarlığı baĢ göstermiĢtir. Bu dönemde ictihad hemen hemen yok olmuĢ, yerini körü 

körüne bir taklitçilik anlayıĢına terk etmiĢtir. ÇeĢitli alanlarda uzmanlaĢmıĢ âlimler, yeni 

düĢünceler üretmek yerine mensubu oldukları düĢünce ve önderlerinin galibiyeti için uğ-

raĢmıĢlardır.
97

  Bunun yanında akıl ile naklî birleĢtiren, fikir kuvvetiyle din kuvvetini ça-

lıĢtıran Ġbnü‟s-Salâh (ö. 643/1245), „Ġzz b. Abdisselâm (ö. 660/1262), Muhyiddîn en-

Nevevî (ö. 677/1278), Ġbn Dakîk el-„Îd (ö. 702/1302) gibi meĢhur muhaddislerle, Ġmam 

Gazzâlî (ö. 505/1111), Fahreddîn Râzî (ö. 606/1209) ve Kadı el-Beydâvî (ö. 691/1291) 

gibi Ġslam dünyasının meĢhur simaları bu dönemde etkisi bulunan önemli âlimlerdir.
98

  

 Ġslam dünyasının en büyük mutasavvıfları 13. yüzyılda çıkmıĢtır.
99

 XIII. asrın ilk 

çeyreğinde Moğollar‟ın Yakın Doğu‟da gözükmeleri ile Ġran ve Horasan‟dan kaçan birçok 

sufi ve Türkmen derviĢlerinin Anadolu‟ya gelmesi sonucunda ülkede kültürel anlamda bir 

hareketlilik yaĢanmaya baĢlandı ve özellikle tasavvufî manada birçok büyük ulemanın 

yetiĢip eserler vermesine yol açtı. Çok sayıda göçebe unsurunun da gelmesi sonucu önce-

leri kent kültürünün ve hayat tarzının hâkim olduğu Selçuklu ülkesinde kırsal kesim ağır 

basmaya, onların inançları topluma hâkim olmaya baĢladı.
100

 Böylece çoğunluğu Türk-
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men Ģeyhlerinin izindeki topluluklar büyük önem ve güç kazandı. Bunların baĢında gü-

nümüze kadar güçlü bir uzantı olarak gelebilenlerden Kadirilik yanında Yesevilik, 

Rifailik, Mevlevilik, NakĢibendîlik ile BektaĢilik hatta Babailik yer almaktadır.
101

 Bu dö-

nemde bu tarikatların temsilcilerinden Anadolu‟da Rifâiyye‟den Seyyid Ahmedî Kebîr, 

Seyyid Ahmedî Küçek ve Kalenderiyye‟den Ebû Bekr-i Niksârî gibi önemli isimlere rast-

lanır.
102

 Bunların yanında Harizmli Ģeyh Necmeddîn Kübrâ (ö. 618/1221) tarafından kuru-

lan Kübrevilik, Sadreddîn Konevî‟nin, Ġbn Arabî‟nin “ġeyh-i Ekber” ünvanına nispetle 

kurduğu Ekberilik ve eski Türk alplık vasıflarını ihtiva eden Melamilik gibi yüksek zümre 

tarikatları da çeĢitli Ģehirlerde faaliyetlerini sürdürüyorlardı.
103

 Muhyiddin Arabî‟nin Ana-

dolu‟da medreselerde ders vermesi vahdet-i vücudun bilhassa ulema çevrelerinde yayıl-

masına sebep olmuĢtu.
104

  

 Gerek Ekberilik gerekse ondan mülhem Melamilik, BektaĢilik gibi tasavvuf cere-

yanları ve halk hareketlerinde her Ģeyh veya derviĢ için kerametler tasavvur edilmiĢ, keha-

netler, istikbali keĢf, esrar perdesini açma iddiaları, müspet düĢünce melekesinden mah-

rum bıraktığı, aynı zamanda dini terbiyesinde olumsuz tesirler yaptığı halkı müĢahede ve 

tecrübeye dayanan ilim zihniyetinden ve hakikatlerden uzaklaĢtırmıĢtır.
105

 

 Bunların yanında Konya‟da farsça Ģiirleriyle tanınan Evhâdiyyeden  Evhâdüddîn-i 

Kirmânî (ö. 635/1238), Tokat‟ta Fahrüddîn Ġrâkî (ö. 1289), Kayseri ve Sivas‟ta ġeyh 

Necmüddîn Dâye er-Râzî (ö. 654/1256), Sadreddîn Konevî müridlerinden Müeyyidüddîn 

Cendî (ö. 691/1292), “Kasîde-i Tâiye” Ģarihi Sa„düddîn-i Fergânî (ö. 699/1299) ve daha 

bu gibi sufiyane eserleri ve Ģiirleriyle Ġslam âleminde tanınmıĢ birçok sufiler artık Anado-

lu‟da yaĢıyorlardı. Bunlar, yaĢadıkları Ģehirde kendilerine, birçok taraftar bulmuĢlardır.
106

 

BaĢkadı Sırâceddîn el-Urmevî de bu devirde ün kazanmıĢtı. Onun müritlerinden 1275-

1286 yılları arasında Anadolu‟da bulunan Safiyüddîn el-Hindî (ö. 715/1315) meĢhurdu.
107
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Halk arasında sağduyunun simgesi, mizah üstadı, halk dâhisi olan Nasreddin Hoca da bu 

devirde yaĢamıĢtır.
108

  

 Daha ilk göçler sırasında “dâru‟l-cihâd” sayılan Anadolu‟ya Türkmen oymakları ile 

birlikte birçok Türkmen babaları gelmiĢ, Yesevi derviĢleri, Horasan erenleri, yavaĢ yavaĢ 

ĠslamlaĢmaya baĢlayan merkezlerde yerleĢmiĢlerdi. Bunlar arasında en mühim rolü oyna-

yanlar, eski kam ve ozanlardan intikal eden bir kudsiyet ile çevrili, garip kıyafetleri, cezbe 

halinde yaĢayanları ile eski ġamanî hatıraları Ġslâmî Ģekil halinde devam ettiren babalar idi 

ki, bunlar Ġslamiyet‟in eski türk ananelerine uygun düĢen sufiyane, fakat halk tarafından 

anlaĢılacak derecede basitleĢtirilmiĢ, dolayısı ile oldukça bozulmuĢ ve Selçukluların sa-

vunduğu Sünni akidelerden çok farklı bir Ģeklini telkin ediyorlardı.
109

 Göçebe Türkmenler 

de Ġslam‟ın yüksek bir takım inanç esaslarını ve ibadetlerini kavrayamıyor, cahil Türkmen 

babalarının hurafelerle karıĢık, kendilerine uygun Ģekliyle, tasavvufun basitleĢtirilmiĢ fi-

kirleriyle yorumlanmıĢ Müslümanlığı tercih ediyorlardı.
110

  

 Moğol istilasından hemen önceki yıllarda Amasya civarındaki mağaraların birinde 

bir veli gibi yaĢayan ve Türkmenlerce peygamber olarak tanınan Baba Ġshak (Baba 

Rasûlüllâh) adındaki Ģeyhin öncülük ettiği Babailer Ġsyanı (1240) Selçuklu Devletinin 

temellerini sarstı. Bu isyan baba Ġshak ve müritlerinin yakalanıp idam edilmeleri ile bastı-

rılabildi. Bu, dini-siyasi mahiyetteki ilk Türkmen isyanını müteakip her tarafa dağılan 

baba taraftarı Türkmenler arasından Bâtıni akîdeli daha birçok veliler, derviĢler yetiĢmiĢ 

ve bunlar Anadolu‟da müteaddit ayaklanmalara sebep olmuĢlardır.
111

 

 ġîrâzî‟nin kadılık yaptığı Sivas Ģehri, Babailerin asıl faaliyet alanı içinde kalıyordu. 

Baba Ġlyas (ö. 637/1240), Baba Ġshak (ö. 637/1240) gibi Ģahsiyetler Sivas‟ta bulunmakta 

idi. Hacı BektâĢ-ı Veli (ö. 669/1270), Geyikli Baba (ö.?) gibi Ģahsiyetler de Baba Ġlyas‟a 

bağlanmıĢlardı. Sivas yöresindeki Türkmenler, Heterodoks Türkmen inanıĢı yanında Ġran 

kaynaklî ġiiliğin tesiri altındaydılar. Böylece bu yöre bu dönemde kültürel bir misyona 

sahip ġiî-Alevî yapılanmasına sahip idi.
112

 ġiî âlim Nasîruddîn Tûsî‟den eğitim alan, böy-

lece ġiiliği yakından tanıyan ġîrâzî de görev yaptığı yerdeki halkın farklı inanıĢları hak-

kında bir alt yapıya sahipti. 
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 Alamut‟taki Bâtıni merkezi 1256‟da tarihe karıĢtıktan sonra oradan kaçan Bâtıniler 

Anadolu‟ya gelip, Türkmen oymakları arasına birer propagandacı olarak karıĢtılar. Ġçle-

rinde bilginler de bulunduğu halde kurdukları zaviyelerde kadınlı erkekli topluca sihri 

ayinler, içkili rakslar, devranlar ve danslar yapıyorlardı. ġehirlerde ekonomik çöküĢ sonu-

cu iĢsiz kalanlar da bu zümrelere katıldılar.
113

 Anadolu‟daki bu farklı grupların yoğunlu-

ğundan ve tehlikesinden olsa gerek Kutbuddîn ġîrâzî, Bâtınilerle ilgili bir eser ve bir 

yönetim kitabı yazarak Kastamonu beylerine ithaf etmiĢtir.
114

    

  Moğollar devrinde Anadolu‟da yarısı gezici derviĢlerden oluĢan Hindistan veya 

Orta Asya kökenli Kalenderilik, Cevlakilik ve Haydarilik gibi sapık inançlı mezheplerin 

sebep olduğu yanlıĢ inançlı zümreler artmıĢ ve sonuçta Selçuklu Türk toplumunda bir 

yozlaĢma ve çözülme baĢlamıĢtı.
115

 Ġlhanlılar, Baba lakaplı Türkmen Ģeyhlerine büyük 

itibar ve saygı gösteriyorlardı. Onların Müslüman olmaları ve Ġslam dinine hizmet etmele-

ri de yine bu Ģeyhler vasıtasıyla olmuĢtur. Bu sebeple onlar kısa sürede dillerini unutarak 

TürkleĢmiĢlerdi.
116

 Ahmed Teküder, ġeyh Abdurrahman‟ın sözünden çıkmaz ve devlet 

iĢlerini bile onunla görürdü. Gazan Han devrinde ise Tokatlı ve muhtemelen Kalenderi 

reislerinden olan Barak Baba (ö. 1307), Ġlhan katında büyük itibar görmekteydi. O, yanın-

da yüz müridiyle yürürdü. Bunlar palabıyıklı ve tıraĢlı idiler. Saçlarını boynuz Ģeklinde 

örüyorlardı. Sırtlarında zil, zurna ve değnekler taĢırlardı. Gazan Han Barak Babaya 30.000 

dinar tutarında büyük bir maiĢet bağlamıĢtı.
117

 Sünni akidelerine pek uymayan Kalenderi, 

Babai ve BektaĢi zümresinden olan Türkmen derviĢleri Ġlhanlı sarayı tarafından açıkça 

korunmakta ve himaye görmekteydi. O dönemde yetiĢmiĢ mutasavvıf ve sufilerin sayıları 

ciltlerce kitaba sığmayacak kadar çoktu. O devirde yetiĢmiĢ, Ġlhanlı hükümdarlarına da 

etkide bulunmuĢ ve etkisi günümüze kadar gelmiĢ sufiler arasında ġeyh Kutbuddîn ġîrâzî 

yanında ġeyh Safieddin Erdebili, Argun‟un vezirliğine kadar yükselmiĢ ġeyh ġerafeddin 

Simnani, Gazan Han‟ın Müslüman olmasına vesile olan ġeyh Sa„dedin Halidî yer almak-

taydı.
118

 Denebilir ki Moğollar döneminde hem Ġran hem de Anadolu‟da tasavvufî düĢün-
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ce ve kültürü altın devrini yaĢamıĢ ve hem de diğer ileriki yüzyıllara damgasını vuracak 

kültürel geliĢme ve değiĢmelerin temellerini oluĢturmuĢtur.
119

 

 Ġran‟ın tasavvufi durumuna baktığımızda Gazzâlî öncesi ve sonrasında Sünnî ta-

savvuf aktif haldeydi. Asırlar boyunca tasavvuf burada geliĢimini sürdürmüĢtür.
120

 Özel-

likle ġîrâzî‟den bir asır önce yaĢayan Sühreverdî‟nin yetiĢtiği devirde ve ġîrâzî‟nin yaĢa-

dığı dönemde Ġran, adeta tasavvufu hayat tarzı olarak benimsemiĢ sufilerin vatanıydı. 

Sufilerin, fakihlerin ve bu yolu tutanların dillerinde halkın kalplerini heyecanlandıran ve 

zühde yönelten zühd Ģiirleri dolanıyordu. O dönemde Arapça manzum eserler yanında 

ġeyh Sadi ġîrâzî gibi Fars dili ile manzum eserler veren mutasavvıflar da vardı.
121

  

 Gayesi daha ziyade sanat olup, tasavvufî hâlet-i ruhiyeyi sanatkârane bir dünya gö-

rüĢüne vasıta sayan ve onu kavimler, devirler üstü bir düĢünceye yöneltmiĢ olan Ġran te-

lakkisine karĢılık Türk telakkisi, doğrudan doğruya ahlakı, ruh temizliğini gaye saymasın-

da ve onu, eski Türk tefekkürü ile irtibatından dolayı vatan ve ülke fikirleri ile mecz etme-

sinde belirir. Bu vasfı tasavvufun, Anadolu‟da halk arasında ve sınır boylarında hızla ya-

yılmasını sağlamıĢtır. Hem Ġran hem de Türk toplumunun önceki inançları tasavvuf anla-

yıĢları üzerinde etkili olmuĢtur.
122

 

 Böylece ġîrâzî‟nin tasavvuf sistemi hem Ġran hem Anadolu‟dan etkilenerek, 

sufizmin olgunluğa eriĢtiği asır olan 13. yüzyıldaki sufi tecrübeye dayanmaktadır. 

Bu asır aralarında birçok büyük isimlerin de bulunduğu ve önemli sufi tarikatlarının 

çoğunun kurulduğu asırdır. Sufizm, popüler hareketlere dönüĢtüğünde idare ve or-

ganizasyon sorunu daha merkezi oldu ve birçok mistik kural, zamanın bazı mistik 

liderleri tarafından konuldu. Bunlara Ebu‟n-Necib Sühreverdî (ö. 563/1168)‟nin 

“Âdâbu‟l-Mürîdîn”i, ġihâbuddîn Ebû Hafs Ömer es-Sühreverdî (ö. 632/1234)‟nin 

“„Avârifu‟l-Me„ârif”i, Necmüddîn Kübrâ (ö. 1221)‟nın “Âdâbu‟s-Sûfiyye”si ve 

Necmüddîn Râzî (ö.?)‟nin “Mirsâd el-Ġbâd”ı örnek olarak verilebilir.
123
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 O dönemde tasavvuf sadece Anadolu ve Ġran‟da değil Mısır‟da da yoğun bir etkiye 

sahipti. Mısır, yönetimin desteğini yanına alan sufilerle doluydu. Tasavvuf kurtuluĢun tek 

çaresi gibi sunulmaktaydı. Bu durum ġam ve Mısır‟da yaĢayan Ġbn Teymiye‟nin tepkisini 

çekmekteydi.
124

 O dönemde tasavvuf denilince fena, sekr, cezbe, vecd, vahdet-i vücûd, 

semâ‟, hırka, silsile, tarikat merasimi, tekke adabı, türbe ve yatır ziyareti, ermiĢlerden 

medet umma, evliyayı Allah katında Ģefaatçi kılma, gaybe erenler vb. hususlar anlaĢılı-

yordu.
125

  Böylece yanlıĢ mecralara kaydırılan tasavvufî anlayıĢlar ġîrâzî‟yi de dâhil ede-

bileceğimiz bazı âlimler tarafından zahir ile uyumlu müspet sınıra çekilmeğe çalıĢılıyor-

du. 

 Temellerini Mevlânâ Celâleddîn‟in attığı ve özellikle yüksek tabakaya hitap eden 

biraz Ġran mistisizminden etkilenmiĢ entelektüel düzeyde bir akım olan Mevlevilik XIII. 

asrın baĢlarında Anadolu‟da geliĢmeye baĢlamıĢ,
126

 bu asrın sonlarında Selçuklu-Moğol 

idaresinin zayıflaması sonucunda ise önemli ölçüde güç kaybetmiĢtir.
127

 Mevlevilere göre 

bir ülkeyi düĢman istila etti ise bu, Allah‟ın böyle takdir etmesindendi. Mücadele yerine 

boyun eğip tevekkül etmek gerekiyordu. ĠĢte bu sebeptendir ki Mevleviler Moğollar‟a 

karĢı husumet duymamıĢlar zaman zaman da birlikte hareket etmiĢlerdi.
128

 Bunun bir se-

bebi de Anadolu‟daki Türk din adamları ve mutasavvıfların, özellikle de Celâleddîn 

Rûmî‟nin, Moğollar‟a “yakın bir geleceğin Müslüman‟ı olacak cahiller” gözüyle bakmala-

rıydı. Bu gerçeği Mevlânâ “Sen Tatarlardan korkuyorsan, Tanrıyı tanımıyorsun demektir; 

ben ise onları yüz tane iman sancağı ile istikbal ediyorum” demiĢtir. Nitekim Gazan 

Mahmûd Han müslüman olunca bu Ģiiri giydiği hırkaya altın telle yazmıĢtır.
129

 

 Kutbuddîn de, bir tasavvuf ehli olarak Ġlhanlılar‟a baĢkaldırıyı tercih etmek yerine 

onların hizmetine girmiĢ ve önemli kademelere yükselmiĢtir. Ancak onun bu tavrında et-

kili olan en önemli husus, ilimde ilerleme isteği ve özellikle Ġbn Sina‟nın “el-Kanun fi‟t-

Tıb” adlı eserini Ģerh etmek için her türlü fedakârlığa baĢvurmuĢ olmasıdır. Zira ġîrâzî‟nin 

hayatına bakıldığında kendini ilme adamıĢ olduğu görülür. Aldığı maaĢını öğrencilerine 

burs olarak vermiĢ, hatta evlenmemiĢtir. ġîrâzî Ġlhanlı yönetiminde görev almasına karĢın 
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o dönemdeki zulme razı olmamıĢ, tefsirinde o dönemdeki zulümden Ģikâyetçi olmuĢtur.
130

 

Bir kısım ehl-i tasavvufun ve tasavvuf eğitimi alan ġîrâzî‟nin Moğollar‟a baĢkaldırmama 

tavrına karĢın ġîrâzî ile aynı dönemde ġam coğrafyasında yaĢamıĢ ve ġîrâzî‟den 18 yıl 

sonra vefat etmiĢ olan Ġbn Teymiyye (661-728/1263-1328) ise tam tersi bir tavır sergileye-

rek hem Moğollara hem de onlarla iĢbirliği yapan aĢırı ġii fırkalara karĢı gerek bilimsel 

çaba sergileyerek gerekse fiili olarak savaĢarak sürekli bir mücadeleye giriĢmiĢtir. Nitekim 

hicri 705 yılında dağlarda barınan ve düĢmanla iĢbirliği içerisinde olan Ġsmaililer ve diğer 

bazı gruplar hakkında savaĢ fetvası vermiĢ ve hazırlanan orduya bizzat katılarak bunlardan 

çoğunun kılıçtan geçirilmesine rıza göstermiĢtir. Ġbn Teymiyye Moğolların Ġslam‟ı kabu-

lünden sonra dahi onlarla savaĢmaya fetva vermiĢ ve halkı buna teĢvik etmiĢtir.
131

 

Ġmam Gazzâlî‟ye son derece saygılı olan ġîrâzî‟nin, siyasi duruĢu ile ilmî çabası 

Gazzâlî ile benzerlik arz etmektedir. Gazzâlî, inzivaya çekildiği yıllarda Kudüs‟ün iĢgali 

ile bütün Ġslam dünyasını derin üzüntüye boğan Haçlı saldırıları karĢısında sessiz kal-

mıĢ, halifenin isteği üzerine önde gelen âlimler halkı iĢgalcilere karĢı direniĢe çağırırken 

o, hiçbir eserinde bu geliĢmelerden tek kelime ile söz etmemiĢtir. Gazzâlî, bu yıllarda 

yaĢadığı Horasan‟dan uzaklarda cereyan eden Haçlı iĢgalleri ile ilgilenmekten alıkoya-

cak kadar yoğun olan Bâtınî fitne ve terörü gibi siyasi ve içtimai meselelerle meĢgul 

olmuĢtur. Bâtınî akımlara cevaplar yanında birçok eseri ile birlikte Ġhyâ‟sını da bu yıl-

larda yazmıĢ, böylece ülkenin ve toplumun, meselelerini aĢma çabalarına katkı sağla-

mıĢtır.
132

 ġîrâzî de çok daha yoğun bir siyasi ve düĢünce kargaĢasının yaĢandığı dönem-

de ilimle meĢgul olmuĢ, Bâtınilerle ilgili bir eser yazmıĢ, tefsirinde ehl-i sünneti sa-

vunmuĢ, zahir ile uyumlu bir tasavvuf anlayıĢını benimsemiĢ ve toplumun ahlaki yönden 

ıslahı için Gazzâlî‟nin Ġhyâ‟sından geniĢ bir Ģekilde istifade etmiĢtir. 

 Müslümanların o dönemde düĢtükleri kötü durumun sebepleri konusunda o dönemin 

uleması ve Ġlhanlı ümerası ittifak halindedirler. Ġlhanlı hükümdarlarından özellikle 

Hülagu, Abaka ve Argun hanlar Budist olmakla birlikte Hıristiyanlığa ilgi duymuĢlar, 

adeta Müslümanlara karĢı Moğol-Hıristiyan birliğini sağlamaya çalıĢmıĢlardır.
133

 Ancak 

Moğollar‟ın Ġslamiyet‟i araĢtırdıkları da anlaĢılmaktadır. Hülagu‟nun Bağdat‟ı almasından 
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ve halifeyi kovmasından sonra Halep padiĢahı el-Melikünnasır‟a h. 658‟de yazdığı mek-

tup hem onun Ġslam hakkındaki bilgisini sergilemesi hem de tarihi yönden önemlidir. 

Mektubun bir kısmı Ģöyledir: “el-Melikünnasır bilir ki biz, Bağdat üzerine inip Tanrının 

kılıcı ile orayı aldık ve oranın sahibini yanımıza çağırarak kendisine iki soru sorduk: “Tan-

rı hiçbir kavmin elindeki nimeti, o kavim kendi kendini bozmayınca bozmaz”
134

 ayetinde 

denildiği gibi, bizim azabımıza kendi yaptığı iĢler yüzünden müstahak oldu. Mallarını 

esirgediği için malına gelecek olan canına geldi ve tatlı canlarını acı madenlere değiĢtiler. 

Bunun sonucu yine Tanrının dediği gibi: “Her ne yaptılarsa orada hazır buldular.”
135

 

oldu. Çünkü biz Tanrının kuvveti ile kalktık ve onun kuvveti ile muvaffak olduk ve ol-

maktayız. Hiç Ģüphe yok ki biz yeryüzünde Tanrının askerleriyiz. Kendisi gazabına uğ-

ratmak istediği kimseler üzerine bizi gönderir...
136

 Sizler haram yediniz ve imanınıza sadık 

kalmadınız. Birçok bidatler uydurdunuz. Sabi çocukları kullanmayı adet edindiniz, Ģimdi; 

buyurun zillet ve hakarete!.. Bugün yaptıklarınızın cezasını göreceksiniz, ektiklerinizi 

biçeceksiniz!... “Zulmedenler hangi akıbete döndürüleceklerini yakında bileceklerdir.”
137

 

Siz bize kâfir diyorsunuz. Biz de size facir ve fasık diyoruz. Bütün iĢleri takdir ve tedbir 

eden kimse tarafından biz size musallat edildik.”
138

  

 Ġbn Teymiye de bu konuda aynı görüĢü paylaĢmakta; inkârcıların bu devirde Müs-

lümanlar üzerine musallat olmasını nifaka, iç çekiĢmelere, Müslümanlarının saflarının 

ayrılmasına, dindeki sapmalarına ve böylece Ġslam Ģeriatinden uzaklaĢmalarına bir ceza 

olarak Allah tarafından takdir edildiğini bildirmektedir.
139

 Ġbn Esîr (555-630) de Moğol 

saldırıları dönemindeki Müslüman devlet yöneticilerinden Ģöyle yakınmaktadır: “Allah 

Ġslam‟a ve Müslümanlara katından yardım eder; ancak Müslümanların idarecilerinde 

cihad ve Allah‟ın dinine yardım konusunda bir istek göremiyoruz. Bilakis hepsi oyuna, 

eğlenceye ve halkına zulme yönelmiĢler. Bu beni düĢmandan daha çok korkutuyor. Nite-
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138
  Ebül-Ferec-Ġbnü‟l-Ġbrî, age, s. 38; Türkiye Tarihi, s. 112; Kur‟an‟a vukufiyeti gösteren bu ifadeler 

Hülagu‟nun bu mektubu hizmetinde bulunan ve Ġslam‟a vakıf olan bir Ġslam âliminin yardımıyla 

yazdığı izlenimi vermektedir. 
139

  Ukayli, Ġbrahim, Tekâmülü‟l-Menheci‟l-Marifi „inde Ġbn Teymiyye, Takdim: Taha Câbir, el-

Me„hedi‟l-Âlî el-„Alvânî li‟l-Fikri‟l-Ġslâmî, Virginia ABD 1415/1995, s. 95. 
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kim Allah Ģöyle buyurmaktadır: “Öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden sadece zulme-

denlere eriĢmekle kalmaz (umuma sirayet eder ve hepsini periĢan eder).”
140

 

 Müfessirimiz Kutbuddîn de bu konuda aynı görüĢte birleĢmekte, “Nice az topluluk 

Allah‟ın izni ile çok topluluğa galip gelmiĢtir”
141

 ayetini tefsir ederken,  o dönemde 

Müslümanların kendilerinden daha az sayıdaki gayr-i Müslimlere yenilme ve her taraf-

tan kuĢatılma sebeplerini irdelemekte ve Ġslam toplumundaki ahlaki ve dini açıdan bo-

zulma ve yozlaĢmaya, sabrın, güvenin, takvanın, doğruluğun azalmasına, zayıfların ih-

mal edilmesine, tuğyanın, fitnenin, fesadın, kötü amellerin çoğalmasına, niyetlerin, he-

deflerin bozulmasına, Allah‟a inananlara uyulmamasına ve dolayısı ile Allah‟ın yardı-

mını celbedecek bir iradenin, çabanın sergilenmemesine dikkat çekmekte ve bu konuda-

ki ayet ve hadisleri delil olarak sunmaktadır.
142

 Bunun yanında muhtemelen idari kadro-

da yer alan Müslüman ama zâlim kiĢileri kınayan Ģu ifadeleri de ilginçtir: Hasen el-Basrî 

(21-110/642-728)‟nin Ģöyle dediği rivayet edilmiĢtir: “Ġstiğfarımız da istiğfara muhtaçtır.” 

Bu, Hasen el-Basrî‟nin zamanı hakkındaki sözüdür. Ya bizim içinde bulunduğumuz za-

mana ne demeli ki, adamı zulümden kopmayacak, hırslı bir Ģekilde zulme gömüldüğünü 

görüyorsun. Tespih de elinde günahından istiğfar ettiğini iddia ediyor. Bu, onunla alay 

etmektir ve onu hafife almaktır. Allah onu kâhiretsin ne kadar da cahil. Bu meyanda ayette 

“Sakın Allah‟ın ayetlerini eğlenceye almayın.”
143

 buyrulmuĢtur.
144

  

 Sonuç olarak Moğol saldırıları Müslümanların tarihlerinde en büyük yıkımlara 

sebep olmasına rağmen bir takım olumlu neticeler de doğurmuĢtur. Moğol hâkimiyeti 

Uzak Doğu ile Yakın Doğu unsurlarının birbirleri ile karĢılaĢmasını, yerlerinden sürülen 

halkın diğer kültür ve dinlerle imtizacını sağlamıĢtır. Ġpek yolunun canlanması ve kervan 

ticaretinin geliĢmesi ile de Ġslamiyet daha önce ulaĢmadığı Türk boyları arasında ve çeĢitli 

bölgelerde hızla yayılmıĢ, Ġslam ülkelerinde kalan Moğollar da Ġslamiyet‟i kabul etmiĢler-

dir. Böylece Ġlhanlı ve Altınordu Devletleri ĠslamlaĢmıĢ ve TürkleĢmiĢlerdir. 

 Sıkıntılı dönemlerde insanlardaki mistik duyguların arttığı bilinmektedir. Bu dö-

nemde Moğol istilasının meydana getirdiği karanlık tablo ve iç çekiĢmeler toplumun psi-

                                                 

140
  Enfâl 8/25; Ġbnü‟l-Esîr, Ebü‟l-Hasan Ġzzeddin Ali b. Muhammed b. Abdülkerim (630/1233), el-

Kâmil fi‟t-Târîh, Thk. Halîl Me‟mûn ġîhâ, Dâru‟l-Ma„rife, Beyrût 1422/2002, c. IX, s. 794. 
141

  Bakara 2/249. 
142

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 145a-b.  
143

  Bakara 2/231; BaĢka bir ayette de Ģöyle buyrulmaktadır: “DüĢmanlık sadece zâlimleredir.” (Bakara 

2/193). Bu noktada zâlimin Müslüman veya gayr-i Müslim olması fark etmemektedir.  
144

  ġîrâzî, Fethu‟l-Mennân, Hekimoğlu, nr. 110, vr. 33b. 
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kolojisini etkilemiĢ; bu etki insanlarda dünyevi hayattan kaçıĢa yol açmıĢ, böylece Moğol-

ların zulüm ve baskılarına maruz kalan halkın mistik eğilimleri yoğunlaĢmıĢtır. Bu da Ġs-

lam dünyasında aklî ilimlerin gerilemesine yol açarken dini-tasavvufî hareketlerin güçle-

nerek geliĢmesi için uygun zemin hazırlamıĢtır.
145

 Bu durum ġirazî‟nin tefsirine de yan-

sımıĢ, dünyayı zemmeden ifadelere tefsirinde sıkça yer vermiĢtir. 

 Ġslam dünyasının en büyük mutasavvıfları 13. yüzyılda çıkmıĢtır. Bu dönemde Ġran 

ve Anadolu‟da tasavvufî düĢünce ve kültürü altın devrini yaĢamıĢ ve ileriki yüzyıllara 

damgasını vuracak geliĢmeler sağlamıĢtır. Günümüzde de etkisini sürdüren Muhyiddîn 

Arabî, Sadreddîn Konevî, Mevlânâ Celaleddîn Rûmî, Yunus Emre (1239-1320), Hacı 

BektâĢ-ı Veli (ö. 669/1270) gibi Ģahsiyetler Anadolu‟da yetiĢmiĢ ve halk üzerinde derin 

etkiler bırakmıĢlardır. Ancak bunun yanında Ġlhanlı yöneticiler üzerinde özellikle Baba 

lakaplı Türkmen Ģeyhleri etkili olmuĢ, Kalenderi ve Cevlaki gibi sapık inançlı mezheple-

rin sebep olduğu yanlıĢ inançlı zümreler artmıĢ ve toplumda yozlaĢmaya ve çözülmeye 

sebep olmuĢlardır.  

 Gerek Anadolu‟ya ilk göçler sırasında Türkmen oymakları ile birlikte birçok Türk-

men babalarının gelmiĢ olması, gerek XIII. asrın ilk çeyreğinde Moğollar‟ın Yakın Do-

ğu‟da gözükmeleri ile Ġran ve Horasan‟dan kaçan birçok sufi ve Türkmen derviĢlerinin 

Anadolu‟ya gelmesi, gerekse Alamut‟taki Bâtıni merkezinin 1256‟da tarihe karıĢmasından 

sonra oradan kaçan Bâtınilerin Anadolu‟ya gelip, Türkmen oymakları arasına birer propa-

gandacı olarak karıĢmaları ve Ġlhanlılar dönemindeki ġii etkiler nedeni ile Anadolu‟da çok 

karmaĢık bir dini-tasavvufî yapı ortaya çıkmıĢtır.  

 Moğol saldırılarının sebep olduğu olumsuz durumlar bir taraftan düĢüncedeki ge-

liĢmeleri yavaĢlatırken, diğer taraftan da Merağa rasathanesinin kurulması sonucu orada 

yetiĢen çok sayıda bilim adamı da gittikleri çeĢitli yerlerde yetiĢtirdiği talebeler ve yazdığı 

eserlerle düĢüncenin ve bilimin geliĢmesine katkıda bulunmuĢlardır.  

 ĠĢte kendisi de Ġran‟da tıp doktoru ve tasavvuf ehli olan bir ailede tasavvufî bir ter-

biye ile yetiĢen, ardından gittiği Merağa rasathanesinde kendisini yetiĢtiren ve  ömrünün 

21 yıla yakın bölümünü Anadolu‟da, sonraki yıllarını da Ġlhanlılar‟ın baĢkenti Tebriz‟de 

geçiren Kutbuddîn ġîrâzî, tasavvufî düĢüncenin yoğun ve karmaĢık olduğu böyle bir or-

tamda yaĢamıĢ ve dengeli bir tasavvuf anlayıĢını savunmuĢ, tefsirinde Ģeyhlere yapılan 
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  Özgüdenli, “Moğollar”, c. XXX, s. 228. 
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aĢırı tazimi vs. eleĢtirmiĢtir.
146

 Zamanında Ġbn Arabî‟nin düĢüncelerinin yoğun etkisine ve 

Sadreddîn Konevî‟den eğitim almıĢ olmasına rağmen kendisi ĠĢrâkî düĢüncenin temsilcile-

rinden sayılmıĢ ve Ġmam Gazzâlî‟nin takipçiliğini yapmıĢtır. Bunun yanında ehl-i sünnet 

dıĢı aĢırı grupların Ġlhanlılar tarafından desteklendiği bir ortamda Anadolu Selçuklu Dev-

letinin Sünniliği koruma ideolojisi doğrultusunda ve belki zamanındaki mezheb taassubu-

nun da etkisi ile kendisi de tefsirinde Sünni görüĢleri savunmuĢ, ehl-i sünnet dıĢı görüĢleri 

eleĢtirmiĢtir. Belki ġîrâzî‟nin tefsirinin yazmasındaki etkenlerden biri o dönemdeki yoğun 

ehl-i sünnet dıĢı propagandalara ve tasavvuftaki sapmalara karĢı ehl-i sünneti savunmak 

ve doğru bir düĢünce açısı geliĢtirme isteği olmuĢtur. Bunun yanında çok yönlü âlim olan 

ve devlet yöneticileri üzerinde de etkili olan ġîrâzî, Anadolu‟da birçok devlet yöneticisi 

adına eserler yazmıĢtır. Üzerinde çalıĢtığımız tefsiri de bu birikimden sonra, ömrünün 

sonlarına doğru kaleme almıĢtır. Ancak zamanındaki fikrî durgunluk ve malumat çokluğu 

ġîrâzî‟yi de etkilemiĢ, tefsirinde üretken davranmayarak bolca malumat aktarmıĢtır.  

3. Hayatı 

a. ġîrâzî‟nin Ġsmi ve Lakapları 

Müellifimizin tam ismi “Mahmûd b. Mes„ûd b. Muslih el-Fârisî Kutbuddîn eĢ-ġîrâzî eĢ-

ġâfiî”dir.
147

 ÇağdaĢı Safedî, ġîrâzî‟nin ismini, “Mahmûd b. Mesud b. Muslih el-Allame 

zü‟l-Fünûn, Kutbuddîn Ebu‟s-Sena‟ el-Fârisi eĢ-ġîrâzî eĢ-ġafi„î”
148

 diye zikreder. 

“Kutbuddîn ġîrâzî” diye meĢhur olmuĢtur. Hemen hemen bütün eserlerde bu Ģekilde anıl-

maktadır. Kendisi de, eserlerinin mukaddimesinde ismini bu Ģekilde yazar. Daha sonra ismi 

                                                 

146
  Bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp. Hekimoğlu, nr. 109, vr. 81b. 

147
  Sübkî (727-771), Tabakâtü‟Ģ-ġâfi„iyyeti‟l-Kübrâ, Thk. Abdulfettah Muhammed el-Hülv_Mahmûd 

Muhammed et-Tenâhî, Matbaatu Îsâ el-Bâbî el-Halebî, Kahire 1383/1964, c. X, s. 386; Ġbn Hacer 

el-„Askalânî, ġeyhü‟l-Ġslâm ġehâbüddîn Ahmed (ö. 852/1449), ed-Dureru‟l-Kâmine fî A„yâni‟l-

Mieti‟s-Sâmine, Dâru‟l-Cîl, Beyrut, ts., c. IV, s. 339; Ġbn Tağrîberdî, Cemâlüddîn ebi‟l-Mehâsin 

Yusuf b. Tağrîberdî el-Atâbekî (ö. 813-874), el-Menhelü‟s-Sâfî ve‟l-Müstevfî Ba„de‟l-Vâfî, 

Terâcim: Muhammed b. Muhammed b. Osman, Mikail el-EĢkurî, Thk. Muhammed Muhammed 

Emin, Dâru‟l-Kütüb ve‟l-Vesâiku‟l-Kavmiyye, Kahire 1426/2005, c. XI, s. 224; es-Suyûtî, 

Celâluddîn Abdurrahmân ibn Ebî Bekr (ö. 911/1505), Buğyetu‟l-Vu„ât fi Tabakâti‟l-

Luğaviyyîn ve‟n-Nuhât, Thk. Muhammed Ebu‟l-Fazl Ġbrahim, 2. bs. Dâru‟l-Fikr, Beyrut 

1399/1979, c. VI, s. 282; Sarton, Ġntroduction, II/1017. 
148

  es-Safedî, Selâhüddîn Halil b. Aybek b. Abdullâh (ö. 764/1363), el-Vâfî bi‟l-Vefeyât, Beyrut 

1420/1999, (I-XXIX), c. XXV, s. 363; es-Safedî, A„yânü‟l-„Asr ve A„vânü‟n-Nasr, Thk. Ali Ebû 

Zeyd ve ArkadaĢları, Dârü‟l-Fikri‟l-Muasır, Beyrut 1418/1998, (I-V), c. II, s. 536. 
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“el-Mevlâ Kutbuddîn ġîrâzî” ve “el-„Allâme ġîrâzî” diye de yaygınlaĢmıĢtır.
149

  Tefsirinin 

ciltlerinin sonunda da ismi müstensihler tarafından “el-„Allâmî” diye kaydedilmektedir.
150

 

 ġîrâzî‟ye Kutbuddîn lakabını, talebeleri arasında parladığı zaman hocası Tûsî vermiĢ, 

onu “Kutbu Feleki‟l-Vücûd” diye isimlendirmiĢtir.
151

 “Kutb”, lugatte değirmenin alt taĢına 

yerleĢtirilen ve üst taĢın dönmesini sağlayan mil,
152

 tasavvufta ise veliler zümresinin baĢka-

nı, dünyanın ve âlemin manevi yöneticisi olduğuna inanılan en büyük veli demektir.
153

 

“Kutbu‟l-felek” feleğin yörüngesi, mili, aksı demektir.
154

 Buna göre “kutbu feleki‟l-

vücûd”, varlık feleğinin yörüngesi, mihveri anlamına gelir. Zeynüddîn Ġbnülverdî, 

ölümünden sonra, Kutbudddîn için yazdığı bir mersiyede ilim değirmeninin kutbu 

(mihver) kırıldığı halde, çarkının dönmesine ĢaĢtığını belirtmiĢtir.
155

   

 Künyesi Ebu‟s-Senâ‟dır.
156

 Benzerleri ile karıĢmasın diye tarihçilerin onun ismine 

“el-Fârisî” veya “eĢ-ġâfi„î” lakabını eklediklerini görüyoruz.
157

 Füruda ġâfiî, Usulda 

EĢaridir.
158

 Kaynaklarda kendisine verilen birçok lakapla karĢılaĢmaktayız. Bunlardan bir 

                                                 

149
  Kays, Kays Ali, el-Îrâniyyûn vel-Edebü‟l-„Arabî Ricâlu „Ulûmi‟l-Kur‟ân, Müessesetü‟l-Buhûs 

ve‟t-Tahkîkâtü‟s-Sekâfiyye, Tahran 1368, c. I, s. 412. 
150

  Örneğin bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 191a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 194a; 

Hekimoğlu, nr. 118, vr. 115b; Esad Ef., nr. 135, vr. 161a; Hekimoğlu, nr. 126, vr. 276b; Esad Ef., 

nr. 137, vr. 157a; Esad Ef., nr. 140, vr. 197a.  
151

  es-Selâmî, Ebü‟l-Me„âlî Muhammed b. Râfi„ (704-774), Târîhu „Ulemâi Bağdâd; Müntehabü‟l-

Muhtâr, Tashih ve Ta„lîk: el-Mehâmî Abbâs el-„Azâvî, ed-Dâru‟l-„Arabiyye li‟l-Mevsû„ât, Beyrut, 

1420/2000, s. 177; Azzâvî, Abbâs b. Muhammed b. Samir Abbas (ö. 1391/1971), Târîhu „Ġlmi‟l-

Felek fi‟l-Irâk ve „Alâkâtihî bi‟l-Aktâri‟l-Ġslâmiyye ve‟l-„Arabiyye fi‟l-„Uhûdi‟t-Tâliye li-Eyyâmi‟l-

„Abbâsiyyîn, Matbaatu Mecmai‟l-„Ġlmi‟l-„Irâkî, Bağdad 1378/1958, s. 130; Mînovî, Mücteba, 

“Molla Kutb ġîrâzî”, Yâdnâme-i Îrâniyye Minorski (Haz. Müctebâ Mînovî - Îrec EfĢâr), 

DaniĢgah-ı Tahran, Tahran 1348/1969, s. 168. 
152

  Ġbn Manzûr, Ebu‟l-Fadl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem el-Mısrî (ö. 711/1311), Lisânü‟l-

„Arab, Dâru Sâdır, Beyrut ts, c. I, s. 681-682. 
153

  AteĢ, Süleyman, “Kutub”, DĠA, c. XXVI, s. 498. 
154

  Ġbn Manzûr, age, c. I, s. 682; ġîrâzî, tefsirinde “Kutb” kelimesinin, “feleğin üzerinde döndüğü, 

kuzey yıldızı ile kutup yıldızları arasında bulunan bir yıldızdır,” Ģeklinde tanımına yer vermiĢtir. 

ġîrâzî, Fethu‟l-Mennân, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 152b. Buna göre “kutbu feleki‟l-

vücûd” ifadesini “varlık feleğini döndüren yıldız” olarak tercüme edebiliriz. 
155

  Ġbnü‟l-Verdî, Zeynüddîn Ömer b. Muzaffer (ö. 749 h.), Târîhu Ġbni‟l-Verdî, Dâru‟l-Kütübi‟l-

Ġlmiyye, Beyrut 1417/1996, c. II, s. 251; Wiedemann, E., “Kutbeddîn”, ĠA, Maarif Basımevi, Ġs-

tanbul 1955, c.VI, s. 1050-1051. 
156

  es-Safedî, el-Vâfî bi‟l-Vefeyât, c. XXV, s. 36; es-Selâmî, Târîhu „Ulemâi Bağdâd, s. 176; Ġbn Kâdî 

eĢ-ġühbe ed-DimeĢkî, Ebu Bekr b. Ahmed b. Muhammed b. Ömer b. Muhammed (ö. 779-

851/1377-1448), Tabakâtü‟Ģ-ġâfi„iyye, Tashih ve Ta„lîk: el-Hâfız Abdulalîm Hân, „Âlemü‟l-

Kütüb, Beyrut 1407/1987, c.I, s. 237; Bağdatlı Ġsmail PaĢa (ö. 1338/1920), Hediyyetü‟l-„Ârifîn 

Esmâü‟l-Müellifîn ve Âsâru‟l-Musannifîn, Ġstanbul 1955, (I-II), c. II, s. 407; Kays, age, c. I, s. 412. 
157

  Kays, age, c. I, s. 412. 
158

  Müderris, Mirzâ Muhammed Alî, Reyhânetü‟l-Edeb fî Terâcimi‟l-Ma„rûfîn bi‟l-Künye evi‟l-

Lakab= Künâ ve Elkâb, Çaphâne-i ġafak, Tebriz ts, c. IV, s. 470. 
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kısmı o dönemde ilim ve irfanda yüksek derecedeki kiĢilere verilen lakaplarla aynıdır: 

Kutbü‟l-Muhakkikîn, Senedü‟l-Mudakkıkîn,
159

 „Allâme,
160

 el-Ġmâm,
161

 eĢ-ġeyh,
162

 

Mevlânâ
163

 gibi. Bir kısmı da kendine mahsus özelliklerini yansıtacak Ģekilde verilmiĢtir: 

Allâmetü‟Ģ-ġîrâzî, „Âlimü‟l-„Acem,
164

 „Allâme zü‟l-Fünûn gibi.
165

 ÇeĢitli alanlarda behre 

sahibi olması ve bilgi geniĢliği sebebi ile bu Ģekilde önemli unvanlara layık görülmüĢ-

tür.
166

 Dinî ve aklî ilimlerin bütün çeĢit ve dalları ile musiki ve Ģa„beze (elçabukluğu, göz-

bağcılık) gibi sanatlara da amelen ve nazaran vakıf idi. Bunların yanında Rabab (kemençe 

benzeri bir çalgı) çalmaya ve satranç oynamaya da maharetli olduğundan bu çok yönlülüğü 

ile hakkıyla “„allâme” diye yüce bir ünvanla anılmaya nail olmuĢtur.
167

 8./14. asır tarihçisi 

Ebulfidâ ona “el-mütefennîn” (birçok bilimde usta, çok yönlü âlim) ünvanını vermiĢ,
168

 

“birçok ilimde apaçık önder” diye vasfetmiĢtir.
169

 Mümtaz Ģahsiyetler yanında “eĢ-Ģârih 

el-„allâme” diye yâd olunurdu.
170

 Zira ġîrâzî‟nin eserlerinin birçoğu Ģerhtir. Tefsirciliğini 
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  el-Hansârî, Ravdâtu‟l-Cennât, c. VIII, s. 129; Müderris, c. IV, s. 470; Kays, age, c. I, s. 415. 

160
  el-Yâfî„î, Afifüddin Abdullâh b. Es„ad b. Ali el-Yemenî (ö. 768/1366), Mir„âtü‟l-Cinân ve 

„Ġbretü‟l-Yakzân fî Ma„rifeti Havâdîsi‟z-Zamân, Müessesetü‟l-A‟lemi li‟l-Matbûât, Beyrut 

1390/1970, (I-IV), c. IV, s. 248; el-Hansârî, age, c. VIII, s. 129; Bağdatlı Ġsmail PaĢa, age, c. II, s. 

407; Kays, age, c. I, s. 415. 
161

  Sübkî, Tabakâtü‟Ģ-ġâfi„iyyeti‟l-Kübrâ, c. X, s. 386; Ġbn Kâdî eĢ-ġuhbe, age, c. I, s. 237. 
162

  Ġbnü‟l-Verdî, Târîhu Ġbni‟l-Verdî, c. II, s. 251.  
163

  ReĢîdüddîn, Câmi„ü‟t-Tevârîh, c. III, s. 574; Handemir (ö. 941/1535), Habîbu‟s-Siyer: the Reign of 

the Mongol and the Turk:  Moğol ve Türk Hâkimiyeti, Yayınlayanlar: ġinasi Tekin, Gönül Alpay 

Tekin, çev. ve Notları Haz.: W. M. Thackston, Harvard Universits, Cambridge 1994, c. III, s. 112.    
164

  ez-Zehebî, Hâfız (ö. 748/1347), Züyûlu‟l-„Ġber fî Haber-i men Ğaber, Dâru‟l-Kütübi‟l-„Ġlmiyye, 

Beyrut ts., c. IV, s. 25; el-Yâfî„î, Mir„âtü'l-Cinân, c. IV, s. 248; Müderris, age, c. IV, s. 470. 
165

  es-Safedî, el-Vâfî bi‟l-Vefeyât, c. XXV, s. 363: Ġbn Tağrîberdî, age, c. XI, s. 224. 
166

  Bakar, Osman, Classification of Knowledge in Ġslam, A Study in Ġslamic Philosophies of Science, 

Ġstitute for Policy Research, Kuala Lumpur Malaysia 1992, s. 243-244; Kays, ġîrâzî‟nin 

“Kutbuddîn ġîrâzî”, “Allâme ġîrâzî” gibi lakaplarla meĢhur olmasının sebeplerinden birinin isminin 

“Mahmûd b. Mes„ûd” yerine “Muhammed b. Mes„ûd” diye yazıya kaydedilmesi olduğunu belirtir. (Bk. 

Kays, age, c. I, s.412). Nitekim el-Yâfi„î, ġîrâzî‟nin ismini Muhammed b. Mes„ûd” diye anar (el-Yâfi„î, 

Afifüddin Abdullâh b. Es„ad b. Ali el-Yemenî (ö. 768/1366), Mir„âtü‟l-Cinân ve „Ġbretü‟l-Yakzân 

fî Ma„rifeti Havâdîsi‟z-Zemân,  Müessesetü‟l-Âlem li‟l-Matbûât, Beyrut 1390/1970, c. IV, s. 248). 
167

  Yaltkaya, Ġbn Esirler MeĢâhîru „Ulemâ‟, s. 87-88; UzunçarĢılı, ġîrâzî‟nin “allâme-i mutlak” diye 

Ģöhret kazandığını belirtmektedir. Ancak baĢka bir eserde onun hakkında bu tür bir nitelemeye 

rastlayamadık. Bk. UzunçarĢılı, Ġsmail Hakkı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Dev-

letleri, 2. bs., TTK Yay.,  Ankara 1969, s. 213. 
168

  Wiedemann, “Kutbeddîn” c. VI, s. 1049; Bakar, age, s. 244. 
169

  Ebü‟l-Fidâ‟, „Ġmâdüddîn el-Melikü‟l-Müeyyed Ġsmail b. Ali (ö. 732/1331), Târîhu Ebi‟l-Fidâ‟; el-

Muhtasar fî Ahbâri‟l-BeĢer, Ta„lîk ve HâĢiye, Mahmûd Deyyûb, Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut 

1417/1997, c. II, s. 405.  
170

  el-„Askalânî, age, c. IV, s. 340; Yaltkaya, age, s. 88; Mînovî, “Molla Kutb ġîrâzî”, s. 165. 



37 

 

 

ifade için “müfessir”,
171

 çeĢitli eserleri olduğu için “sâhibü‟t-tesânîf”,
172

 Sivas ve Malat-

ya‟da kadılık yaptığı için “el-Kâdî”,
173

 felsefeci olduğu için “hekîm” diye anılmıĢtır.
174

 Bu-

nun yanında ahlaki üstünlüğünü ve tasavvufî yönünü gösteren fazıl, arif
175

 ve araĢtırmacı 

yönünü gösteren “muhakkik”, “mudakkik” ile kelamcı anlamında “el-mütekellim” diye de 

vasfedilmiĢtir.
176

 Ancak kelam alanında bir eserine rastlayamadık. Son kuĢaklarsa ġîrâzî‟yi 

“„allâme” diye tanırlar. Son dönem eserlerde sıklıkla “Allâme-yi ġîrâzî”, “Allâme-yi Kutb” 

ve “Molla Kutb” diye kendinden söz edilir.
177

 

b. ġîrâzî‟nin Doğumu ve Gençliği 

Kutbuddîn ġîrâzî, Safer 634/Ekim 1236‟da ġirâz‟da doğmuĢtur.
178

 ġîrâzî‟nin doğduğu ay ve 

yıl konusunda genel bir uzlaĢı olmasına karĢın sadece onun yakın arkadaĢlarından Ġbnü‟l-

Füvâtî, ġîrâzî‟nin 630 yılında doğduğunu ifade etmiĢtir.
179

  

 Bir kısım ulema Kutbuddîn ġîrâzî‟nin doğduğu yerin Kâzerûn
180

 olduğunu söylemiĢ-

ler ve isminin sonuna “el-Kâzerûnî” lakabını eklemiĢlerdir;
181

 ancak çoğunluğun görüĢüne 

göre o, ġiraz doğumludur.
182

 Zira Kâzerûn Ģehri halkından olan babası onun doğumundan 

iki yıl önce 632/1234-35 yılında Kâzerûn‟dan ġirâz Ģehrine göç etmiĢtir.
183

 Kâzerûn doğum-

lu olduğunu kabul etmek için Ġbnü‟l-Fuvâtî‟nin ġîrâzî‟nin doğumu için belirttiği tarih olan 

630 yılını kabul etmeliyiz. 

                                                 

171
  ez-Zirikli, Hayreddin, el-A„lâm Kâmûsu Terâcim li EĢheri‟r-Ricâli ve‟n-Nisâ‟ mine‟l-„Arab ve‟l-

Müste„rabîn ve‟l-MüsteĢrikîn, II. bs., Kahire 1374 h., c. VII, s. 65; Kays, age, c. I, s. 411. 
172

  es-Safedî, el-Vâfî bi‟l-Vefeyât, c. XXV, s. 363. 
173

  Ebü‟l-Fidâ‟, age, c. II, s. 405; ez-Zirikli, age, c. VII, s. 65; Kays, age, c. I, s. 411. 
174

  Ġbnü‟l-Füvatî, Mecme„ü‟l-Âdâb fî Mu„cemi‟l-Elkâb, c. III, s. 440. 
175

  Bağdatlı Ġsmail PaĢa, Hediyyetü‟l-„Ârifîn, c. II, s. 407.  
176

  Ġbn Tağrîberdî, age, c. XI, s. 224; es-Safedî, el-Vâfî bi‟l-Vefeyât, c. XXV, s. 363; Müderris, 

Reyhânetü‟l-Edeb, c. IV, s. 470. 
177

  Walbridge, agt, s. 38; Bk. Mînovî, “Molla Kutb ġîrâzî”, s. 165; Radavî, age, s. 240. 
178

  Ebü‟l-Fidâ‟, age, c. II, s. 405; es-Suyûtî, Buğyetu‟l-Vu„ât, c. VI, s. 282; Ġbn Kâdî eĢ-ġühbe, age, 

c. I, s. 237. 
179

  Ġbnü‟l-Füvatî eĢ-ġeybânî, Kemâlüddîn Ebu‟l-Fazl Abdu‟r-Razzâk b. Ahmed (ö. 723/1323), 

Mecme„ü‟l-Âdâb fî Mu„cemi‟l-Elkâb, Thk. Muhammed el-Kâzim, Vezâret-i Ferheng u ĠrĢad-i Ġs-

lami, Tahran 1416, (I-VI), c. III, s. 440. 
180

  ġiraz ve Kazerun Ġran‟ın güneyinde bulunan Ģehirlerdir. Kazerun, ġiraz‟ın batısındadır.  
181

  Ġbnü‟l-Füvatî, age, c. III, s. 440; es-Selâmî, Târîhu Ulemâi Bağdâd, s. 182. 
182

  Ebü‟l-Fidâ‟, Târîhu Ebi‟l-Fidâ‟, c. II, s. 405; es-Safedî, el-Vâfî bi‟l-Vefeyât, c. XXV, s. 363; 

Sübkî, Tabakâtü‟Ģ-ġâfi„iyyeti‟l-Kübrâ, c. X, s. 386; es-Suyûtî, Buğyetu‟l-Vu„ât, c. VI, s. 282. 
183

  KeleĢ, Kutbüddin ġîrâzî (1236-1311)‟nin Hayatı, s. 14. 
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 Kutbuddîn, tıp ve tasavvufla Ģöhret bulmuĢ bir aileye mensuptu. O, babasının ismini 

“Ziyâuddin Mesud b. Muslih el-Kâzerûnî” diye zikretmiĢtir.
184

 Aynı Ģekilde ġîrâzî neseb 

bakımından meĢhur edebiyatçı “Bostan ve Gülistan” sahibi ġeyh Sa„dî ġîrâzî (589-

691/1193-1292)‟nin kızkardeĢinin oğludur. Onunla zaman zaman görüĢmüĢlerdir.
185

 

ġîrâzî‟nin zekâsının ve ilimdeki baĢarısının arkasında hem baba hem de anne tarafından 

böylesine zeki ve seçkin bir aileye mensup olmasının rolü olmalıdır.   

 Babası Ziyauddin Mesud b. Muslih el-Kâzerûnî (ö. 648/1250), tanınmıĢ bir tabip idi. 

ġiraz‟da Muzafferî hastanesinde tıp dersleri vermiĢ, hastaları tedavi etmiĢ,
186

 göz doktorluğu 

yapmıĢtır.
187

 ġîrâzî, babasının doktorluk yönünü övmüĢ ve “Ben gençliğimin en güzel çağını 

Ġsa gibi nefesi, Musa gibi elleri ile insanları tedavi eden, mizaçlarını düzelten ailemden tıp 

tahsili yaparak ve bu tedavi üsullerini öğrenerek geçirdim.”
188

 diyerek ailesinin tıp sahasın-

daki yeterliliğine veciz bir Ģekilde vurgu yapmıĢtır. Bunun yanında babası ġiraz mistikleri 

arasında Ģöhret kazanmıĢ bir Ģeyh idi. O, Bağdat‟ta sufizmin meĢhur el kitabının yazarı 

ġihabüddin Ömer es-Sühreverdî (ö. 632/1234)‟den ders görmüĢ ve tasavvufun dini geleneği-

nin sembolü olan kalın yünden yapılan hırka giymiĢtir.
189

 

 Kutbuddîn din, hukuk, tıp ve tasavvufla ilgili ilk derslerini babasından aldı.
190

 On 

yaĢında iken babası ona teberrüken tasavvuf hırkası
191

 giydirdi. Bir müddet sonra 

Sühreverdî‟nin öğrencisi ve o zaman son derece meĢhur bir mutasavvıf olan ġeyh 

Necîbüddîn Ali b. BuzğuĢ eĢ-ġîrâzî (1197-1279)‟ye intisab etti. Bu Ģeyh ona yeniden hırka 

                                                 

184
  ġîrâzî, ġerhu‟l-Kânûn fi‟t-Tıbb, Sül. Ktp., ġehid Ali PaĢa, nr. 2047, vr. 2b. 
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  el-Hansârî, Ravdâtu‟l-Cennât, s. 130; Bağdatlı Ġsmail PaĢa, Hediyyetü‟l-„Ârifîn, c. II, s. 407. 
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  Mînovî, “Molla Kutb ġîrâzî”, s. 166; Kays, age, c. I, s. 413. 
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  ġerbetçi, Azmi, “Kutbüddîn-i ġîrâzî”, DĠA, c. XXVI, s. 487. 
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  ġîrâzî, ġerhu‟l-Kânûn fi‟t-Tıbb, Sül. Ktp., ġehid Ali PaĢa, nr. 2047, vr. 2b.  
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  Mînovî, agm, s. 166; Walbridge, The Philosophy of Qutb al-Din Shirazi, s. 12-13; Kutbuddîn ve 

ailesinin tarikat bağları ve hırka ile ilgili bilgi için bk. Walbridge, “A Sufi Scientist of the 

Thirteenth Century The Mystical Ideas and Practices of Qutb al-Dîn Shîrâzî”, s. 323-324. 
190

  Ġhsanoğlu, Ekmeleddin-Rosenfeld, Boris A., Mathematicians, Astronomers and Other Scholars of 

Ġslamic Civilations and Their Works (7th-19th c.), Ġstanbul 2003, s. 233; Kays, age, c. I, s. 413; 

Wiedemann, “Kutbeddîn”, c.VI, s. 1049;  Walbridge, The Philosophy of Qutb al-Din Shirazi, s.13. 
191

  Bu hırka, müritliği tamamlamak anlamında olmayıp, teveccüh iĢareti olarak giydirilen bir hırka idi. 

Walbridge, agt, s. 13 dipnot; Tasavvuf Hırkası: Müridin terbiyesi altına girdiği Ģeyhin elinden 

giydiği hırkadır. Bu hırkayı ilk önce Ģeyh giyer, müridinin perdesinin açılması için ihtiyaç duyduğu 

hale bürünür ve daha sonra müride giydirir. Böylece mürid, Ģeyhin bereketinden istifade etmiĢ 

olur. Bu elbise ile, içlerini takva elbisesi ve güzel huylarla örtmek niyetlerine dikkat çekmiĢler ve 

Hak, mü‟min kulunun kalbinde tecelli ederek onu koruyan ve örten bir elbise haline gelmiĢtir. 

(KâĢânî, Abdürrezzâk Kemâlüddîn b. Ebi‟l-Ganâim (ö. 730/1329), Tasavvuf Sözlüğü: Letâifu‟l-

A„lâm fî ĠĢârât-ı Ehli‟l-Ġlhâm, çev. Ekrem Demirli, Ġz Yay., Ġstanbul 2004, s. 230-231).  
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giydirdi.
192

 ġîrâzî daha sonra 1265-1267 yılları civarında bir zamanlar Necmüddîn Kübrâ 

(ö. 1221)‟dan ayrılan bir mürid olan, büyük bir tasavvuf ailesinin kurucusu Muhyiddîn 

Ahmed b. „Alî b. Ebî el-Me„âlî‟den müritlik hırkası giymiĢtir.
193

 

 ġîrâzî‟nin ifade ettiğine göre içinde bulunduğu aile ortamı ve imkânların katkısı ile 

üstün bir gayret göstermiĢ, gece gündüz demeden çalıĢmıĢ, hatta gece uykusunu kendisine 

yasaklamıĢ, tıp ile ilgili meĢhur bütün muhtasar kitapları babasının gözetiminde okumuĢ ve 

ezberlemiĢ, yaygın olan kitapları ve tedavi usullerini gözlemleyip uygulamıĢtır. Hastaları 

tedavi etme ve mizaçları değiĢtirme konusunda isabetli saptama yetisi ve keskin görüĢü ile 

ünlenmiĢtir. Babası 648 senesinde vefat ettikten sonra 14 yaĢındayken tabip ve göz doktoru 

olarak ġiraz‟daki Muzafferi Hastanesi (Bimâristân-i Muzafferî)‟nde hizmete atanmıĢ ve 10 

yıl bu görevi sürdürmüĢtür.
194

 Kutbuddîn, Ziyaeddin Mesud‟un bilinen tek oğlu olup, ço-

cukken çömlekçilik vb birçok el sanatını da öğrenmiĢtir.
195

   

 ġîrâzî, tabip olan amcası Kemâlüddin ebi‟l-Hayr b. Muslih el-Kâzerûnî‟den Ġbn Si-

na‟nın Külliyâtu Kânûn‟unu okudu. Daha sonra Nizâmiye Medresesi‟nde hocalık yapmak 

üzere 665/1266 yılında Bağdat‟a giden, sufi ve ġafi mezhebinden olan ġemsüddîn Mu-

hammed b. Ahmed el-KeyĢî (ö. 694/1294-1295)‟den, akabinde de ġeyh ġerefüddin Zekî 

el-BüĢkânî (680/1281-82)‟den bu eseri okudu.
196

 KeyĢî ve BüĢkânî o dönemde ġiraz‟da ras-

yonel ve dini ilimlerde iyi tanınan hocalar idiler.
197

 BuĢkânî, müfessir  Beydâvî‟yi okutmuĢ-

tu.
198

 ġîrâzî‟ye de tefsir dersi verdiği konusunda bir bilgiye sahip olmasak da bu alandaki 

yeteneğinden aktarmıĢ olması mümkündür.   

 Kutbuddîn, BuĢkânî‟nin ilim halkasındayken önünde, bu alandaki en zor kitap olarak 

nitelediği “el-Kânûn” kitabının Ģerh ve haĢiyelerini, Fahreddîn er-Râzî (544-606/1149-

1209)‟nin Ģerhi ve diğer dört kitabını buldu. Bunları mütalaa ettikten sonra Râzî de dâhil bu 

kitabın bütününe yönelik Ģerh yazan olmadığını ve Ģarihlerin çoğunun Râzî‟nin görüĢlerin-

den alıntı yaptıklarını, ona herhangi bir Ģey eklemediklerini anladı. Râzî‟nin Ģerhi de dâhil 
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  Walbridge, The Philosophy of Qutb al-Din Shirazi, s. 11.  
198

  Walbridge, agt, s. 12. 
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bunların tamamının Kanun kitabının kapalı yönlerini tam anlamıyla açıklayamadıklarını 

fark edince Kanun kitabının Ģerhini yazmayı düĢündü. Fakat bazı müĢküllerin çözümüne 

ulaĢmak ve bu kitabın düğümünü çözmek mümkün görünmediğinden bu iĢe koyulmada bir 

an tereddüd etse de
199

 daha genç yaĢta iken, Ġbn Sina‟nın Kanun‟unun ilk nazari kısmı 

olan el-Külliyât‟ı neĢretmeyi tasarladı.
200

 Belki hayatını buna adamıĢ olduğunu da söy-

leyebiliriz. Zira ileriki yıllarına baktığımızda bütün seferlerini bu eserin müĢküllerini 

çözmek için yaptığı ve hatta Ġlhanlı devletinin hizmetine de bu gayesine daha kolay 

ulaĢmak için girdiği görülecektir. Kanun kitabını Ģerh etmeyi kendine gaye edinerek ilim 

yolculuğuna çıkan ġîrâzî, bu yolculuğu Kur‟an‟ı tefsir ederek tamamlayacaktır. 

 Kutbuddîn, ġiraz‟da 24 yaĢına kadar kaldı (658/1260). O zamana kadar ulaĢabildiği 

bütün yerel hocalardan istifade etti. Daha erken ayrılması onun için daha faydalı idi. Fakat 

651/1253 yılında yaklaĢık 17 yaĢında iken Ġlhanlıların kralı Hülagu, Karakoram‟dan Ġran 

kalesini yıkmak ve Bağdat‟ta halifeyi devirmek için harekete geçmiĢti. 654/1256‟da Ġran‟ı 

kontrol altına aldı ve kaleyi zaptetti. 10 ġubat 1258‟de Bağdat‟ı yağmaladı ve halifenin ken-

disi de dâhil binlerce insanı katletti. ġiraz, saldırıların yapıldığı ana çizgiden ayrı kaldı ve 

oranın valisi ona acele ile itaat etme teklifini sundu.
201

  

 Bu esnada Ġran‟da Merağa rasathanesinin inĢasının yapıldığı ve bu iĢ için baĢlarında 

Ģöhreti dünyanın dört bir yanına yayılan Nasîruddîn Tûsî‟nin bulunduğu bir kısım büyük 

âlimlerin burada toplandığı haberi ġîrâzî‟ye ulaĢtı. Bunun üzerine ġîrâzî, kendini tamamen 

ilmî çalıĢmalara vermek amacıyla hastanedeki görevinden ayrılıp, 658/1260 yılında ilmî 

kaynağından almak, el-Kanun‟un anlaĢılmayan, kapalı yönlerini çözmek, yeni ve kapsamlı 

bir Ģerh yazmak için, ilmin Ģehri, hikmetin kabesi olarak nitelendirdiği Tûsî‟nin yanına gi-

dip, Meraga‟da onun ders halkasına katıldı. Tûsî‟nin buradaki ilk öğrencilerinden olan 

ġîrâzî, ondan matematik, astronomi ve felsefe eğitimi aldı. Kanun Kitabı‟nın kapalı yönleri-

ni çözmede yardım aldığı gibi Ġbn Sina (ö. 428/1037)‟nın “Kitâbu‟l-ĠĢârât ve‟t-Tenbîhât” 

adlı Felsefe ve Mantık alanındaki en önemli eserinin eğitimini de aldı.
202
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 ġîrâzî, Tûsî‟nin öğrencileri arasında kısa zamanda parladı, matematik ve felsefe ala-

nında derinleĢti ve Tûsî‟nin en önemli öğrencisi oldu. Yapımı süren rasathanenin çalıĢma-

larına katıldı ve zîc-i Ġlhânî‟nin hazırlanmasına katkıda bulundu.
203

 Meraga rasathanesi-

nin inĢasında Tûsî‟nin sağ kolu idi.
204

 Üstelik o, kâtip olarak çalıĢarak astronomi gözlemleri-

ne yardım etmekte idi.
205

 Uzun yıllar Tûsî‟nin bilimsel dairesinin bir üyesi olarak orada 

kaldı. Bu iki bilim adamının astronomi alanına birçok katkıları oldu.
206

    

 ġîrâzî‟nin tahsil hayatı ömür boyu sürmüĢ, devamlı araĢtırma ve yeni Ģeyler 

keĢfetme peĢinde olmuĢtur. Onun tahsil hayatındaki en önemli yeri Ģüphesiz Meraga 

Rasathanesidir. Burada Tûsî dıĢındaki diğer hocaları Necmüddîn el-Kâtibî el-Kazvînî 

(ö. 675/1276)‟den mantık ve Müeyyidüddîn el-„Urdî (ö. 664/1265)‟den astronomi ve 

geometri dersleri almıĢtır. Ġnce latif yazısı ile meĢgul olduğu bütün ilimleri yazdı ve gece 

gündüz kendini yetiĢtirdi.
207

 Burada almıĢ olduğu tahsil aklî ilimler sahasında olup nak-

lî ilimleri çeĢitli beldelere yapmıĢ olduğu seyahatlerde öğrenmiĢtir.
208

  

 ġîrâzî, Meraga‟da kaldığı süre boyunca Tûsî‟den birçok alanda istifade etmekle be-

raber, el-Kânûn kitabının müĢküllerini çözmede umduğu faydayı bulamamıĢtır. “Hikmet 

kurallarına tam vakıf olma, söz konusu kitabın kavrayıĢı için yeterli değildir. KiĢinin aynı 

zamanda sıhhate kavuĢmayı sağlayan tedavi ilkeleri konusunda becerikli ve deneyimli bir 

tabip olması gerekir”
209

 diyerek Tûsî‟nin tıp alanındaki yetersizliğini vurgulamıĢtır.  

 ġîrâzî‟nin, Meraga Rasathanesi‟nde ders gören arkadaĢlarını tabii ilimlerde 

geçmesi, onu rasathanede öğrencilerin lideri konumuna getirmiĢtir. Hocasının gözdesi 

olan ġîrâzî, 665 (1266-1267) senesinde hocası Tûsî ile birlikte Horasan‟ın beldelerine 

seyahat etmiĢ, bu sefer bir seneden fazla sürmüĢtür.
210

 Tûsî bu seyahati kendisine tev-

di edilen Merağa Rasathanesi‟nin vakıf iĢlerini denetlemek, rasat aletleri ve kitap top-

                                                                                                                                          

Emin Razavi, Curzon Pres, 1996, s. 216; ġerbetçi, “Kutbüddîn-i ġîrâzî”, DĠA, c. XXVI, s. 487; 

Bakar, age, s. 230-231.  
203

  ġerbetçi, agm, c. XXVI, s. 487. 
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  Kays, age, c. I, s. 415. 
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  Walbridge, The Philosophy of Qutb al-Din Shirazi, s. 15-16. 
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  Nasr, agm, s. 216; Bakar, age, s. 231-232. 
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  Ġbnü‟l-Füvatî, Mecme„ü‟l-Âdâb, c. III, s. 440-441; Müderris, age, c. IV, s. 470; Azzâvî, Târîhu „Ġl-

mi‟l-Felek fi‟l-Irâk, s. 130; Ġhsanoğlu-Rosenfeld, Mathematicians, Astronomers and Other 

Scholars of Ġslamic Civilations and Their Works (7th-19th c.), s. 233.   
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  KeleĢ, Kutbüddin ġîrâzî (1236-1311)‟nin Hayatı, s. 107. 
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  ġîrâzî, ġerhu‟l-Kânûn fi‟t-Tıbb, Sül. Ktp., ġehid Ali PaĢa, nr. 2047, vr. 2b. 
210

  ġîrâzî, ġerhu‟l-Kânûn fi‟t-Tıbb, Sül. Ktp., ġehid Ali PaĢa, nr. 2047, vr. 2b; es-Selâmî, age, s. 177; 

Radavî, age, s. 241; ġerbetçi, agm, c. XXVI, s.487; KeleĢ, agt, s. 29-30. 
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lamak için yapmıĢtı. ġîrâzî ise hem hocasına refakat etmek, hem de el-Kanun‟un Ģerh-

lerini bulmak için bu seyahate katılmıĢtı.
211

   

 658/1260 yılında Meraga‟ya gelen ġîrâzî burada 8 sene kadar kalmıĢ, ancak hoca-

sı ile çıktığı bu yolculuğun ardından onunla birlikte tekrar geri dönmemiĢtir.
212

 Tam 

olarak bilemediğimiz nedenlerden dolayı bu seyahatten sonra hocası Tûsî ve Meraga 

Rasathanesi ile iliĢkilerini kesmiĢtir.
213

 Bir görüĢe göre Tûsî, en değerli öğrencisi olduğu 

için ġîrâzî‟yi kendisine rakip görerek onu rasathaneden kovmuĢtur.
214

 Ancak bu görüĢ 

Ģazdır ve tutarlı değildir. ġîrâzî‟nin hocasından aldığı eğitimi yeterli görmesi ve hoca-

sının kendisine baĢka bir Ģey vermeyeceğini, özellikle onun tıp sahasındaki yetersizli-

ğini belirtmiĢ olması geri dönmeyiĢinin sebeplerinden birini teĢkil etmektedir. Hocası 

Tûsî‟nin ġia‟nın önde gelen âlimlerinden olması ġîrâzî‟de bir rahatsızlığa neden ol-

muĢ ve ondan ayrıldıktan sonra da Sünni olan Necmüddîn Kazvînî‟nin yanına giderek 

bir müddet ondan ders almıĢ
215

 ve bundan sonra daha önce edinemediği dini alandaki 

eğitime ağırlık vermiĢtir. Zîc-i Ġlhânî adlı astronomik tablolar hazırlandıktan sonra 

Tûsî, mukaddimesinde Merağa Rasathanesinde çalıĢan ve buraya emeği geçen 

ġîrâzî‟nin ismini zikretmemiĢ, yalnızca dört kiĢiden bahsetmiĢtir. Bu durum hocası ile 

aralarının bozulmasına neden olmuĢtur. Nitekim Tûsî‟nin en yakın yardımcısı olan 

ġîrâzî‟nin rasathane çalıĢmalarındaki emeği, Ġlhanlı Zîcinde zikredilenlerden az değil, 

hatta daha fazlaydı.
216

 Bütün bu sebepler ve özellikle “el-Kanun” kitabını Ģerh etmek 

için arayıĢları ġîrâzî‟nin Merağa Rasathanesi ile iliĢkilerini koparmasına yol açmıĢtır. 

                                                 

211
  KeleĢ, agt, s. 30. 

212
  Ġbn Kesir (ö. 774/1373), Zeylü Tabakâti‟l-Fukahâi‟Ģ-ġâfiiyyîn li‟l-„Abbâdî, Ebu Asım Muhammed 

b. Ahmed b. Muhammed Herevi Abbâdî (ö. 458/1066)‟nin bu eserine yazılan zeyldir. Tahkîk, 
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Sekâfeti‟d-Dîniyye, Kahire 1413/1993, c. III, s. 186. 
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ġehid Ali PaĢa, nr. 2047, vr. 2b.  
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  Ġhsanoğlu-Rosenfeld, Mathematicians, Astronomers and Other Scholars of Ġslamic Civilations and 

Their Works (7th-19th c.), s. 233. 
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  Fernini, Ilias, A Bibliography of Scholars in Medieval Islam: 150-1000 A.H. (750-1600 A.D.), el-

Mecmaü‟s-Sekafi, 1998, s. 391; KeleĢ, Kutbuddîn ġîrâzî (1236-1311)‟nin Hayatı, s. 108.  
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  KeleĢ, agt, s. 33; ġîrâzî‟nin Tûsî ile aralarının açılması ve Merağa‟ya dönmemesi konusundaki 

değerlendirmeler için bk. agt, s. 30-34. 
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 ġîrâzî‟nin rasathaneden ayrılması ile burada yapılan çalıĢmalar aksamıĢ ve ha-

zırlanan Ġlhanlı Zicinin bazı kısımları eksik kalmıĢtır. Tûsî‟nin bu durumu düzeltmeğe 

gücü yetmeyeceğini anladığından vefat etmeden oğlu Asîlüddin‟e Zicdeki yanlıĢları 

ve eksikleri ġîrâzî ile düzeltmesini vasiyet etmiĢtir. Ancak ġîrâzî, Tûsî‟nin Ġlhanlı 

Zîcinde ismini anmaması sebebi ile bu teklifi kabul etmemiĢ, Ġlhanlı tabloları düzel-

tilmeden o Ģekilde kullanılmıĢtır.
217

  

 Tûsî ile ġîrâzî hoca-talebe iliĢkisi ile rasathanede sekiz sene çalıĢmıĢlar ve Ġl-

hanlı Devleti‟ndeki nüfuzu en üst düzeyde olan Tûsî, ġîrâzî‟yi Hülagu ve Abaka 

Han‟ın huzuruna çıkartarak Moğol sarayı çevresinde meĢhur hale getirmiĢtir.
218

 Buna 

rağmen araları açılmıĢ ve bu durum Ġlhanlı yöneticileri yanında da sürmüĢtür. Örne-

ğin bir keresinde Nasıruddin Tûsî ve ġîrâzî Ġlhanlı hükümdarı Hülagu Han‟ın huzu-

runda iken aralarında Ģöyle bir diyalog geçer: Hülagu rasathanenin tamamlanmamıĢ 

bir Ģekilde kalma endiĢesi olmasa Tûsî‟yi öldürtebileceğini söyler. Bunun üzerine 

ġîrâzî, Nasıruddin olmadığı takdirde kendisinin çalıĢmayı tamamlayacağı Ģeklinde 

ĢaĢırtıcı bir cevap verir. Hulagu‟nun huzurundan ayrıldıklarında Tûsî, ġîrâzî‟yi söyle-

diğinden dolayı kınayarak “o anda Ģakanın hiç sırası değildi” der. Kutbuddîn ise Ģaka 

yapmadığını çok ciddi Ģekilde konuĢtuğunu belirtir.
219

 Yine bir defasında Hulagu‟nun 

oğlu Abaga, ġîrâzî‟yi över ve ona: “Sen Tûsî‟nin öğrencilerinin en üstünüsün, çalıĢ, onun 

ilminden hiçbir Ģey kaçırma” der. O da: “Evet öyle yaptım ve artık ona hiç ihtiyacım kal-

madı” cevabını verir.
220

 Yine meĢhur olduğu üzere Tûsî, ġii mezhebinin en güçlülerinden 

olduğu halde Allâme ġîrâzî onu bir tartıĢma esnasında ĢaĢkına çevirmiĢtir.
221

  

 Kutbuddîn, “el-Kânûn fi‟t-Tıbb”ın anlaĢılması konusunda Tûsî‟den aradığını 

bulamayınca eserin bütün Ģerhlerine ulaĢmak gayesi ile Meraga‟dan sırasıyla Hora-

san‟ın beldelerine (NiĢabur, Herat, Merv, Tûs, Cüzcân, Esterabad), oradan Irâkeyne: 
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Irâk-ı „Acem ve Irâk-ı Arab‟a,
222

 Bağdat ve nahiyelerine ve ardından Bilâd-ı Rum‟a 

(Anadolu‟ya) giderek buralarda hekimler ve tabipler ile kitabının zorlukları konusun-

da tartıĢıp münazaralarda bulunduğunu ve çokça istifade ettiğini belirtir.
223

  

 Horasan‟da iken filozof, astronomici ve matematikçi olan Necmüddîn Ali b. Ömer 

el-Kâtibî el-Kazvînî (ö. 675/1276)‟den mantık ve felsefe okudu.
224

 ġîrâzî, Horasan‟dan 

ayrılıp, Ġlhanlı veziri es-Sâhib ġemsüddîn Cüveynî‟nin Cüveyn mıntıkası HodaĢah 

vilayetinde inĢa ettirdiği ve Necmüddîn el-Kâtibî el-Kazvînî‟yi de ders vermesi için 

çağırdığı medreseye gitti. ġîrâzî bu medresede hem ilimle meĢgul olmuĢ, hem de el-

Kazvînî‟nin ders muîdi olarak görev yapmıĢtır.
225

 

 Daha sonra ġîrâzî, önceki hayatında aklî ilimlerle uğraĢıp, naklî ilimlere fırsat 

bulamadığı için bu alandaki eksikliğini gidermek, fıkıh ve diğer naklî ilimleri öğren-

mek maksadı ile Horasan beldelerinden Kazvin‟e gitmiĢ, orada asrın fakihi olarak 

tanınan meĢhur ġafiî âlimi Alaüddîn Muhammed b. Ebi Bekr Tâvûsî Kazvînî‟nin ta-

lebesi olarak 2-3 sene kadar (668-671/1269/70-1272/73) fıkıh eğitimi almıĢtır.
226

  

 ġîrâzî, Bilâd-ı Horasan‟dan Irak-ı Arab‟a, Bağdat ve çevresine seyahat ederek 

(671/1272-73), Bağdat Nizâmiye Medresesi‟nde yerleĢip ilimle meĢgul olmuĢ, orada-

ki mümtaz Ģahsiyetlerle görüĢüp, meĢhur olmuĢtur.
227

 Orada birkaç sufi liderle de 

görüĢmüĢtür. Bunlardan biri sufi Ģeyhi ez-Zâhid Muhammed b. Sekrân el-

Bağdâdîdir.
228

 Bağdat Nizâmiye Medresesi‟nin, Merağa Rasathanesi ile ilk bağlantısı 

ġîrâzî ile olmuĢtur. Onun burada ne kadar kaldığını tespit edemesek de Merağa Ra-

sathanesi‟nde öğrenmiĢ olduğu aklî ilimleri burada aktarmıĢ olmalıdır.
229
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  Büyük Selçuklu Ġmparatorluğu döneminde, DicleNehri‟nin sağından, Ġran‟ın dağlık kesimlerine 
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ġîrâzî”, s. 169; Radavî, Ahvâl ve Âsâr-ı Hoca Nasîrüddîn-i Tûsî, s. 241; KeleĢ, agt, s. 34. 
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  Ġbn Kesîr, Zeylü Tabakâti‟l-Fukahâi‟Ģ-ġâfiiyyîn li‟l-„Abbâdî, c. III, s. 187; Mînovî, “Molla Kutb 
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  Ġbn Kesir, age, c. III, s. 186; es-Selâmî, Târîhu Ulemâi Bağdâd, s. 177;  Azzâvî, age, s. 130. 
228
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 ġîrâzî Bağdat‟ta iken, Hülagu tarafından 661/1263‟te Sahib-i Divanlığa getiri-

len, daha sonra Moğollar‟a ait gelirleri gözden geçirmek, güvenlik ve huzuru yeniden 

sağlamak üzere Abaka Han tarafından 676/1277‟de Anadolu‟ya gönderilen, din, ilim 

ve sanat erbabını koruyan çeĢitli ilim dallarında behresi olan Sahib-i Divan 

ġemsüddîn Cüveynî (684/1284)
230

 ve onun kardeĢi meĢhur tarihçi ve münĢî Alaüddin 

Ata Melik Cüveynî (ö. 681/1283)‟den yakın ilgi görmüĢ, bunların yanında derecesini 

yükseltmiĢtir.
231

 Bağdat‟ta iken Cüveynî tarafından himaye edildiği gibi, Anadolu‟ya 

seyahat ettikten sonra da onun tarafından himaye edilmeye devam etmiĢtir. ġîrâzî 

Sivas Gök Medrese‟de yazmıĢ olduğu ilk astronomi eseri “Nihâyetü‟l-Ġdrâk fi 

Dirâyeti‟l-Eflâk”i 28 Kasım 1281‟de telif etmiĢ ve o tarihte Sivas valisi olan 

ġemsüddîn Cüveynî‟ye ithaf etmiĢtir.
232

    

c. ġîrâzî‟nin Anadolu‟daki Hayatı 

ġîrâzî‟nin hayatının en verimli dönemi 20 seneye yakın bir süre kaldığı Anadolu‟daki 

yıllarıdır. ġîrâzî‟nin Anadoluya gelip yerleĢmesini sağlayan en önemli neden, Anado-

lu‟nun özellikle 13. yy.‟da istikrarlı bir bölge olması, devlet adamlarının ilim hayatına 

gereken önemi vermeleri ve bunun sonucunda buraya Moğol istilasından kaçan dün-

yanın birçok yerinden özellikle Ġran‟dan çok sayıda ilim adamının gelmesiyle ilmî bir 

ortamın oluĢması ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rumî, Sadreddîn Konevî gibi önemli Ģah-

siyetlerin burada bulunmalarıdır.
233

 ġîrâzî‟nin Ġbn Sina‟nın el-Kanun adlı eserinin 

müĢküllerini çözme isteği onu bu Ģekilde ilmî bir ortamın oluĢtuğu Anadolu‟ya yön-

lendirmiĢ, bu arayıĢı her yerde bilindiğinden yardım istediği alanda meĢhur olan her-

kes kendisinin de belirttiği üzere ona çokça yardım etmiĢtir.
234
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 ġîrâzî, Bağdat Nizâmiye Medresesi‟nden sonra 672/1273 yılında Bilad-ı 

Rum‟daki ilk durağı olan Konya‟ya gelir.
235

 Anadolu Selçuklu Devleti‟nin baĢkenti 

olan bu Ģehir her türlü ilmî çalıĢmaya müsaitti. Mevlânâ ve Sadreddîn Konevî gibi 

zamanın en değerli âlimleri ve mutasavvıfları buradadır.
236

  

 ġîrâzî, Konya‟ya geldiğinde ilk önce mistik Ġslam Ģairlerinin en büyüğü sayılan 

Celâleddîn Rûmî ile görüĢmüĢtür. ġîrâzî‟nin onunla diyaloğu hakkında “Menâkibu‟l-

„Ârifîn”in yazarı Ahmed Eflâkî (ö. 762/1360) ve “el-Cevâhîru‟l-Mudıyye fî 

Tabakâti‟l-Hanefiyye”nin yazarı Muhyiddîn el-KureĢî (ö. 775/1373-1374)‟den gelen 

iki farklı rivayet vardır. Eflâkî rivayetinde Kutbuddîn‟in ağzından naklederek, 

Kutbuddîn‟in bir takım sorular sormak için hazırlanarak Mevlânâ‟nın huzuruna çıktı-

ğını, Mevlânâ‟nın yüzünü gördüğünde ise “Allah dilediğini siler, (dilediğini de) sabit 

bırakır. Bütün kitapların aslı onun yanındadır”
237

 ayetinin sırrından garip Ģeyler yaĢa-

yarak kendinden geçtiğini, Mevlânâ‟nın gücünün kemaliyle ona egemen olduğunu, 

gönlündeki bütün ilimlerin silindiğini, sorularını unuttuğunu ve daha sonra kendine 

geldiğinde ona derin bir hayranlık duyarak onun müridi olduğunu anlatır.
238

 

Eflâkî‟nin bu anlatımında abartı olduğu anlaĢılıyor. Zira ġîrâzî, bu kadar etkilense idi 

daha sonraki Anadolu‟daki hayatında onun yanına gelirdi ve en azından iletiĢimini 

koparmazdı. Ancak böyle bir bilgiye rastlayamıyoruz.  

 Kendisi de bir Mevlevî olan Eflâkî, böyle bahislerin çoğunda tahkik dairesinin 

dıĢında anlatım sergilemektedir. Onun bu kitabında maksadı, Mevlevî tarikatını yay-

maktır.
239

 Bu nedenle ġîrâzî gibi önemli bir âlimi ve devlet adamını Mevlânâ‟nın mü-

ridi olarak göstermek istemiĢtir. Konevî, Ġslamî bilginin bütün alanlarında usta olması 

ve Ġbn Arabî‟nin entelektüel mirasının baĢlıca vasisi olması dolayısı ile Kutbuddîn‟e 

daha çok benzemekte idi. Kutbuddîn‟in hocası Tûsî ile de felsefe hakkında mektuplaĢma 

                                                 

235
  Ġbn Kesîr, age, c. III, s. 188; el-„Aynî, Bedruddîn Mahmûd (ö. 855/1451), „Ġkdü‟l-Cümân fî Târîhi 

Ehli‟z-Zamân, Thk ve HâĢiye: Muhammed Muhammed Emîn, el-Hey‟etü‟l-Mısriyyetü‟l-Âmme 

li‟l-Kitâb (I-IV), Kahire 1408/1988, c. II, s.128. 
236

  KeleĢ, agt, s. 37. 
237

  Ra„d 13/39. 
238

  Eflâkî, Ahmed, Ariflerin Menkıbeleri (Menâkıbu‟l-Ârifîn), çev. Tahsin Yazıcı, Kabalcı Yay., Ġs-

tanbul 2006, s. 184, 346-347. 
239

  Füruzanfer, Bediüzzaman (ö. 1390/1970), Mevlânâ Celâleddîn - Risale der Tahkik-i Ahval ü 

Zindegani-i Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Mevlevi, çev. Feridun Nafiz Uzluk, Milli Eğitim 

Bakanlığı Yay., Ġstanbul 1986, s. 165-166; 268 nolu dipnot.  
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yoluyla müzakere yapmıĢlardı.
240

 Böylece Meraga‟dan sonra dini ilimlerdeki eksikliğini 

tamamlamak için arayıĢ içinde olan ġîrâzî‟nin Hadis alanındaki eksikliğini gidereceği 

makam Konevî olduğu için onu tercih etmiĢtir.  

 Muhyiddin el-KureĢî‟nin rivayetine göre ise Kutbuddîn, Mevlânâ‟yı imtihan 

maksadı ile huzuruna gelmiĢ, Mevlânâ da bu durumu anlayınca bir temsil anlatmıĢtır. 

Mevlânâ hikâyeyi bitirince Kutbuddîn oradan ayrılıp gitmiĢtir.
241

 O dönemde Muta-

savvıflar, felsefe ve kelam ile uğraĢanlara iyi gözle bakmıyorlar, onları filozof tabiat-

lı, mütekellim (kelamcı) diye niteliyorlardı. Mevlânâ‟yı imtihan etmek, onu küçük 

düĢürmek için meclisine gelen kelamcılar oluyordu.
242

 Mevlânâ da ġîrâzî‟yi bunlar-

dan biri olarak değerlendirerek biraz soğuk davranmıĢ olabilir. Bu meyanda 

Bedrüddîn el-„Aynî “„Ġkdü‟l-Cümân” adlı eserinde Kutbuddîn‟in Mevlânâ‟ya gittiğini 

(672) ve aralarında (muhâverât) diyaloglar, tartıĢmalar geçtiğini belirtmektedir.
243

    

 ġîrâzî, Mevlâna‟dan ayrıldıktan sonra Konya‟da Sadreddîn Konevî‟nin öğrenci-

si oldu. Konya‟da Konevî‟nin ölümüne kadar (673/1274) kalarak ondan hadis eğitimi 

yanında, tefsir,
244

 tasavvuf ilmi
245

 ve rasyonel ilimler
246

 öğrendiği de söylenmektedir.   

 Konevî, o devirde mütebahhir bir âlim idi. Konya‟nın en büyük Ģeyh ve bilgi-

niydi.
247

 Bilhassa hadis ilminde parmakla gösterilen bir Ģahsiyetti. Bu yüzden kendi-

sine “Ģeyhu‟l-muhaddisîn” lakabı verilmiĢtir. Kendisinde tahsis edilen hankâhında 

çeĢitli Ġslam ülkelerinden gelen seçkin ilim adamlarına ve Anadolu Selçuklu Devle-

                                                 

240
  Walbridge, “A Sufi Scientist of the Thirteenth Century The Mystical Ideas and Practices of Qutb 

al-Dîn Shîrâzî”, s. 325; Bakar, Classification, s. 233- 234. 
241

  Muhyiddin el-KureĢî (ö. 775/1373-1374), el-Cevâhîru‟l-Mudıyye fî Tabakâti‟l-Hanefiyye, nĢr. 

Abdulfettah Muhammed Hulv, Kahire, 1978, s. 125; Füruzanfer, age, s. 163-165; TaĢköprîzâde 

Ahmed Efendi (ö. 968/1561), Mevzû„âtu‟l-„Ulûm, çev. Kemaleddin Mehmed Efendi, Dersaadet, 

Ġstanbul 1313, c. I, s. 745. 
242

  Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, s. 147; KeleĢ, agt, s. 40-41. 
243

  El-„Aynî, „Ġkdü‟l-Cümân, c. II, s. 128. 
244

  Nasr, “Qutb al-Dîn Shîrâzî”, s. 217; Fernini, A Bibliography of Scholars in Medieval Islam, s. 391; 

Bakar, Classification, s. 233; „Atiyye, Hânî Muhyiddîn-ez-Zâkirî, Muhammed Fuâd, “eĢ-ġîrâzî, 

Kutbuddîn Mahmûd b. Ziyâüddîn”, Mevsû„atu A„lâmi‟l-„Ulemâ‟ ve‟l-Udebâi‟l-„Arab ve‟l-

Müslimîn, Tunus 1428/2007, c. XV, s. 409. 
245

  Müderris, Reyhânetü‟l-Edeb, c. IV, s. 470; Walbridge, agt, s. 19; „Atiyye - ez-Zâkirî, a.y. 
246

  Walbridge, agt, s. 19.  
247

  Eflâkî, age, s. 132; Malatya‟da doğan Sadreddîn Konevî (606-673/1210-1274), 16-17 yaĢlarında 

iken babasının yakın dostu olan Endülüslü sufi Muhyiddin Ġbnü‟l-Arabî‟nin yanına verilmiĢ 20 yıl 

onun yanında kalmıĢtır. Konevî, Ġbnü‟l-Arabî‟nin bir devamı ve Ģarihidir. O, tasavvufî-felsefî bir 

açıdan Fatiha‟yı tefsir etmiĢtir. Ġbnü‟l-Arabî‟den sonra orijinal olma davası tefsirle uğraĢan muta-

savvıflar tarafından sık sık tekrarlanmıĢtır. Konevî‟de de bu durumu görmekteyiz. (AteĢ, Süley-

man, ĠĢârî Tefsir Okulu, Yeni Ufuklar NeĢriyat, 2. bs., Ġstanbul 1998, s. 192-193, 211). 
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ti‟nin idaresinde söz sahibi olan ümeraya, Mecdüddîn Mübârek b. Muhammed Ġbnü‟l-

Esîr el-Cezerî (ö. 606/1210)‟nin Kütüb-i Sitte ve daha birçok hadis külliyatındaki 

sahih hadisleri bir araya toplayan “Câmiü‟l-Usûl min Ehâdîsi‟r-Rasûl”
248

 adlı hadis 

kitabını okutmaktadır.
249

 Konevî‟nin ġîrâzî‟ye verdiği icazetnamede belirtildiğine 

göre ġîrâzî bu eseri 673/1274 yılında aylar süren bir müddet içerisinde baĢtan sona 

hocası Konevî‟den dinledikten sonra hocasına okumuĢ ve kendi el yazısı ile yazmıĢ, 

678/1280 senesinde de Anadolu‟da iken tashih etmiĢtir.
250

 ġîrâzî, böyle bir Ģerefe nail 

olduğu için iftihar etmiĢtir. Çünkü Konevî, zikredilen kitabı Ġbnü‟l-Esîr‟in öğrencisi 

ġerefüddîn Ya„kûb b. Muhammed b. Hasen el-Hizbânî‟den, onun musannefinden semâ ve 

kıraat yolu ile rivayet etmiĢti.
251

 ġîrâzî, kısa bir süre sonra hocası Konevî‟yi kaybetmiĢ-

tir (673/1274). Bir seneye yakın bir sürede hocasından oldukça istifade eden ġîrâzî, 

mazhar olduğu bu Ģerefli ve faziletli nimete teĢekkür için hayatının sonlarına doğru 

Câmîü‟l-Usûl‟u Tebriz‟de ehl-i hadîse okumuĢ ve dinlemiĢtir.
252

 Ayrıca ġîrâzî, hadis 

sahasında Tebriz kadısı Kâdi‟l-Kudât Muhyiddîn b. Kâdi‟l-Kudât Ġzzüddîn el-Burhânî el-

Kazvînî eĢ-ġâfiî (ö.?)‟den, Begavî (ö. 516/1122)‟nin “ġerhu‟s-Sünne”
253

 kitabını dinlemiĢtir 

                                                 

248
  Bu kitabında senedleri sahabi ravi dıĢında tümüyle hazfeden müellif, hadis metinlerinin baĢına 

Sahîhân, Muvatta, Tirmizî, Ebû Dâvûd ve Nesâî sırasıyla bu müelliflerin isim ve eserlerine en çok 

delalet edecek harflerden seçtiği kısaltmalar (remz) koymuĢtur. Müellif eserine bu vb kolaylaĢtı-

rılmıĢ bir sistem oturtarak her kesimden insanın istifadesine sunmuĢtur. 9523 hadis ihtiva eden bu 

eser üzerine Abdurrahman b. Ali Ġbnu‟d-Deyba (944/1537)‟nın yaptığı “Teysîru‟l-Vusûl ilâ 

Câmi„i‟l-Usûl” adlı ihtisar çalıĢması Ġbrahim Canan tarafından tercüme ve Ģerh edilerek “Kütüb-i 

Sitte” ve “Hadis Ansiklopedisi” adıyla iki ayrı baskısı yapılmıĢtır. Câmiü‟l-Usûl, son olarak Ke-

mal Sandıkçı tarafından 19 cilt halinde tercüme ve Ģerh edilerek 2008‟de Ensar NeĢriyat tarafından 

bastırıldı (Çakan, Ġsmail Lütfi, Hadis Edebiyatı, MÜĠFAV Yay., 5. bs. Ġstanbul 2003, s. 145-148).  
249

  Ceran, Ahmet ġeref, Büyük Ġslam Âlimi ve Mutasavvıfı ġeyh Sadreddîn Muhammed el-Konevî, 

Damla Ofset, Konya 1415/1995, s. 55; KeleĢ, agt, s. 41. 
250

  Millet Ktp. Feyzullah Efendi, nr. 300; Ġbn Kesîr, Zeylü Tabakâti‟l-Fukahâi‟Ģ-ġâfi„iyyîn li‟l-

„Abbâdî, c. III, s. 187; Ġbn Hacer el-„Askalânî, ed-Dureru‟l-Kâmine, c. IV, s. 340; el-Atâbekî, el-

Menhelü‟s-Sâfî, c. XI, s. 224-225; es-Suyûtî, Buğyetu‟l-Vu„ât, c. VI, s. 282; ġevkânî, el-Bedrü‟t-

Tâli„, c. II, s. 299; es-Selâmî, Târîhu Ulemâi Bağdâd, s. 176; Ġcazetin metni ve tercümesi için bk. 

KeleĢ, agt, s. 148-149. 
251

  Feyzullah Efendi Ktp. nr. 300; Ġbn Kesîr, a.y.; Ġbn Hacer el-„Askalânî, a.y.; el-Atâbekî, a.y; 

ġevkânî, a.y.; Yaltkaya, Ġbn Esirler MeĢâhîru Ulemâ‟, s. 86-87; Selâmî, a.y. 
252

  Yaltkaya, age, s. 86-87; KeleĢ, agt, s. 43. 
253

  “Muhyi‟s-Sünne” ve “Ruknüddîn” diye anılan, fakih, muhaddis ve müfessir olarak bilinen el-

Hüseyn b. Mes„ûd el-Ferrâ el-Begavî, “ġerhu‟s-Sünne”sini zamanında yaĢayan insanların fıkıh ki-

taplarına aĢırı düĢkünlük göstermeleri sebebiyle fıkhın ikinci kaynağı olan Sünnet‟e dikkat çekmek 

üzere telif etmiĢtir. Bu eser hadis kitaplarından seçilmiĢ sünnet belgelerinin (hadisler) Ģerhidir. Bu 

niteliği ile bir çeĢit fıkhu‟l-hadîs çalıĢmasıdır. Müellif bu eserinde kendileriyle ihticac edilen hadis-

leri bir araya toplamak, değerlendirmek ve böylece Müslümanlara din ve dünya iĢlerinde bir baĢ-

vuru kaynağı meydana getirmek gayesinde olduğu için inanç esaslarından güzel ahlaka kadar her 

konuya yer vermiĢtir. El-Begavî, hadisleri sahabe, tabiun ve müctehid imamların görüĢlerini toplu-

ca vermiĢtir. Bu yüzden ġerhu‟s-Sünne hadisleri iyice kavramak isteyen ilim adamları için önde 
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(semaen okumuĢtur).
254

 Bu eseri ne zaman ve eserin ne kadarını dinlediği tam olarak bilin-

mese de Safedî (ö. 764/1363)‟nin ifadelerinden 690 yılından sonra Tebriz‟e yerleĢtikten 

sonra orada Tebriz kadısından bu kitabın tamamını okumuĢ olduğu anlaĢılmaktadır.
255

 

ġîrâzî‟nin hadis alanında bu iki önemli eseri okuması tefsirini rivayet tarzında yazmasında 

etkili olmuĢ ve bu iki eserden de istifade etmiĢtir.  

 Kutbuddîn‟in Konevî ile iliĢkisi, entelektüel yaĢamında farklı boyutları kavrayıp 

bakıĢ açısı geliĢtirmesinde önemli olmuĢtur. Aynı zamanda Ġslam‟ın baĢlıca entelek-

tüel boyutuna yaklaĢmasında yardımcı olacak rolünün arka planını kavraması için de 

önemlidir. Bunun sebebi Konevî‟nin bizzat kendisinin Ġslam biliminin bazı en etkin 

figürleri ile kiĢisel ve entelektüel bağ kurmada ikinci el olmasıdır. Zira Konevî, 

Mevlânâ ile özel arkadaĢlık ve ahbaplık iliĢkisine sahipti. Bunun ötesinde Konevî, Ġbn 

Arabî okulunun irfan öğretisinin en önemli açıklayıcısıdır. Kutbuddîn de önceki hoca-

ları vasıtası ile farklı okulların görüĢlerini iyi bir Ģekilde açıklamıĢtır.
256

 Onun hem 

müspet ilimlerdeki altyapısı hem de Anadolu‟da çok yönlü bir âlim olan Konevî‟den 

özellikle dini ilimlerde istifade etmesi onu ilimde önemli bir mevkiye taĢımıĢtır. 

 Konevî, üvey babası olan “Ģeyh-i ekber” lakaplı Ġbnü‟l-Arabî‟nin tasavvuf ter-

biyesi altında yetiĢmiĢ, kendisini onun eserlerini Ģerh etmeye adamıĢ biri olarak o 

devirde “Ekberiyye tarikatını” temsil etmektedir. Dolayısı ile ġîrâzî, Konevî‟den ders 

aldığı bu süre içinde Ġbnü‟l-Arabî‟nin görüĢlerinden etkilenme ihtimali olsa da 

Kutbuddîn ile Ġbn Arabî ve onun daha sonraki Ġslâmî felsefe geleneği arasında bir bağ 

kurmak mümkün değildir. Zira ġîrâzî‟nin sistemi Sühreverdî‟den gelmektedir. Onun 

eserine Ģerh yazmıĢtır. Ġbnü‟l-„Arabî, vahdetü‟l-Vücûd‟u savunur, Sühreverdî ve 

Kutbuddîn ile çeliĢir. Bu yüzden Kutbuddîn ile Ġbnü‟l-„Arabî arasında bir bağ olduğu 

iddia edilemez.
257

 Konevî‟den ders aldığı sırada Ġbnü‟l-„Arabî‟nin görüĢleri ile tanı-

Ģan ġîrâzî, daha sonra telif ettiği “Risâle fi‟l-Hikme”de Ġbnü‟l-„Arabî‟nin bir kısım 

                                                                                                                                          

gelen hadis kaynağıdır denilebilir. Bu eser 16 cilt halinde ilk defa 1390-1400/1970-1980‟de 

DımeĢk‟te Zuheyr eĢ-ġâvis ve ġuayb el-Arnavud‟un tahkiki ile basılmıĢ olup, toplam 4422 hadisin 

açıklamasını ihtiva etmektedir. Fıkıh kitapları tertibindedir. (Çakan, age, s. 142, 189-190).  
254

  es-Sâfedî, el-Vâfî bi‟l-Vefeyât, c. XXV, s. 363; Ġbn Kesîr, age, c. III, s. 187; el-Atâbekî, age, c. XI, 

s. 225. 
255

  es-Sâfedî, a.y. 
256

  Bakar, Classification, s. 233- 234. 
257

  Walbridge, The Philosophy of Qutb al-Din Shirazi, s. 278-279. 
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görüĢlerine karĢılık cevaplar vermiĢ ve yönelttiği eleĢtirileri ile irfânî nazarî çizgiye 

katkı sağlamıĢtır.
258

  

 Kutbuddîn ġîrâzî‟nin Konya‟da kalması Konevî‟nin yanında, farklı âlimlerle 

tanıĢmasına önemli bir fırsat sağlamıĢ olmalıdır. Zira bu dönemde Moğolların yakıp 

yıkmaları sebebi ile Ġslam dünyasının dört bir yanından bilginler, sanatçılar ve mutasav-

vıflar Konya‟ya iltica etmiĢlerdi. Dolayısı ile Konya‟daki entelektüel ve dinsel yaĢam son 

derece faaldi.
259

 Ġlmî bir arayıĢ için yola çıkmıĢ olan ġîrâzî‟nin, bu canlılıktan istifade 

etmemiĢ olması düĢünülemez. 

 ġîrâzî ile birlikte Konevî‟nin Câmî„u‟l-Usûl derslerine katılan ve o dönemde 

Anadolu‟nun yöneticisi olan Muînüddîn Pervâne (ö. 676/1277), ġîrâzî‟yi bu mecliste 

daha yakından tanımıĢ, onun faziletini ve derecesini anlamıĢ, böylece ona değer vere-

rek onu gözetmiĢtir. Pervâne, birincil derecede Selçuklu Ģehirlerinden olan Kayse-

ri‟de yaptırdığı (672/1273‟ten sonra) medresede müderris olması için ġîrâzî‟ye öneri-

de bulunmuĢ, o da kabul etmiĢ ve burada hocalık yapmıĢtır.
260

 ġîrâzî‟nin Kayseri‟ye 

ne zaman geldiği ve ne kadar kaldığı tam olarak bilinmese de muhtemelen (673-

675/1274-1277) yılları arasında burada bulunmuĢtur.
261

 Nitekim burada geliĢmiĢ bir 

eğitim ortamı bulunmaktadır.
262

 Pervâne, kendi adı ile anılan ve ġîrâzî‟yi müderris 

olarak tayin ettiği medresenin inĢasını bitirdikten sonra bir açılıĢ töreni düzenlemiĢtir. 

Anadolu‟da bulunan muteber kiĢiler bu açılıĢa davet edilmiĢtir. Bunlar arasında 

Celâleddîn Rûmî‟nin oğlu Sultan Veled (623-712/1226-1312) de vardır. Sultan Veled 

bu törende konuĢma yapmıĢ, Cuma namazında hutbe okumuĢ babası Mevlânâ‟yı anar 

anmaz halk galeyana gelmiĢ, Kutbuddîn de adet üzere genel bir ders yapmıĢtır.
263

 

                                                 

258
  Sül. Ktp. Esad Ef., nr. 0003793-010, vr. 64-71; KeleĢ, agt, s. 109, 115. 

259
  Schimmel, Tasavvufun Boyutları, s. 269; Bakar, Classification, s. 234; „Atiyye - ez-Zâkirî, “eĢ-

ġîrâzî, Kutbuddîn Mahmûd b. Ziyâüddîn”, c. XV, s. 409. 
260

  Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, s. 601-602; Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 524; Kaymaz, 

Pervâne Muînü‟d-Dîn Süleyman, s. 185; KeleĢ, agt, s. 44. 
261

  KeleĢ, agt, s. 45. 
262

  Kılıç, Kayseri, s. 72-98. 
263

  Eflâkî, age, s. 601-603; ġîrâzî, Sultan Veled‟le iyi bir iliĢkiye sahipti ve Sultan Veled onu bir 

kasidesinde “Zamanın kutbu, ġiraz‟ın süsü” diye övmüĢtür. (Bahaeddin Muhammed Veled Sultan 

Veled, Divan-ı Sultan Veled, Tahran 1348, s. 483); KeleĢ, agt, s. 47. 
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ġîrâzî, Kayseri‟de bu medresede görev yapmanın yanı sıra Anadolu‟da ün yapmıĢ 

meĢhur bir hekim olarak Kayseri Tıbbiyesinde de çalıĢmıĢtır.
264

 

 Daha sonraki yıllarda Pervâne, Moğollar‟a karĢı Memluk sultanı Baybars‟ı yardıma 

çağırıp Moğollar‟ın ağır bir yenilgiye uğramasına sebep olunca (675/1277) büyük bir or-

duyla Anadolu‟ya gelen Ġlhanlı hükümdarı Abaka Han, Anadolu‟yu yağmalamaya ve 

insanların katliamına karar vermiĢ, bunun üzerine Ġlhanlı veziri Sahib-i Divan 

ġemseddîn Cüveynî, fidye ödemek sureti ile aralarında Sivas Ģehrinin de bulunduğu 

birkaç Ģehri satın alarak onları bu afetten kurtarmıĢtır.
265

 Ancak Kayseri Ģehrinin bu 

olayda yağmalanması, Pervâne‟nin de 2 Ağustos 675/1277‟de Ġlhanlılar tarafından 

ihanetle suçlanıp idam edilmesi üzerine onun yaptırdığı ve ġîrâzî‟nin de müderris 

olduğu medrese yıkılmıĢtır.
266

 Böylece ġîrâzî eğitim faaliyetini devam ettirebilmek 

için Kayseri‟den Sivas‟a gelmiĢ, Sivas kadısı Ġzzüddîn Hasen b. Mehmed Urmevî‟nin 

675/1277 yılında Moğollar tarafından Baybars taraftarı olduğu iddiasıyla öldürülme-

sinden sonra onun yerine Sivas kadısı olarak tayin edilmiĢtir.
267

  

 ġîrâzî‟nin Sivas ve Malatya kadılığına Selçukluların Anadolu‟daki yöneticisi 

Müînüddîn Pervâne tarafından mı, Moğolların Anadolu‟da baĢ temsilcisi Sahib-i Di-

van ġemsüddîn Cüveynî tarafından mı tayin edildiği, bu durumda ġîrâzî‟nin kadılık 

menĢurunu Selçuklu sultanı mı, Ġlhanlı hükümdarı Abaka Han‟ın  adına ġemsüddîn 

Cüveynî mi verdiği tartıĢmalıdır.
268

 Kaynaklarda genel ifade kullanılıp ġîrâzî‟nin ka-

dılığa Anadolu‟nun yöneticisi tarafından atandığı belirtilirken
269

 Safedî (ö. 764/1363) 

ve Ġbn Râfi„ es-Selâmî (704-774), Pervâne tarafından atandığını ifade etmiĢlerdir.
270

 

Diğer bir kısım ulema da ġemsüddîn Cüveynî tarafından atandığını belirtmiĢlerdir.
271
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Ġslam bilim tarihçisi Ekmeleddin Ġhsanoğlu da ġîrâzî‟nin görevlerini Ġlhanlı yönetici-

leri için gerçekleĢtirdiğini belirtir.
272

 Kronolojik olarak Cüveynî‟nin tayin etmesi daha 

doğrudur. Zira Sivas kadısının, Pervâne ile birlikte aynı yılda öldürülmesi ile göreve 

getirilmiĢ ve ġîrâzî‟nin Kayseri‟deki medresede görevinden sonraki dilimde Sivas‟a 

gelmesi ile Ġlhanlı Devleti tarafından görevlendirilme dönemi baĢlamıĢtır. Sivas , 

Abaka Han‟ın Anadolu seferinden sonra Ġlhanlı umumi valileri tarafından idare edi l-

diği bir döneme girmiĢ ve Ġlhanlı veziri ġemsüddîn Cüveynî Anadolu‟da Selçuklu 

maliyesini Moğol mali sistemine göre yeniden düzenlemekle görevlendirilmiĢtir.
273

 

Böylece ġîrâzî‟yi Müînüddîn Pervâne‟den sonra ġemsüddîn Cüveynî himaye etmeğe 

baĢlamıĢtır. Dolayısı ile ġîrâzî‟ye kadılık menĢurunu da Abaka Han adına o vermiĢ 

olmalıdır.
274

 Ancak ġîrâzî‟nin çağdaĢı Safedî‟nin verdiği bilgi önemlidir ve dolayısı 

ile Pervâne‟nin, öldürülmeden önce ġîrâzî‟yi kadı tayin etmiĢ olması da mümkündür. 

 ġîrâzî‟nin kadılık menĢurundan o dönemde Ġslam adaletinin son derece güçlü 

olduğu, Hıristiyan ve putperestlerin Müslüman kadılarına tam bir itimad besleyerek 

mal ve mülklerini onların sicil ve vesikalarıyla teminata aldıkları  anlaĢılır. Anadolu 

ülkesinin özü olan Dâru‟l-„Alâ Sivas kadılığına Kutbuddîn‟in tayin edildiği kaydedil-

dikten sonra emir, melik, hakim, seyyid, Ģeyh, kadı, imam, önde gelenler ve bütün 

Rum halkı ve hususiyle Sivas ahalisinin onu Ģer„î iĢler ve Ġslâmî ahkâm hakkında hâ-

kim ve kadı bilmeleri, davaların görülmesinde, vesika, sicil ve nikâh akidlerinin ya-

zılmasında, hazine, yetim ve kayıp mallarının muhafazasında, vakıf ve hayrat iĢleri ile 

dini mansıblar tevziinde tamamıyla ona, onun nâib ve memurlarına müracaat etmeleri 

emrolunmaktadır.
275

 MenĢurda ilginç olan ġîrâzî‟nin sadece Sivas kadısı olarak değil, 

tüm Selçuklu ülkesinin kadısı, hâkimi gibi zikredilmiĢ olmasıdır. Bu da bizi 

ġîrâzî‟nin özel yetkilerle donatılmıĢ bir görevli olduğu sonucuna götürür.
276

 Ġbn Râfi„ 

es-Selâmî, ġîrâzî‟yi Pervâne‟nin Sivas ve Malatya kadılığına atadığını belirttikten sonra 
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ġemseddîn Cüveynî‟nin Anadolu kadılığına tayin ettiğini ifade eder.
277

 Bu durum da 

bizi ġîrâzî‟yi Pervâne‟nin Sivas kadılığına atadığı Cüveynî‟nin de yetkilerini Anado-

lu‟nun birçok yerini kapsayacak Ģekilde geniĢlettiği kanaatine sevk etmektedir. Nitekim 

Ġbn Kesîr, Kutbuddîn ġîrâzî‟nin Kastamonu‟da vefat eden Rukneddîn eĢ-ġîrâzî‟yi Kastamo-

nu‟nun kadılığında vekili tayin ettiğini bildirmektedir.
278

 

 Kadılık menĢurunda ġîrâzî‟ye “uyulmaya en layık kiĢi, mütekaddimûn ve 

müteahhirûn âlimlerinin en faziletlisi, milletin ve dinin kutbu, aklî ve naklî ilimlerde zama-

nın en seçkini, ilim ve fazilet güzelliğini vera ve takva süsüyle süsleyen vb” Ģekillerde övgü-

ler yer almaktadır.
279

  

 Ġbn Tağrîberdî, diğer kaynaklardan farklı olarak ġîrâzî‟nin Anadolu‟daki kadılık göre-

vini nâibleri vasıtası ile yürüttüğünü belirtmektedir.
280

 Onun bu ifadesi Kutbuddîn ġîrâzî‟nin 

kendi anlatımıyla ve kadılık menĢurundaki ifadelerle uyum arz etmektedir. Zira ġîrâzî, ha-

yatını bilime adamıĢ bir Ģahsiyet olarak, Anadolu‟ya da Ġbn Sina‟nın el-Kanun adlı 

eserinin müĢküllerini hekîm ve tabipler ile müzakere ederek çözmek gayesi ile geldi-

ğinden kendini meĢgul edecek iĢlerden kaçınmak istemiĢtir. Kadılık görevini yapma-

nın kendisi için farz-ı ayın olduğunu ifade etmiĢ; ancak çokça seyahat etmesinden 

kaynaklanan bir takım sıkıntıların ve zorlukların kendisini yorduğunu, devlet evrakı-

nın ve kıymetli mücevherlerin bu seyahatler sırasında kaybolmasından ve kötü emel-

leri olan kiĢilerin ellerine geçmesinden korktuğunu gerekçe olarak göstererek ısrarlar 

sonucunda nâibleri vasıtası ile yönetmeyi ve kendisinin de müracaat makamında gö-

rülmesini kabul etmiĢtir.
281

  

 ġîrâzî, Sivas‟a geldiğinde Selçuklu veziri Sahib Ata Fahrüddin Ali‟nin 

669/1271 yılında Sivas‟ta inĢa ettirdiği Sahib Ata Gök Medresesi‟nde müderrisliğe 

baĢlamıĢ, Sivas‟ta bulunduğu süre boyunca da bu görevini sürdürmüĢtür.
282

 Onun 

675/1277 yılından Mısır sultanı Kalavun‟a elçi olarak gönderileceği 681/1282 yılına 
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kadar Sivas Gök Medresede müderrislik yaptığı anlaĢılmaktadır.
283

 Böylece ġîrâzî 

Merağa Rasathanesi‟nde almıĢ olduğu astronomi, matematik, felsefe, fizik, mantık, 

geometri eğitimini Sivas Gök Medrese‟de müderris olarak öğrencilerine aktarmıĢ ve 

her biriyle ilgili eser telif etmiĢtir.
284

 Bunun yanında tıp, astronomi, matematik, musi-

ki, geometri, fizik, optik, felsefe ve mantık dallarında uzman olan ve bunların yanı 

sıra hadis, tefsir, usûl-i fıkh, fıkıh, edebiyat ve coğrafya dallarında da derinliğe sahip 

olan ġîrâzî‟nin,
285

 vâkıfın fıkıh okutma Ģartını yerine getirerek medresede fıkıh dersi 

vermiĢ olması
286

 ve Konevî‟den almıĢ olduğu hadis birikimini Sivas‟ta halk arasında 

Dâru‟l-Hadis denen Çifte Minareli Medrese‟de aktarmıĢ olması mümkündür. 

 ġîrâzî, Gök Medrese‟de müderrislik yaparken aynı zamanda ġifahiye Medrese-

si‟nde el-Kanun üzerine araĢtırmalara devam etmiĢ, Anadolu‟da bulunan darüĢĢifaları 

gezerek burada bulunan hekimlerle görüĢ alıĢveriĢinde bulunmuĢtur.
287

  

 Kutbuddîn, Sivas‟taki kadılık görevi esnasında Ġlhanlıların Ġran‟daki baĢkenti 

Tebriz‟e birkaç yolculuk yaptı. Orada o zaman Ġran‟ın yöneticisi olan Hülagu Han‟ın 

oğlu Ahmed Teküder (680-683/1282-1284) ile yakın arkadaĢ oldu.
288

 Teküder, 

Ahmed ismini alarak Müslüman olan ilk Ġlhanlı hükümdarıdır ve tasavvufa da aĢırı 

Ģekilde ilgi duyan bir Ģahsiyettir.
289

 1282‟de Ġlhanlı hükümdarı olduğunda Kutbuddîn, 

Sivas‟tan Han‟a bağlılığını sunmuĢ ve onunla sürekli olumlu iliĢkide bulunmuĢtur.
290

 

ġîrâzî‟nin, Ahmed Teküder‟in Ġslam‟a girmesinde etkili olduğu da söylenmektedir.
291

 

Ancak Ġbnü‟l-Füvatî, Teküder‟in Ġslam‟a girmesinde 682/1283 senesinde Kalavun‟a 

elçi olarak gönderdiği ġeyh Abdurrahmân‟ın etkili olduğunu belirtmektedir.
292
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 Ahmed Teküder, Sahib-i Divan ġemsüddîn Cüveynî ve Ġlhanlı devleti Ģeyhul-

islamı ġeyh Abdurrahman‟ın tavsiye ve görüĢlerine uyarak
293

 19 Cemaziyelahir 

681/25 Ağustos 1282 senesinde,
294

 Memluk Devletiyle iliĢkileri normal hale getir-

mek, Ġslam dünyasında Ġlhanlı Devleti‟nin sempati kazanmasını sağlamak,
295

 Ġslam‟a 

girdiğini ilan etmek,
296

 Rum sınırında karıĢıklık çıkararak ülkenin etrafında fitneye 

sebep olan ġam askerlerinin isyanının zararını gidermek ve zamanının gerektirdiği 

barıĢın temelini atmak için dünya âlimlerinin kutbu Kutbuddîn ġîrâzî ile Rum vezirli-

ğinde bulunmuĢ olan Etâbek Bahaeddin Rudekerdî‟yi,
297

 Mardin Artuklu hükümdarının 

veziri el-Emîr ġemsüddîn Muhammed b. es-Sâhib‟i
298

 ve ilim adamı ve kadı 

Muhyiddîn Abdulbâkî es-Sincârî‟yi
299

 elçi olarak Memluk sultanı el-Mensûr Seyfuddîn 

Kalâvûn (1279-1290)‟a gönderdi. Elçilik heyetinin baĢında Kutbuddîn ġîrâzî bulun-

maktadır. O, Ahmed Teküder tarafından gönderilen mektubu en iyi Ģekilde Mısır sul-

tanının huzurunda okumak ve sunmak için görevlendirilmiĢtir.
300

   

 Elçilerin el-Bîre‟ye
301

 ulaĢtıkları haberi Sultan‟a ulaĢınca Sultan, vekillerine 

onları hiç kimsenin görmeyeceği Ģekilde korumalarını yazıyla bildirdi. Onları gecele-

yin ġam‟a sokmadan Mısır‟a sarayın kapısına getirdiler. Ellerinde rulo halinde, 

ünvansız, kırmızı damga ile damgalanmıĢ Ahmed sultanın mektubu ile huzura çıktılar 

ve mektubu takdim ettiler.
302

 ġîrâzî mektubu en güzel Ģekilde ona sundu,
303

 “din yo-
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luna girildikten sonra adalet, hakkaniyet, lütuf ve ihsan üzere gidildiğini, dil ile tarif 

ve tavsif edilmeyecek Ģekilde iyi ve güzel hareket edildiğini” aktardı.
304

 

 Ahmed Teküder, mektubunda özellikle ġîrâzî‟nin gönderilme sebebini Ģu Ģekil-

de ifade etmektedir: “Tanrının bizim gönlümüze hak, hakikat ve bunların ehillerine 

uymayı ilham etmiĢ olduğunu göstermek üzere bu yenilmez devletimizin itimadını 

kazanmıĢ kimselerden Kadı Kutbuddîn ile Atabey Bahaeddin‟i gönderdik. Bunların 

verecekleri haberlerden bizim herkes hakkında iyilikler beslediğimiz anlaĢılacak ve 

herkes hakkında Tanrının büyük bir nimeti zühur ettiği bilinecek, artık önceki halle-

rimiz unutulmuĢ olacaktır. Tanrının her gün bir türlü kudretini icrası vardır.”
305

 

Cevab-i mektupta da ġîrâzî‟ye övgüler vardır. “Ġtimadınızı kazanmıĢ olan zatlardan 

olup mektubunuzu hamil olan akda‟l-kudât Kutbuddîn ve atabey Bahâüddîn geldiler 

ve övülmeye değer nice sözler söylediler…” ifadeleri yer alır.
306

   

 Ġslâmî bir tarzda besmele ile baĢlayan mektupta Teküder, artık Müslüman olup, 

Ġslâmî gaye taĢıyan biri olarak Ġlhanlı yönetimine geldiğini, dinin sancağını yükselt-

meye, Muhammed‟in Ģeriatını yüceltmeye baĢladıklarını, bundan böyle Müslümanla-

rın huzur içinde yaĢaması için çalıĢacağını bildirmekteydi. Memluk sultanı Kalavun, 

Ġlhanlı sultanını inandırıcı bulmadı. Bu sebeple Ġlhan‟a karĢılık yazılan cevapta “Eğer 

siz barıĢ için samimi iseniz iĢgal etiğiniz yerlerden geri çekilmeniz gerekir. Ondan 

sonra sulh görüĢmelerine baĢlarız”
307

 denildi. Memluklerden gelen bu sert mesaja 

rağmen Teküder onlarla barıĢ yapabilme umuduyla bu kez ġeyh Abdurrahman‟ı elçi 

olarak Mısır‟a gönderdi.
308

 Ancak Teküder‟in, yeğeni Argun Han tarafından tahttan 

indirilerek öldürülmesi (683/1284) ile bu faaliyetler sonuçsuz kaldı.
309

 

 Baybars‟ın belirttiğine göre Elçiler sarayın kapısında donatıldılar ve ġam‟a 

gönderildiler, aynı yılın 6 ġevvalinde Haleb‟e ulaĢtılar ve oradan da memleketlerine 

                                                 

304  Ebü‟l-Ferec-Ġbnü‟l-Ġbrî, Târîhi Muhtasarü‟d-Düvel, s. 58. 

305  Ebü‟l-Ferec-Ġbnü‟l-Ġbrî, age, s. 54; Ġbnü‟d-Devâdârî, age, c. VIII, s. 251. 

306  Ebü‟l-Ferec-Ġbnü‟l-Ġbrî, age, s. 57; Ġbnü‟d-Devâdârî, age, c. VIII, s. 256. 

307  Ahmed Teküder‟in mektubu ve cevab-i mektubun tamamı için bk. Ebü‟l-Ferec-Ġbnü‟l-Ġbrî age, s. 

53-59; Baybars el-Mansûrî, age, s. 219-227; Vassâf, age, s.70 vd.; Ġbnü‟d-Devâdârî, age, c. VIII, s. 

249-260; Teküder‟in mektubu Tok‟da Cemâziye‟l-evvel 681‟de, Cevâb-i mektup da 681 Ramazan 

baĢında yazılmıĢtır. (Ebü‟l-Ferec-Ġbnü‟l-Ġbrî, age, s. 56, 59; Baybars el-Mansûrî, age, s. 222). 

308  Abu‟l-Farac, Abu‟l-Farac Tarihi, c. II, s. 611; Ġbnü‟d-Devâdârî, age, c. VIII, s. 261; Ġbnü‟l-Füvatî, 

el-Havâdîsü‟l-Câmi„a, s. 298-299; Erdem, agt, s. 279.  

309  KeleĢ, agt, s. 60.  
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gittiler.
310

 Ancak ġîrâzî Anadolu‟ya geri dönmemiĢ bir müddet orada kalarak ilmî 

çalıĢmalarda bulunmuĢ ve Kanun Ģerhi hakkında materyal toplamıĢtır.
311

 Mısır sultanı 

Kalavun ona ilminden dolayı yakınlık göstermiĢ, ilmî çalıĢmalarını Mısır‟da devam 

ettirmesini istemiĢ ve Kahire‟de müderrislik teklif etmiĢtir.
312

 Ġbn Kesir‟in belirttiğine 

göre Mansur, ġîrâzî‟ye çok miktarda mal vererek onu Türbetü‟Ģ-ġâfiî‟ye gönderdi ve 

orada (ders vermeğe) baĢlamasına karĢılık da 20 bin dirhem ikram etti.
313

  

 Böylece Kutbuddîn arabuluculuk görevinde baĢarılı olamasa da ilmî araĢtırmaları açı-

sından onun Mısır‟da kalması son derece verimli oldu.
314

 ġîrâzî, Mısır‟da bir müddet kal-

masına ve ilmî araĢtırmalarda bulunmasına izin veren Memluk sultanı Kalavun‟a 

ġerhü‟l-Kanun‟un mukaddimesinde “Allah ona rıza Ģarabından içirsin, ğufrân elbise-

sini giydirsin” Ģeklinde dua etmiĢtir. ġîrâzî, Mısır‟da Ebü‟l-Hasan Alâüddîn Alî b. 

Ebi‟l-Hazm Ġbnü‟n-Nefîs (607-687/1211-1288)‟in Ģerhine
315

 ve “tabîbü‟l-kâmil” diye 

nitelendirdiği Yakub b. Ġshak Samiri el-Mütetabbib‟in (ö. 681/1282) “ġerhu 

Külliyâti‟l-Kânûn”, “Ġbnü‟l-Kıf” olarak meĢhur olan Yakub b. Ġshak el-Mutetabbib 

el-Mesihi‟nin de (685/1286) “Kitâbü‟Ģ-ġâfî fi‟t-Tıbb” adlı eserlerine ulaĢarak Mı-

sır‟da el-Kanun‟un kapsamlı üç Ģerhini elde etmiĢ oldu. Bunlara ilaveten ġîrâzî, Ka-

nunla ilgili baĢka eserlere de ulaĢmıĢ, bu eserlerle Anadoluya dönüp, bunlardan isti-

fade ederek kendine has metoduyla kendi Ģerhini yazmıĢtır.
316

 ġîrâzî, Kânûn Ģerhinin 

mukaddimesinde bu kitabın müĢküllerini çözme ve özündeki kabuğu kaldırma konu-

sunda dünyada hiç kimsede bulunmayanlar onda toplanınca kitabı Ģerh etmeye karar 

verdiğini ifade ederek Ģerh yazarken dikkate aldığı hususları sıralamakta ve önceki 

Ģerhlerden farklı ve orijinal olmaya özen gösterdiğini ve eseri 682/1282-83 tarihinde 

telif ettiğini belirtmektedir.
317

  

                                                 

310
  Baybars el-Mansûrî, Zübdetü‟l-Fikre fî Târîhi‟l-Hicre, s. 227; Ġbnü‟l-Fuvatî de Kutbuddîn‟e dön-

mesi için izin verildiğini, kendisine mal verilmesinin emredildiğini ve el-Bîre‟ye iade edildiğini 

ifade eder. (Ġbnü‟l-Füvatî, age, s. 295).  
311

  Sarton,  Ġntroduction, c. II, s. 1017. 
312

  KeleĢ, agt, s. 61-62. 
313

  Ġbn Kesîr, Zeylü Tabakaâti‟l-Fukahâi‟Ģ-ġâfiiyyîn li‟l-„Abbâdî, c. III, s. 187; KeleĢ, agt, s. 62 
314

  Bakar, Classification, s. 235. 
315

  ġîrâzî, ġerhu‟l-Kânûn fi‟t-Tıbb, Sül. Ktp., ġehid Ali PaĢa, nr. 2047, vr. 3a. 
316

  ġîrâzî, ġerhu‟l-Kânûn fi‟t-Tıbb, Sül. Ktp., ġehid Ali PaĢa, nr. 2047, vr. 3a; Fihrisü‟l-Mahtûtâti‟l-

Musavvere: el-„Ulûm: et-Tıb, Me„hedü‟l-Mahtûtâti‟l-„Arabiyye, Kahire 1398/1978, 2. kısım, 

2.kitap, c.III, s.134; Walbridge, The Philosophy of Qutb al-Din Shirazi, s.24; KeleĢ, agt, s.61. 
317

  ġîrâzî, ġerhu‟l-Kânûn fi‟t-Tıbb, Sül. Ktp., ġehid Ali PaĢa, nr. 2047, vr. 3a. 
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 Kutbuddîn‟in uzun yıllar yürüttüğü araĢtırma neticesinde kaleme aldığı bu 

Ģerh, o zamana kadar yazılan Ģerhlerin birçoğunu kapsadığı için bunların en kapsamlısı 

olmuĢtur. Onun Anadolu‟da Ġbn Sina‟nın el-Kânûn adlı eserine göre tıp eğitimi vermesi 

ve Anadolu‟da yazılan el-Kânûn Ģerhlerini etkilemesi Anadolu ve  bütün bir Ġslam tıp 

tarihi için önemlidir.
318

  

 Kutbuddîn‟in Mısır yolculuğu esnasındaki bir diğer avantajı, ġam‟a giderek orada 

bir süre kalıp, ZemahĢerî‟nin tefsirini, Ġbn Sinâ‟nın “el-Kânûn fi‟t-Tıb” ve “Kitâbu‟Ģ-

ġîfâ” adlı eserlerini okutması oldu.
319

 ġîrâzî buna karĢılık yılda 30.000 dirhem maaĢ alı-

yor ve çoğunu talebelerine dağıtıyordu.
320

 ġîrâzî, ġam‟da iken musiki alanında eserleri 

olan Safiyyuddîn el-„Urmevî (ö. 694/1295), musiki ve Ģa„beze gibi dallara amelen ve naza-

ran vakıf olan ġîrâzî‟ye gelip, ona iki bin dirhem vermiĢtir.
321

 

 Bazı kaynaklarda ġîrâzî‟nin Mısır‟a elçi gittikten sonra Tebriz‟e yerleĢtiği ve ömrünün 

sonuna kadar orada kaldığı yazılıdır.
322

 Ancak bu doğru değildir. Zira ġîrâzî oradan Anado-

lu‟ya dönerek kadılık görevine ve diğer faaliyetlerine devam etmiĢtir.
323

 

 ġîrâzî, 682/1282-83 tarihinde Kânûn Ģerhini bitirdikten sonra Tuhfetü‟Ģ-ġâhiyye 

(684/1285) adlı eserini yazmıĢtır. ġîrâzî‟nin Sivas kadısı olarak görev yaptığı bu dö-

nemde yargı iĢlerinin yoğunluğuna rağmen iki sene arayla eser telif etmesi, her alanda 

öğrenci yetiĢtirmesi, gece gündüz okuma, okutma, tefekkür ve araĢtırma içinde olmasına 

ve elinden kalemi hiç düĢürmemesine bağlıdır.
324

   

                                                 

318
  Fazlıoğlu, “Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Türk Felsefe-Bilim Tarihine Önsöz”, c. I, s. 

426; KeleĢ, agt, s. 62-63. 
319

  es-Safedî, el-Vâfî bi‟l-Vefeyât, c. XXV, s. 364; el-„Askalânî, ed-Dureru‟l-Kâmine, c. IV, s. 340; 

ġevkânî, el-Bedrü‟t-Tâli„, c. II, s. 299; Sübkî, Tabakâtü‟Ģ-ġâfi„iyyeti‟l-Kübrâ, c. X, s. 386; Kays, age, 

c. I, s.414; Yaltkaya, Ġbn Esirler MeĢâhîru Ulemâ‟, s.87; Bakar, age, s. 235; Walbridge, agt, s. 24.  
320

  Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk Ġslam Medeniyeti, s. 259; Turan, ġîrâzî‟nin bu eserleri Basra‟da 

kurulan bir tıp medresesinde okuttuğunu zikreder (Turan, a.y.). 
321

  el-„Askalânî, ed-Dureru‟l-Kâmine, c. IV, s. 340. Urmevî, muhtemelen  musiki dersi almak için bu 

parayı ġîrâzî‟ye vermiĢtir. 
322

  es-Safedî, el-Vâfî bi‟l-Vefeyât, c. XXV, s. 364; Kays, age, c. I, s. 414. 
323

  „Atiyye - ez-Zâkirî, agm, c. XV, s. 410; Ġbn Kesîr tam aksi bilgi vererek, ġîrâzî‟nin Sultan 

Ahmed‟e cevap ile döndüğünde ona ikramda bulunduğunu ve onu Sivas Ģehri ve ona bağlı yerlere 

kadı olarak atadığını belirtir. (Ġbn Kesîr, Zeylü Tabakâti‟l-Fukahâi‟Ģ-ġâfiiyyîn li‟l-„Abbâdî, c. III, s. 

187). Sarton ise ġîrâzî‟nin 1282-1283 yıllarında Sivas ve Malatya‟da kadı olduğunu ifade eder. (Sarton,  

Ġntroduction, c. II, s. 1017). Ancak diğer kaynakların belirttiğine ve mektuptaki ifadelere göre 

ġîrâzî daha önce kadı olarak atanmıĢtır. Mısır‟dan döndükten sonra da bu görevine devam etmiĢtir.  
324

  Ġbnü‟l-Füvatî, el-Havâdîsü‟l-Câmi„a, s. 440-41; Kehhâle, Ömer Rızâ, el-Müstedrek „alâ 

Mu„cemi‟l-Müellifîn, Müessesetü‟r-Risâle, Beyrut 1406/1985, s. 779; KeleĢ, agt, s. 63-64. 



59 

 

 

 ġîrâzî, Sivas‟tan ve buradaki kadılık görevinden ayrıldıktan sonra 685-689/1286-

1290 yılları arası Kastamonu‟da kalmıĢ, burada Emir Çobanoğlu Muzafferüddîn ile 

Candaroğlu Süleyman PaĢa onu himaye etmiĢlerdir.
325

 O dönemde Çobanoğulları beylik 

merkezi Kastamonu, yoğun ilmî ve edebî faaliyetlere sahne olmuĢtur. Emirlerin âlim ve 

sanatkârlara gösterdikleri yakınlık Orta Asya, Ġran ve Irak tarafından birçok ilim adamı, 

mütefekkir ve sanatkârın Kastamonu‟ya gelmesine sebep olmuĢ ve bunların birçoğu 

Çobanoğulları beyleri için eserler kaleme almıĢlardır.
326

 ġîrâzî, bir ilim ve kültür Ģehri olan 

Kastamonu‟da âlimler ve sanatkârları himaye eden Çobanoğlu Beyliği hükümdarı 

Muzafferuddîn Yavlak Arslan bin Alpyürek (1280-1291)‟in sarayında kalarak kendisini 

himaye eden bu emir adına astronomi-astroloji ve coğrafya sahasında önemli bir eser 

olan “Ġhtiyârât-ı Müzafferî” adlı farsça eserini kaleme almıĢ ve ona ithaf etmiĢtir.
327

   

 Argun Han, Fransa ve papalık sistemi ile diplomatik iliĢkiye girince Kutbuddîn 

onun görüĢü doğrultusunda 688/1289 yılında Anadolu sahillerini dolaĢarak Akdeniz ve 

sahillerinin incelikle açık bir Ģekilde sağlam bir haritasını çizmiĢtir.
328

 Argun, 21 Ağus-

tos 1290 tarihinde ordusuyla konakladıkları Aladağ yaylasından
329

 Tebriz‟e dönerken Van 

ile Vustan arasında Mevlânâ Kutbuddîn ġîrâzî, huzura gelerek Akdeniz kıyılarının ve kör-

fezlerinin, kuzeyi ve batısında birçok yöreyi de kapsayan haritasını Argun‟a sundu.
330

 Ġm-

parator, Anadolu‟nun bölgelerini açıkladığı için ġîrâzî ile bu görüĢmesinden son derece 

memnun oldu. Bu müzakere boyunca imparator gözünü Anadolu‟nun merkezine, özellikle 

Amûriyye‟ye dikti ve Mevlânâ Kutbuddîn‟den onu açıklamasını istedi. Mevlânâ, imparato-

ra övgü ve methiyeleri de içeren çok güzel izahatlarda bulundu. Daha sonra Argun avlan-

maya gitti. Giderken de Mevlânâ‟ya: “Döndüğümde gel de sohbet edelim. Çünkü sen çok 

                                                 

325
  Togan, Zeki Velidi, “Argun Han‟ın Kullandığı Garb Denizi Haritasına Dair”, Türk Yurdu, sayı: 2, 

1942, c. XXVI, s. 46-47; UzunçarĢılı, Anadolu Beylikleri, s. 123, 213, 228; KeleĢ, agt, s. 65. 
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  Turan, Selçukllar Zamanında Türkiye, s. 610; Yücel, YaĢar, “Çobanoğulları”, DĠA, c. VIII, s. 354. 
327

  Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, s. 601 dipnot; UzunçarĢılı, age, s. 212-213; Turan, age, s. 610; 

Togan, agm, c. XXVI, s. 47; Fazlıoğlu, “Selçuklular Döneminde Anadolu‟da Felsefe ve Bilim 

(Bir GiriĢ)”, s. 158-159; Yücel, a.y.; KeleĢ, agt, s. 65-66. 
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  Krackovskij, Ignatij Julianovic, Târîhü‟l-Edebi‟l-Coğrâfiyyi‟l-„Arabî, Orj. Adı: Istorıa Arabsoi 

Geograpicheskoi Literatury, Arapçaya çev. Selahaddin Osman HaĢim, Câmi„atü‟d-Düveli‟l-

„Arabî, Moskova 1957, c. I, s. 116. 
329

  Aladağ, Van gölünün kuzeyinde Murat Suyu‟nun baĢlarında yer alır. Burası, Ġlhalılar tarafıdan 

yaylak olarak kullanılırdı. Abaka ve ondan sonra gelen hükümdarlar burada köĢkler yaptırmıĢlardı. 

(Togan, agm, c. XXVI, s. 45-46, 2 nolu dipnot; Kaymaz, Pervâne, s. 178).  
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  ReĢîdüddîn Fazlullâh, Câmi„ü‟t-Tevârîh, c. III, s. 574; Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk Ġslam 

Medeniyeti, s. 355; Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 594.  
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güzel konuĢuyorsun” dedi.
331

 Bu görevinden sonra ġîrâzî‟nin Ġlhanlı Devleti‟ndeki nüfuzu 

en üst düzeye çıkmıĢtır. ġîrâzî, bu tetkikatı esnasında Anadolu‟nun her tarafını gidip gezme 

imkânı bulmuĢ ve seyahat ettiği yerlerde ilim adamları ile münazaralar yapmıĢtır.
332

  

d. ġîrâzî‟nin Son Yılları 

Anadolu‟daki siyasi istikrarsızlık sebebi ile ġîrâzî, 690/1291 yılları civarında Ġlhanlıların 

baĢkenti Tebriz‟e yerleĢti
333

 ve vefat edinceye kadar orada kaldı. Ġbn Kesîr, ġirazî‟nin 

her Ģeyi terk edip Tebriz‟e yerleĢme tarihini 694 olarak vermektedir.
334

 Ġbnü‟l-Fuvatî ve 

Kehhâle de, ġîrâzî‟nin Tebriz‟e yerleĢmeden önce Azerbaycan‟a gittiğini belirtir.
335

 Bu-

na göre ġîrâzî Azerbaycan‟da bir müddet kalmıĢtır. Ancak bu bilgi baĢka kaynaklarda 

yer almadığı gibi, eğer ġîrâzî Azerbaycan„da kalmıĢsa oradaki faaliyeti hakkında da bir 

bilgiye ulaĢamadık.  

 Kutbuddîn, Tebriz‟e, Ġlhanlı imparatorluğunun baĢkentine yerleĢtiği zaman, devrin 

en büyük bilgini, ünlü bir dahi olarak kabul ediliyordu.
336

 Orada aklî ilimleri okuttu,
337

 

tasnif ve tahkik ile uğraĢtı. Meclisi, âlimlerin ve büyük insanların mahalli oldu.
338

 ġîrâzî 

Tebriz‟e yerleĢtikten sonra Ġlhanlılarla bağlantısı devam etmesine rağmen yönetimdeki 

görevinden ayrıldı. Bundan sonra çeĢitli önemli çalıĢmalarını bitirip yayınladı.
339

  

 ġîrâzî Tebriz‟e geldiğinde Ġlhanlıların yönetiminde Ahmed Teküder‟in halefi Argun 

vardı. 694/1295‟te Gazan Han (ö. 705/1305) tahta geçti. Onun idaresi boyunca Tebriz, Ġs-

lam dünyasının entelektüel merkezlerinden biri olmuĢtu. Gazan Han büyük oranda bunu 

veziri ReĢidüddîn Fadlallâh (ö. 718/1318)‟a borçludur. Kutbuddîn bu Ģehirde kaldığı süre 
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  ReĢîdüddîn Fazlullâh, Câmi„ü‟t-Tevârîh, c. III, s. 574. 
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boyunca önemli bilimsel Ģahsiyetlerle karĢılaĢtı, 697/1298‟de Ġlhanlı veziri olan tarihçi 

ReĢidüddin ile yakın arkadaĢ oldu.
340

  

 ġîrâzî, Ģehirlerin ihtiyaç duyduğu her Ģeyin Tebriz‟de bulunduğunu belirterek “cen-

netlerden bir cennet olan bu beldede canların çektiği ve gözlerin beğendiği her Ģey var-

dır”
341

 demesi, daimi ikamet için bu Ģehri seçmesinin sebeplerinden birini teĢkil etmektedir. 

Ġlhanlılar imar faaliyetlerini burada sürdürmüĢ ve özellikle Argun Han bu Ģehri medeniyet 

merkezi haline getirmeye çalıĢmıĢtı. ġîrâzî, Argun Han‟ın vefatına kadar onun sarayında 

kalmıĢ, sonra yine Ġlhanlı hükümdarları nezdinde itibarı aynı Ģekilde devam etmiĢtir.
342

  

 ġîrâzî, Sivas‟ta müderrislik yaparken telif ettiği Ġbn Sina‟nın el-Kanun‟una yazdığı 

Ģerhi, bazı kaynaklarda 694/1295 yılında gözden geçirerek ikinci bir defa yazıp Yahudi 

Ġlhanlı veziri Sa„düddevle b. Hibettullah Ebherî‟ye ithaf ettiği belirtilmektedir.
343

 Ancak bu 

tarihen mümkün değildir. Zira Sa„düddevle, 690/1291 yılında idam edilmiĢtir. Mamafih 

ġîrâzî‟nin bu eserini 710/1311 yılında Ģerh veya istinsah ederek Ġlhanlı hükümdarı 

Olcaytu Han‟ın veziri Sa„düddîn Sâvecî‟ye ithaf ettiği ġerhu‟l-Kânûn mukaddimesinden 

anlaĢılmaktadır.
344

 Benzer olan bu iki isim karıĢtırılmıĢ olmalıdır. 

 ġîrâzî daha sonra iĢrâkî felsefenin en önemli temsilcisi Yahya es-Sühreverdî (ö. 

587/1191)‟nin görüĢlerini temellendirdiği “Hikmetü‟l-ĠĢrâk” adlı eserine bir Ģerh yazıp 

Recep 694/Nisan 1295‟te tamamlayarak, bunu Yahudi vezir Saduddevle‟nin katlinden son-

ra kendisini himayesine alan ve ilmî çalıĢmalarına destek olan, eseri ithafından birkaç ay 

sonra da (695/1296) Gazan Han tarafından katledilecek olan Baydu Han‟ın veziri 

Cemalüddin Ali b. Muhammed Destgerdanî‟ye ithaf etmiĢtir.
345

  

 694 senesinde Müslüman olarak Mahmûd ismini alan Gazan Han, saltanatı ele ge-

çirmesiyle Argun Han‟ın Tebriz kentinin kuzeyinde inĢa ettirmiĢ olduğu Ģehri yeniden imar 

                                                 

340
  Bakar, Classification, s. 235-236. 

341
  ġîrâzî, ġerhu‟l-Kânûn fi‟t-Tıbb, Süleymaniye Ktp, ġehid Ali PaĢa, nr. 2047, vr. 2a. 

342
  KeleĢ, Kutbüddin ġîrâzî (1236-1311)‟nin Hayatı, s. 69-70. 

343
  ġîrâzî, Kutbuddîn Mahmûd b. Mes„ûd b. Muslih el-Fârisî, fî Beyâni‟l-Hâce ile‟t-Tıbbi ve‟l-Etibbâ‟ 

ve Vesâyâhüm, Thk. ve Dirâse: Muhammed Fuâd ez-Zâkirî, Merkezü Zâyed li‟t-Türâs ve‟t-Târîh, 

Devletü‟l-Ġmârâti‟l-„Arabiyyeti‟l-Müttehide_el-„Ayn 1421/2001, s. 86; Walbridge, agt, s. 31; Ke-

leĢ, agt, s. 70. 
344

  ġîrâzî, ġerhu‟l-Kânûn fi‟t-Tıbb, Sül. Ktp., ġehid Ali PaĢa, nr. 2047, vr. 3b; Mînovî, “Molla Kutb 

ġîrâzî”, s. 172; ġerhu‟l-Kânûn‟un bu nüshasında “Sâvecî” ismi “Sâvî” Ģeklinde yazılmıĢtır. 
345

  ġîrâzî, Kutbuddîn, ġerhu Hikmeti‟l-ĠĢrâk, ĠntiĢârât-ı Bidâr, Kum, ts., s. 8; Pourjavady, Reza-

Schmıdtke, Sabıne, “Qutb al-Din al-Shirazi‟s (634/1236-710/1311) Durrat al-Taj and its Sources 

(Studies on Qutb al-Din al-Shirazi I)”, Journal Asiatique 292.1-2 (2004), Paris, s. 311; Walbridge, 

agt, s. 31, 241; KeleĢ, agt, s. 70-71.   
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ederek burasını büyük bir kültür ve ilim merkezi haline getirmiĢtir. “Gazaniyye (ġenb-i 

Gazan)” adı verilen bu Ģehir Tebriz‟den daha büyük bir alanda kurulmuĢtur. Bu Ģehirde 

birçok kısımdan oluĢan, büyük bir kültür ve eğitim merkezi olan ġenb-i Gazan Külliyesini 

kurduran Gazan Han,
346

 burada Merağa‟daki rasathane ve okula halef olan yeni bir rasat-

hane ve yanında bilimsel okul da kurmuĢtur.
347

 Gazan Han, külliyedeki imaretlerden baĢka 

vakfın bütçesinden hayır iĢleri için ödenek ayırmıĢtır. Çok titiz, ince ve hassas bir ruhla 

hazırlanmıĢ, sadece bütün ilk ve ortaçağ devletlerinde değil bizzat modern çağda bile ben-

zerlerine nadir rastlanabilecek bir dizi sosyal nitelikli hayır hareketlerinin düzenlenmesi ve 

bunun bir zamanlar aynı coğrafyayı tamamen viran eden hanedanın birkaç nesil sonraki bir 

üyesi tarafından gerçekleĢtirilmesi, Ġslamiyet‟in onların hükümranlık ve hâkimiyet düĢün-

celeri üzerinde nasıl bir zihniyet değiĢimine yol açtığını ortaya koymaktadır.
348

  

 ġîrâzî, klasik astronomi tarihini de ilgilendiren, astronomi alanındaki farklı görüĢleri-

ni içeren “Fe„altü felâ Te‟lüm fi‟l-Hey‟e” adlı eserini 704/1304-1305 yılında burada telif 

etmiĢtir.
349

 Onun Gazan Han Rasathanesinde müderris olarak görev yapmıĢ olması ve öğ-

renci yetiĢtirmesi de muhtemeldir.
350

 Nitekim Gazan Han, ġîrâzî‟ye pek çok hürmet eder, 

değer verir, ihsanlarda bulunur ve aracılığını reddetmeyip yerine getirirdi.
351

  

 ġîrâzî, ġenb-i Gazan‟da çalıĢmalarına devam ederken Gazan Han vefat etmiĢ 

(703/1304), onun yerine Olcaytu Han hükümdar olmuĢtur. O, Tebriz Ģehrini bırakarak 

Sultaniye Ģehrini inĢa edip payitahtını oraya taĢımıĢtır. Bu durum Tebriz‟in ve ġenb-i 

Gazan‟ın idari ehemmiyetini azaltmıĢtır. Bundan ġîrâzî‟ de etkilenmiĢ, onun senelik 

müderrislik ücreti 30.000‟den 12.000 dirheme düĢürülmüĢtür. ġîrâzî bunun üzerine vezir 

ReĢidüddin‟e rahatsızlığını ifade etmiĢ, ancak bir sonuç çıkmayınca Gîlân‟a bağımsız 

Ġshak Prensliğine gitmiĢ ve orada Emir Dübac‟ın himayesine girmiĢtir.
352

  

 Etrafı ilim talebeleri ile dolu olan ġîrâzî, kendisine tahsis edilen parayı öğrencile-

rine verir, onları ilmî çalıĢmalara devam etmeleri için teĢvik ederdi. ġîrâzî‟ye ödenen bu 

                                                 

346
  Özgüdenli, Ortaçağ Türk-Ġran Tarihi AraĢtırmaları, s. 174-181. 

347
  Ġhsanoğlu - Rosenfeld, Mathematicians, Astronomers and Other Scholars of Ġslamic Civilations 

and Their Works (7th-19th c.), s. 233; Sayılı, Aydın, “Gazan Han Rasathanesi”, TTK Belleten, c. X, 

s. 40, s. 627-628; Yuvalı, “Gâzân Han”, c. XIII, s. 430.  
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  Özgüdenli, age, s. 182-183. 
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  Walbridge, agt, s. 31-32; KeleĢ, agt, s. 71-72. 
350

  KeleĢ, agt, s. 71-72. 
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  es-Safedî, el-Vâfî bi‟l-Vefeyât, c. XXV, s. 364; el-„Askalânî, ed-Dureru‟l-Kâmine, c. IV, s. 340; 

ġevkânî, el-Bedrü‟t-Tâli„, c. II, s. 299-300; Yaltkaya, Ġbn Esirler MeĢâhîru Ulemâ‟, s. 87. 
352

  Walbridge, agt, s. 32; KeleĢ, agt, s. 73. 
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paranın kesilmesi ondan çok etrafındaki öğrencileri etkilemiĢ olmalıdır. Bu durum 

ġîrâzî‟nin Ġlhanlı Devletini gerekirse terk edebileceğini, ilmî çalıĢmaları nerede himaye 

edilirse oraya gidebileceğinin bir göstergesidir.
353

 

 Bağımsız Ġshak Prensliği hükümdarı Emir Dübac, ġîrâzî‟ye gerekli desteği vermiĢ-

ti. ġîrâzî de ona “Durretü‟t-Tâc li Ğurreti‟d-Dibâc” isimli mantık, felsefe, tabiî ilimlerle 

geometri, astronomi, aritmetik, musiki ve ilahi ilimleri kapsayan ve beĢ bölümden olu-

Ģan Farsça ansiklopedik eserini ithaf etmiĢtir (705/1306).
354

 ġîrâzî himaye edildiği Gîlân 

bölgesinde iki seneye yakın kalabilmiĢtir. Ancak burada meydana gelen siyasi kargaĢa 

ve Moğolların Gilân prensine baskı yapması sonucu ġîrâzî, Gîlân‟ı terk ederek 1307 

yılında tekrar Tebriz‟e dönmek zorunda kalmıĢtır.
355

 Muhtemelen tefsirini de ömrünün 

bundan sonraki dört-beĢ yılında yazmıĢtır. 

 Kutbuddîn son 14 yılında tamamen inzivaya çekildi ve kendini, yazmaya adadı.
356

 

Hükümdarlarla iliĢkilerini kesip son yıllarını bir mutasavvıf gibi yaĢayarak geçirdi.
357

 

Nitekim ömrünün sonlarında felsefî ilimleri terk edip ibadete, Kur‟an okumaya ve öğretme-

ğe, hadis çalıĢmaya yöneldi ve tefsir alanında eserler yazdı.
358

 Zamanının az bir kısmını 

rasyonel bilimleri öğretmeye harcıyordu, onun çoğunlukla iĢi Kur‟an öğretimi olmuĢtu. 

Ramazanda adet üzere hadis ezberi için camiye gidiyor,
359

 insanlara Câmi„u‟l-Usûl‟ü oku-

yor ve Ebû Hâmid Gazzâlî‟nin Ġhyâ‟sını mütalaa ediyordu.
360

 Ġki ramazanda Ya„kûb el-

Hizbânî‟nin musannefinden Sadreddîn Konevî‟nin kıraati ile Câmi„u‟l-Usûlü rivayet etmiĢ-

tir.
361

 Son zamanlarında tefsirini yazan ġîrâzî, ramazanlarda mütalaa ettiği bu eserlerden 

tefsirinde geniĢçe istifade etmiĢtir. ġîrâzî, hadis alanındaki birikimine rağmen hadis sahasın-

da eser yazmamıĢ ancak tefsirini ağırlıklı olarak rivayet tefsiri tarzında yazarak ayetleri açık-

larken hadislere geniĢ yer vermiĢtir.  

 ġîrâzî, 701/1302‟de belagat alanındaki ilk eserini yazmıĢ, Sekkâkî‟nin “Miftâhu‟l-

„Ulûm” adlı ünlü eserini ĢerhetmiĢtir. Glan‟da iken de Celaleddîn Kazvînî tarafından aynı 

                                                 

353
  KeleĢ, agt, s. 73. 
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  es-Selâmî, Târîhu Ulemâi Bağdâd, s. 179; Walbridge, agt, s. 32; KeleĢ, agt, s. 73. 
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  Walbridge, agt, s. 32; KeleĢ, agt, s. 73. 

356  Bakar, Classification, s. 236. 

357  Sübkî, Tabakâtü‟Ģ-ġâfi„iyyeti‟l-Kübrâ, c. X, s. 386. 

358  Kays, el-Îrâniyyûn vel-Edebü‟l-„Arabî Ricâlu „Ulûmi‟l-Kur‟ân, c. I, s. 415; Bakar, age, s. 236. 

359  Walbridge, The Philosophy of Qutb al-Din Shirazi, s. 33; Walbridge, “Al-Shîrâzî,” s. 897. 

360  es-Selâmî, Târîhu Ulemâi Bağdâd, s. 179. 

361  es-Safedî, el-Vâfî bi‟l-Vefeyât, c. XXV, s. 364. 
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eser üzerine yazılmıĢ olan özeti Ģerh etmiĢti. Bu ikinci Ģerhi Kazvînî‟nin eserin özetinde ve 

Ģerhinde çözemediği bazı problemleri ele almak amacıyla yapmıĢtı. O, aynı zamanda 

700/1300 yılı civarında ZamahĢerî‟nin tefsirine haĢiye yazdı.
362

 Walbridge‟in belirttiğine 

göre bu zaman zarfında büyük olasılıkla kırk ciltlik Kur‟an tefsirini yazdı. Ancak Glan‟dan 

döndükten sonraki yıllarda yazmıĢ olması daha doğru gözükmektedir. 

 ġîrâzî, vefat etmeden bir sene önce (26 Muharrem 709/Temmuz 1309) 

Çobanoğulları beyi I. Süleyman ġah adına “Ġntihab-ı Süleymanî” isimli farsça bir eser 

telif etmiĢtir. “Ġhyâ-u „Ulûmi‟d-Dîn”in özeti olan bu eserin önsözünde ġîrâzî, Süleyman 

PaĢa‟yı gençliğine rağmen zamanının büyük bir kısmını ilim ve fazilet sahipleriyle soh-

betlerle geçirmesinden dolayı övmüĢtür.
363

 ġîrâzî‟nin I. Süleyman ġah‟a eser ithaf etme-

si, onun Bilad-ı Rum ile irtibatını koparmadığını, özellikle Anadolu‟daki son dönemle-

rinde kendisini himaye eden Kastamonu beylerine bu Ģekilde Ģükranlarını ifade ettiğini 

göstermektedir.
364

 

 ġîrâzî, vefatından on hafta önce el-Kânûn‟a üçüncü kez Ģerh yazmıĢ ve vezir 

Sa„düddîn Sâvecî‟ye sunmuĢtu. O da bunun karĢılığında ona 36.000 dirhem göndermiĢti. 

Ancak hastalandığında parasını tamamen dağıttığı için bu para kendisine ulaĢmadan beĢ 

parasız bir Ģekilde vefat etmiĢti. Vefat ettiğinde 7200 dirhem cenaze masrafı, onun öğ-

rencisi ve Ġran‟ın en zengin adamının oğlu olan Hâce Ġzzüddîn Tayyibî tarafından karĢı-

lanmıĢtı.
365

 Kendisine gönderilen 36.000 dirhem de borçlarının ödenmesine harcanmıĢ, 

kalanı da öğrencilerine ve muhtaçlara dağıtılmıĢtı.
366

 ġîrâzî‟nin borçlu bir Ģekilde vefat 

etmesi bize onun Ġlhanlı yönetiminde aldığı görevlerinde maddi bir çıkardan ziyade hem 

kendi ilmî çalıĢmalarını sürdürmek hem de öğrencilerine katkıda bulunmak gayesini 

güttüğünü ortaya koymaktadır. Aynı Ģekilde cenazesinde ailesinin varlığına dair bir bil-

ginin bulunmaması, ġîrâzî‟nin ilmî gaye ile evlenmediğini, belki öğrencilerini kendi 

ailesi olarak gördüğünü de göstermektedir.  

                                                 

362  Walbridge, The Philosophy of Qutb al-Din Shirazi, s. 32-33. 

363  UzunçarĢılı, Anadolu Beylikleri, s. 123, 142, 213; Togan, “Argun Han‟ın Kullandığı Garb Denizi 

Haritasına Dair”, c. XXVI, s. 47. 

364  KeleĢ, agt, s. 74.  

365  Walbridge, agt, s. 33-34. 

366  Mînovî, “Molla Kutb ġîrâzî”, s. 182-183; Walbridge, agt, s. 34-35; 2 nolu dipnot; Safedî sadece 

borçlarının ödendiğini ifade eder, yukarıdaki ayrıntıyı vermez (es-Safedî, age, c. XXV, s. 364). 
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 Ġki ay kadar süren hastalığından sonra
367

 710/1311 yılı Ramazan ayında Pazar günü 

75 yaĢında Tebriz‟de vefat eden ġîrâzî, vasiyeti gereği Pazartesi günü ġiraz kadısı, meĢ-

hur müfessir Kâdî Beydâvî (685/1286)‟nin Tebriz‟deki Cerendâb Kabristanı‟ndaki meza-

rının yanına defnedilmiĢtir.
368

  

 Ġbn Kesîr‟in rivayetine göre Kâdî Beydâvî, Kutbuddîn ġîrâzî‟nin, Tebriz‟de yanına 

defnedilmesini vasiyet etmiĢti.
369

 Bir kısım rivayetlere göre de ġîrâzî kendisi Kadı 

Beydâvî‟nin yanına defnedilmeyi vasiyet etmiĢti.
370

 Bu vasiyeti hangisi yapmıĢ olursa ol-

sun bu bize ikisi arasında çok önemli bir dostluğun var olduğunu gösterir. Bu dostluğun her 

iki Ģahsiyet arasında bilgi alıĢveriĢi sağlamıĢ olması da muhtemeldir. Tefsir alanında yetkin 

olan Beydâvî‟nin, ġîrâzî‟ye tefsir okutmuĢ olması mümkündür. 

 Kutbuddîn‟in vefat ettiği yer, ay ve sene konusunda ittifak olup, vefat ettiği gün 

konusunda ihtilaf vardır. Kaynaklarda 710 yılı Ramazan ayı,
371

 4 Ramazan 710/26 Ocak 

1311,
372

 10 Ramazan 710/31 Ocak 1311 Pazar günü,
373

 14 Ramazan 710/4 ġubat 

1311,
374

 16 Ramazan 710/6 ġubat 1311,
375

 17 Ramazan 710/ 7 ġubat 1311 Pazar günü, 

376
 24 Ramazan 710/14 ġubat 1311

377
 tarihleri verilmektedir. Tarih belirtenlerden bir 

kısmı
378

 Pazar gününü de ilave ettiklerinden dolayı 10 Ramazan, 17 Ramazan veya 24 

Ramazandan biri olma ihtimali yüksektir. Ancak 17 Ramazan tarihinin daha fazla kay-

                                                 

367  es-Safedî, age, c. XXV, s. 364.  
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nakta yer alması ve orta noktada bulunması dolayısı ile ġîrâzî‟nin vefat tarihinin 17 Ra-

mazan 710/7 ġubat 1311 Pazar günü olduğunu söyleyebiliriz. 

 Ġbnülverdî, Kutbuddîn‟in ölümü üzerine Ģu mersiyeyi yazmıĢtır:  

 ََ ٖٔ َلُشَةٌََمِذ َعٔذ ََِع ُثِعٔذ  ٔٗ ُُ اٌٖغجَبََب فُِ َُِجٖشصًا             َوشَِ َُ ٔحِجشًا   اإِلِعاَل

ََ اٌُْمْطُت ًْ ٌٍٖٔشحَب َدِوْس َوَلِذ َعٔذ َ٘ ُُ َثِعَذُٖ        َو ٍْ     َعِجِجُذ َوَلِذ دَاَسِد َسحَبأٌْع

Ġslam, ünlü bilgesini kaybetti 

O uzaktayken bile dindeki eĢsiz karakteri yakın olan biriydi 

Ondan sonra ilim değirmeninin dönmesine ĢaĢarım 

Değirmenin dönmesi nasıl olur, kutb (taĢın dönmesini sağlayan mil) yok oldu.  

 Kutbuddîn‟in aile hayatı hakkında neredeyse hiçbir Ģey bilinmiyor. Sadece Ġbn Râfi„ 

es-Selâmî‟nin eserinde Sivas ve Malatya‟ya kadı olarak atandığında beraberinde çocukları 

olduğuna dair bir bilgi yer almaktadır.
380

 Diğer taraftan ġîrâzî‟nin sonraki döneme ait bir 

kitabı, dinsel nedenlerden dolayı evlenmemeğe Ġslâmî olmayan bir tarzda aĢırı bir savun-

mayı içerir. Cenaze törenini düzenleyecek ailesi de yoktu.
381

 

4. Karakteri 

Kutbuddîn ġîrâzî, birçok ilimde âlim, fâzıl ve ârif  idi,
382

 aklî ilimlerde asrının önderi idi.
383

 

Ġlim deryası idi. Parlak bir zekâya
384

 ve az rastlanır bir anlayıĢ kabiliyetine sahipti.
385

 

Haberler, hikâyeler, en güzel Arapça ve Farsça Ģiirler ve naklî ilimlerde yazdığı birçok kita-

bı hafızasındaydı.
386

 Parlak zekâsı yanında temiz bir mizaca ve güzel ahlaka sahipti.
387

 Belki 

ġîrâzî‟yi ġîrâzî yapan da bu yönü olmuĢtu. Zira bir insanın zekâsı parlak olmasına karĢın iç 

                                                 

379  Ġbnü‟l-Verdî, Târîhu Ġbni‟l-Verdî, c.II, s.251; Ġbn Kâdî eĢ-ġühbe, Tabakâtü‟Ģ-ġâfi„iyye, c. I, s. 238.  
380  es-Selâmî, Târîhu Ulemâi Bağdâd, s. 177. 

381  Walbridge, The Philosophy of Qutb al-Din Shirazi, s. 30. 

382  Bağdatlı Ġsmail PaĢa, Hediyyetü‟l-„Ârifîn, c. II, s. 407. 

383  el-Ġsnevî, Tabakâtü‟Ģ-ġâfi„iyye, c. II, s. 120; ed-Delcî, Ahmed b. Ali, el-Felâke ve‟l-Meflûkûn, 

Matbaatu‟Ģ-ġaab, Kahire 1322, s. 73. 

384  es-Sâfedî, el-Vâfî bi‟l-Vefeyât, c. XXV, s. 364; el-„Askalânî, ed-Dureru‟l-Kâmine, c. IV, s. 340; 

ġevkânî, el-Bedrü‟t-Tâli„, c. II, s. 299; ez-Zirikli, el-A„lâm Kâmûsu Terâcim, c. VII, s. 65. 

385  Ġbn Kâdî eĢ-ġühbe, Tabakâtü‟Ģ-ġâfi„iyye, c. I, s. 238; Wiedemann, “Kutbeddîn”, c. VI, s. 1049. 

386  es-Selâmî, Târîhu Ulemâi Bağdâd, s. 178. 

387  es-Safedî, age, c. XXV, s. 364; el-Yâfi„î, Mir„âtü‟l-Cinân ve „Ġbretü‟l-Yakzân, c. IV, s. 248-249; 

el-„Askalânî, ed-Dureru‟l-Kâmine, c. IV, s. 340; ġevkânî, age, c. II, s. 299-300. 
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dünyasının bozuk olması durumunda o kiĢi, zekâsını kötü emellerini tatmin yolunda kulla-

nabilir. Ancak ġîrâzî öyle yapmamıĢ, ilmi kutsal görmüĢ ve hayatını ilme adayarak bu ko-

nuda birçok fedakârlığa katlanmıĢtır.  

 Bir eser telifine baĢladığı zaman devamlı oruç tutar ve geceleyin uyanık olurdu. ĠĢte 

bundan dolayı manevi feyiz ve bereketler ile te‟lifine muvaffak oldukları değerli eserlerinin 

müsveddeleri mübeyyezaleri idi. Yani ilk olarak yazdığı eserlerini bir daha temize çekmeğe 

ihtiyaç duymazdı.
388

   

 ArkadaĢı Ġbnü‟l-Fuvatî onu Ģöyle anlatır: “Öyle bir hekîm ki sıfatlarını açıklamaya 

giriĢsem ciltlerce kitaba ihtiyaç duyardım. Nebevi ahlaka, ilahi ilme, asil bir kiĢiliğe, mü-

kemmel bir gayrete, cömertlik ve kereme sahipti. Ġnce latif yazısı ile meĢgul olduğu ve elde 

ettiği bütün ilimleri yazar ve gece gündüz kendini yetiĢtirirdi. Kalem elinden düĢmez, tasnif 

ve tahkik ile uğraĢırdı. Meclisi âlimler ve büyük insanların mahalli idi. YumuĢak huylu, 

derslerinde zarif diyaloglu, sultanlar ve vezirler katında değerli ve itibarlı idi.”
389

  

 Tatar melikleri ve vezirleri yanında önemli bir yere, saygı ve itibara sahipti.
390

 Hü-

kümdarlardan ve maiyetlerinden gördüğü hürmet ve itibara rağmen, saraydan uzak 

kalarak hürriyetini muhafaza etmeğe çok çabalamıĢtır.
391

 Ancak sakınmasına rağmen 

hükümdarlara çokça karıĢmıĢtır.
392

 Bu, onun isteği ile değil hükümdarların ona olan tevec-

cühü sebebiyle idi. ġîrâzî‟nin hükümdarlarla yakın iliĢki kurması bir makam elde etmekten 

ziyade ilmî gayelerini gerçekleĢtirmek içindi ve hükümdarların peĢinde koĢan o olmamıĢ, 

aksine hükümdarlar onu en yetkin Ģahsiyet olarak arayıp bulmuĢ, görüĢüne baĢvurmuĢlar ve 

çeĢitli görevler vermiĢlerdir. Kendine tevdi edilen kadılık görevini dahi üstlenmek isteme-

miĢ, vekilleri aracılığı ile yürütmüĢtür.  

 Simyaya meraklî olan Argun döneminde simyagerlere yatırım yapılarak çeĢitli 

deneylerinden dolayı çok büyük miktarda para harcanmıĢ, bütün bu deney ve testlerin 

sonunda ise finansal kayıp ve yıkımdan baĢka hiçbir Ģey elde edilmemiĢti. Bir gün Ar-

gun, simyager huzurundan ayrılınca, Mevlânâ ġîrâzî‟ye: “Sen akıllı, zeki bir adamsın. 

Bu adamların bu yolda bana bir katkısı olacağını düĢünüyor musun? Ben çoğu kez bun-

                                                 

388  es-Safedî, a.y.; el-„Askalânî, a.y.; ġevkânî, age, c. II, s. 299; Yaltkaya, age, s. 87-88. 

389  Ġbnü‟l-Füvatî, Mecme„ü‟l-Âdâb fî Mu„cemü‟l-Elkâb, c. III, s. 440-441.                     

390  Ġbnü‟l-Verdî, Târîhu Ġbni‟l-Verdî, c. II, s. 251; el-Ġsnevî, Tabakâtü‟Ģ-ġâfi„iyye, c. II, s. 120; ed-

Delcî, el-Felâke ve‟l-Meflûkûn, s. 73; Ġbn Kâdî eĢ-ġühbe, Tabakâtü‟Ģ-ġâfi„iyye, c. I, s. 237-238. 

391  Wiedemann, “Kutbeddîn”, c. VI, s. 1050. 

392  el-„Askalânî, ed-Dureru‟l-Kâmine, c. IV, s. 340; ġevkânî, el-Bedrü‟t-Tâli„, c. II, s. 299. 



68 

 

 

ları öldürtmek istiyorum ancak bu bilimin olduğu da bir gerçek, birilerinin de bu ilim 

hakkında bilgili olması gerekiyor. Ben bu görgüsüz adamlardan desteğimi çeksem ve 

onları kılıca göndersem o zaman eğitimli biri bunun doğru olmadığını bana söyler, değil 

mi?”
393

 diye sormuĢ. Kutbuddîn‟in cevabının ardından Argun, simyagerlerin sanatı hak-

kındaki görüĢünü değiĢtirmiĢtir.
394

   

 Mürüvvet sahibi, yüce gönüllü, âlicenap biriydi.
395

 Kalemiyle, sözüyle insanları mah-

lûkata iyiliklere teĢvik eder ve bütün gayreti ve adımlarıyla onlar için çaba harcardı. Büyük 

emelleri olan biriydi. Kendisini kıraat, tahsil ve araĢtırmayla gece gündüz eğitti ve sonunda 

her tarafta meĢhur oldu.
396

 ġerhu Külliyati‟l-Kanun‟un önsözünde de belirttiği gibi en ileri 

kemalatı elde etmeye o kadar üstün bir gayreti ve hevesi var idi ki az ile yetinmez, tedavülde 

olan bilgileri elde etmekle de tatmin olmazdı. Tıp ilmini en maharetli tabiplerden elde ede-

rek Ġbn Sina‟nın “el-Kanun fi‟t-Tıbb” eserinin müĢküllerini çözmeye çalıĢmıĢ, meramına 

ulaĢamayınca da çeĢitli ülkeleri dolaĢarak çiçek bahçelerinden ilim devĢirmiĢ, asrının ilim 

dallarını tamamen elde etmiĢtir.
397

  

 Molla Nasırüddîn (Nasreddin Hoca)‟in Ģakaları türünden anlık cevaplı Ģakaları 

olan temel figür bir Ģahsiyetti.
398

 Kutbuddîn, tahsil yıllarında birçok kez ilmî sebeplerle 

seyahat etmiĢtir. Gittiği yerlerde halk ġîrâzî‟yi tanımadığından, onun Ģakacı, nüktedan, 

hafif ruhlu ve nükteli sohbetler yapması nedeniyle, Müslüman olmayan bir beldeden geldi-

ğini düĢünürler ve onu Ġslam dinine sokmak isterlerdi. Bunun için Müslüman olması halin-

de güzel hediyelere kavuĢacağını söylerlerdi.
399

 ġîrâzî de bu konuda onlara rol ve Ģakalar 

yapardı. ġîrâzî‟nin Ģakalarından biri Ģöyledir: “Atâbeglerden biri bir mescid yaptırır, kendi-

si de onun yapımında bilfiil çalıĢır. Bir gün ülkenin âlimlerinden bir grubu mescidi görmesi 

için çağırmaya karar verir. Onlar arasında Kutbuddîn ġîrâzî ve dayısı Sa„dî ġîrâzî de vardır. 

Atâbeg de orada iĢleri organize etmektedir. Bu esnada yüzüne bir parça çamur sıçrar. 

Kutbuddîn ġîrâzî de kıvrak bir zekâ ile “ََبٌََُِزٍِٕ ُوٕذُ ُرَشاّثب”  der. Melik bunu iĢitir fakat hiçbir 

                                                 

393  ReĢidüddîn Fazlullâh, Câmiü‟t-Tevârîh, c. III, s. 577. 

394  Boyle, J. A., “Dynastic and Polıtıcal Hıstory of the Ġl-Khâns”, The Cambridge History of Iran,  

(ed. J. A. Boyle), Cambrıdge 1968, c. V, s. 371. 

395   Ġbnü‟l-Verdî, age, c. II, s. 251; el-„Askalânî, age, c. IV, s. 340; ġevkânî, age, c. II, s. 299-300; es-

Selâmî, Târîhu Ulemâi Bağdâd, s. 178.  

396  es-Selâmî, a.y. 

397  Kays, el-Îrâniyyûn vel-Edebü‟l-„Arabî Ricâlu „Ulûmi‟l-Kur‟ân, c. I, s. 414-415. 

398  Walbridge, The Philosophy of Qutb al-Din Shirazi, s. 38 dipnot. 

399  Walbridge, agt, s. 28-29; KeleĢ, agt, s. 16.  



69 

 

 

Ģey belli etmez, sonra dayısı ġeyh Sa„dî‟ye onun dediği Ģeyin ne olduğunu sorar. O da 

Nebe‟ sûresinin son ayetindeki bu ifadenin “ُوٕذُ ُرَشاّثب ٍ  inkârcı kiĢi: “keĢke) ”َوََُمىيُ اٌَْىبٔفشُ ََبٌََُِزِٕ

toprak olsaydım” der) Ģeklinde tamamını okur.”
400

  

 Kutbuddîn, yine bir gün ReĢîdüddîn‟in Tebriz‟de 706/1306-07 tarihinde yaptırdığı 

bir caminin açılıĢına davet edilir. ReĢidüddin ona caminin mihrabının güzelliğinden ve 

pahalılığından söz edince ġîrâzî: “çok güzel olmuĢ fakat kıblenin yönü batıya dönük ol-

muĢ” demiĢtir.
401

 ġîrâzî burada onun Yahudi bir aileden gelmesinden dolayı kıble yönünün 

Mescid-i Aksa‟ya dönük olduğunu ima ederek nükte yapmıĢtır.  Böylece ġîrâzî, hayatı 

boyunca güzel ahlakı, etkileyici sohbeti, tatlı sözleri, mizahlı konuĢmaları ve satranç-

taki mahareti ile ümerâ ve hükemânın gönlünü kazanmayı bilmiĢtir.
402

 

 Yapısı itibariyle zarif, mizahçı, hüzün ve gamdan uzak bir kiĢiydi. Satranç oynamada 

çok iyiydi ve sürekli oynardı,
403

 itikâf vakitlerinde de oynamaya devam ederdi.
404

 Hatta 

hatip minberde iken dahi oynardı.
405

 Dinde gevĢek idi, Ģarabı severdi, eğlence halkalarına 

katılırdı.
406

 Musiki ve Ģa„bezede (el çabukluğu) çok mahir idi. Rabab (kemençe benzeri bir 

çalgı) çalardı.
407

 Bununla beraber sufi kıyafetini hiç değiĢtirmezdi.
408

 ġîrâzî belki tasavvuf 

Ģeyhi babasından kalma bir görgü ile olsa gerek hayatının her döneminde, saray da dâhil 

gittiği her mecliste sufi elbisesini çıkarmazdı. Bu tavrı aynı zamanda onun içerisindeki dini 

                                                 

400  el-Hansârî, age, c. VIII, s. 130. 

401  „Azzâvî, el-Mehâmî Abbâs (ö.1391/1971), et-Ta„rîf bi‟l-Müerrihîn fî „Ahdi‟l-Mogol ve‟t-Türkmân, 

ġirketü‟t-Ticâre, Bağdad 1376/1957, c. I, s. 156; Târîhu „Ġlmi‟l-Felek fi‟l-Irâk ve „Alâkâtihî bi‟l-

Aktâri‟l-Ġslâmiyye ve‟l-„Arabiyye, s. 130; Mînovî, “Molla Kutb ġîrâzî”, s.174-175; Walbridge, 

agt, s. 27. 
402

  Ġbnü‟l-Füvatî, Mecme„ü‟l-Âdâb fî Mu„cemi‟l-Elkâb, c. III, s. 440-441. 

403  es-Safedî, el-Vâfî bi‟l-Vefeyât, c. XXV, s. 364; ez-Zirikli, el-A„lâm Kâmûsu Terâcim, c. VII, s. 65; 

ġîrâzî‟nin müntesibi olduğu ġafiî mezhebinin satrancı bazı Ģartlarda caiz görmesi ġîrâzî‟ye satranç 

oynamasında ruhsat olmuĢ olmalıdır. ġîrâzî, bu konuya tefsirinde yer vermiĢtir. ġâfîi mezhebinin 

bu konudaki görüĢü için bk. ġîrâzî, Fethu‟l-Mennân, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 38b.  

404  es-Safedî, a.y.; el-„Askalânî, ed-Dureru‟l-Kâmine, c. IV, s. 340; ġevkânî, el-Bedrü‟t-Tâli„, c.  II, s. 

299; el-Atâbekî, el-Menhelü‟s-Sâfî, c. XI, s. 225. 
405

  es-Safedî, a.y.; el-Atâbekî, a.y.; Bu devirde Ġslam âlimlerinin hayatları taassuptan uzak idi. Hü-

kümdarlar gibi âlimler de satranç oyununa düĢkün idi.  Ġslam‟dan önce Hindistan‟dan Ġran‟a ve 

oradan da Ġslam dünyasına daha sonra da Avrupa‟ya yayılan bu oyun kibarların boĢ zamanlarını 

geçirmeye yarıyordu. Ġlim adamları arasında müzik ile de uğraĢanlar az değildi. Bunlar arasında 

yer alan Kutbuddîn ġîrâzî satranç oynar, rebab çalar ve derslerine hezeliyat katardı. (Turan,  Sel-

çuklular Tarihi ve Türk Ġslam Medeniyeti, s. 369). 

406  el-Ġsnevî, Tabakâtü‟Ģ-ġâfi„iyye, c. II, s. 120; ed-Delcî, el-Felâke ve‟l-Meflûkûn, s. 73; Ġbn Kâdî eĢ-

ġühbe, Tabakâtü‟Ģ-ġâfi„iyye, c. I, s. 237-238. 

407  es-Safedî, age, c. XXV, s. 364; el-„Askalânî, age, c. IV, s. 340; ez-Zirikli, age, c. VII, s. 65. 

408  es-Safedî, el-Vâfî bi‟l-Vefeyât, c. XXV, s.364; ez-Zirikli, el-A„lâm, Kâmûsu Terâcim, c. VII, s. 65. 
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yaĢama gayretinin de bir sembolü olsa gerek. Gençliğinde dinde gevĢeklik gösterse de aile-

sinden aldığı Allah ve peygamber aĢkı onu kemale doğru taĢımıĢ ve ömrünün son 14 yılın-

da kendini tamamen dine ve dini ilimlere adamıĢ, bir tasavvuf ehli gibi yaĢamıĢtır. 

 Aklî ve felsefî ilimlerle çokça meĢgul olmasına rağmen sahih akideli olup samimi ve 

teslimiyete dayalı bir imana sahipti.
409

 Cemaatle namaz kılmaya son derece özen gösterir-

di. Özellikle son dönemlerinde namazlarını sürekli cemaatle kılardı. Övüldüğü zaman baĢını 

öne eğer, tevazu gösterir ve derdi ki: “KeĢke Hz. Peygamber zamanında yaĢamıĢ olsaydım, 

iĢitmeseydim, görmeseydim de bana bir kez baksaydı o bana yeterdi.”
410

 

 Hulefâ-i RâĢidîne son derece saygılı oln ġîrâzî, tefsirinin bir cildini sadece Hz. Ebu 

Bekir‟e ayırmıĢtır. Meclisinde Ebu Bekir (ö. 13/634) ve Ali b. Ebi Talib (ö. 40/661) hak-

kında ona soru sorulduğunda hemen irticali olarak Ģu beytle cevap vermiĢtir:  
ٔٗ ُٗ ٔفٍ َثُِٔز ِٓ ِثُِٕز َِ  ِّ  َخُُِش اٌَْىَسي َثِعَذ إٌِٖج

 ًَ ِٓ ٔفً ُدَجً ٌَُِ ٍََِّ ٗٔ اٌَع      َضِىُء اٌُْهَذٌ ٔفً َصَِٔز

Peygamberden sonra insanların en hayırlısı kızı, peygamberin evinde olan kimsedir.  

O kiĢi, karanlık gecenin karanlığına, yağında hidayet ıĢığı bulunandır.  

 Kutbuddîn, son derece cömertti. Senede 30.000 dirhem geliri olurdu ancak bundan 

hiçbir Ģey biriktirmez, öğrencilerine dağıtırdı ve onlar için çalıĢırdı. Zarif, Ģakacı, nüktedan, 

yumuĢak huylu ve hoĢ görülüydü. Derslerinde öğrencilerine Ģaka yapar, öğrencileri de son 

derece ona saygı gösterirlerdi. Fakirlere karĢı da alçak gönüllü ve son derece iyiliksever-

di.
412

 Ġbn Kesîr: “Ben onun öğrencilerini gördüm. Onu son derece överler ve onunla övü-

nürlerdi”
413

 demektedir. Görüldüğü gibi ġîrâzî, temele kariyeri, konforu, maddeyi değil 

Allah rızasını, insanı, ilmî koymuĢ ve bu gayeler uğrunda yaĢamıĢtı. Onun evi ders verdiği 

medreseler, ailesi de öğrencileri idi.  

 Kutbuddîn, son derece kitapları severdi. Öğrenciyken kitap alacak parası olmadığı 

için Kazvin‟den hocası Allauddin Tâvûsî‟nin yanından ayrıldığı zaman onun fıkıh alanında 

                                                 

409  Zehebî, bunu “itikadda kocakarı imanına sahipti” Ģeklinde ifade eder. el-„Askalânî, age, c. IV, s. 340; 

ġevkânî, age, c. II, s. 299; Yaltkaya, age, s. 88-89.  

410  es-Safedî, age, c. XXV, s. 364; el-„Askalânî, a.y.; ġevkânî, age, c. II, s. 299-300. 

411  Kays, age, c. I, s. 415.  

412  es-Safedî, age, c. XXV, 364; el-„Askalânî, age,c. IV, s. 340; Ġbn Kesîr, Zeylü Tabakâti‟l-

Fukahâi‟Ģ-ġâfiiyyîn li‟l-„Abbâdî, c. III, s. 188-189; ġevkânî, age,  c. II, s. 299-300; ġîrâzî, tefsirinde sık 

sık tevazunun öneminden bahsetmiĢtir. 

413  Ġbn Kesîr,  age, c. III, s. 189. 
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önemli bir kitabını çalmıĢtı. Ancak daha sonra ġîrâzî bunun verdiği vicdani rahatsızlıktan 

ve sorumluluktan kurtulmak için tıp alanında değerli bir koleksiyonu Harizm‟de kurulan 

bir hastaneye bağıĢlamıĢtır.
414

 Kutbuddîn, gençliğinde yapmıĢ olduğu bu gibi hataları yaĢlı-

lığında telafi etmeğe çalıĢmıĢtır. Bildiğimiz kadarıyla kendisi hafız değildi. Belki bunun 

eksikliğini özellikle tefsir yazarken duyduğu için öğrencilerine sürekli olarak Kur‟an‟ı ez-

berlemeyi tavsiye ederdi.
415

 Tefsirinin önsözünde de Kur‟an‟ı okumanın, ezberlemenin 

öneminden bahsetmiĢtir. Böylece her beĢer gibi bir takım zaafları olan ġîrâzî hayatıyla ve 

geride bıraktığı eserleriyle azmin, sebatın, sürekli kendini değiĢtirmenin, geliĢtirmenin, yeni-

lemenin, ileriye doğru tırmanıĢın ve kemâlât basamaklarında yükselmenin simgesi olmuĢtur.  

5. Hocaları ve Talebeleri 

a. Hocaları  

ġirazdaki hocaları: ġîrâzî‟nin ilk hocası ġiraz‟da Muzafferi hastanesinde temel eğitimini aldığı 

babası Ziyâüddîn Mesud b. Muslih el-Kâzerûnî (ö. 648/1250)‟dir. Diğer hocaları Ġbn Sina‟nın 

el-Kânûn fi‟t-Tıbb adlı eserini okuduğu amcası Kemâlüddîn Ebu‟l-Hayr b. Muslih el-

Kâzerûnî ile el-Muhakkık ġemsüddîn Muhammed b. Ahmed Hakîm el-KeyĢî (ö. 694/1294-

95) ve ġeyh ġerefüddin Zekî el-BüĢkânî (ö. 680/1281-82)‟dir.  

 Rasathanedeki hocaları: ġîrâzî‟nin rasathanedeki en önemli hocası Nâsıruddin Tûsî 

(1201-1274)‟dir. Tûsî, Horasan‟da Tus Ģehrinde doğmuĢtur. Felsefe ve Kelam alanlarında 

olduğu kadar matematik ve özellikle de astronomi ilimlerinde Ģöhret kazanmıĢtır. ġia mezhe-

binin Ġsmailiyye koluna bağlanmıĢ ve onların inançlarını savunmuĢtur. Fakat son Abbasi hali-

fesi Musta„sım (1242-1258) hakkında övücü Ģiirler yazdığı için Ġsmaililer tarafından yıllarca 

hapse atılmıĢtır. Nihayet Moğol hükümdarı Hülagu‟nun o bölgeleri ele geçirdiği sırada 1247 

senesinde hapisten kurtulan Tûsî, bu hükümdarın ölümüne kadar önemli görevlere tayin edil-

miĢtir. Tusi, Ġbn Sina‟nın “el-ĠĢârât” adındaki eserini ĢerhetmiĢ, mantık alanında “Esâs el-

Ġktibâs” isminde bir mantık kitabı yazmıĢtır.
416

  

                                                 

414  Walbridge, agt, s. 28. 

415  es-Safedî, el-Vâfî bi‟l-Vefeyât, c. XXV, s. 364; el-„Askalânî, ed-Dureru‟l-Kâmine, c. IV, s. 340; 

ġevkânî, el-Bedrü‟t-Tâli„, c. II, s. 299; Yaltkaya, Ġbn Esirler MeĢâhîru Ulemâ‟, s. 89. 

416  Keklik, Nihat, Türk-Ġslam Felsefesi Açısından Felsefenin Ġlkeleri, Ġ.Ü. Edebiyat Fak. Yay., Ankara 

1996, s. 96. 
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 Rasathanedeki diğer hocaları: Merağa‟da Kitâbü‟l-Hey‟e, astronomi ve geometri oku-

duğu Müeyyidüddîn el-„Urdî (664/1264) ile Meraga, Kazvin ve Cüveyn‟de “Risâletü‟Ģ-

ġemsiyye”, “Hikmetü‟l-Ayn” adlı mantık eserleri yanında astronomi-matematik, kelam ve 

felsefe okuduğu Necmüddîn Ali b. Ömer el-Kâtibî el-Kazvînî (600-675/1204-1276)‟dir.
417

  

 Kutbuddîn, asrının fâkihi „Alâüddîn Muhammed b. Ebî Bekr b. Muhammed et-Tâvûsî 

el-Kazvînî eĢ-ġâfiî‟den Kazvin‟de ġâfiî fıkhından Gazzâlî‟nin “Kitâbü‟l-Veciz”i ile el-

Ğaffârî‟nin “el-Hâvî” adlı eserini okumuĢtur. ġîrâzî‟nin dini ilimler aldığı diğer bir hocası 

KeĢĢâf tefsiri ile Arap dil ve edebiyatı üzerine eserler okuduğu el-„Allâme Zahirüddîn es-

Sahhâf olup,
418

 kendisi ve bu eserleri nerede okuduğu hakkında herhangi bir bilgiye ulaĢama-

dık. el-Kazvînî eĢ-ġâfiî diye bilinen Tebriz kadısı Kâdi‟l-Kudât Muhyiddîn b. Kâdi‟l-Kudât 

Ġzzüddîn el-Burhânî‟den Begavî‟nin “ġerhu‟s-Sünne” kitabını semaen okumuĢtur.
419

 Böylece 

rivayet ağırlıklı “Fethu‟l-Mennân” tefsirini yazacak birikimini bu hocalardan ve “Câmiü‟l-

Usûl”ü okuduğu Sadreddîn Konevî‟den edinmiĢtir.  

 Kutbuddîn, gerek Bağdat‟ta gerekse Anadolu‟da birçok sufi liderle de yakın iliĢki için-

de olmuĢtur. Ġbn Kesîr‟in verdiği bilgilere göre Kutbuddîn, o dönemde yaĢayan ve usulu 

fıkh, felsefe ve mantık alanında eserleri olan Kâdî Kudâti‟r-Rûm Ebu‟s-Senâ Sirâcüddîn 

el-„Urmevî (ö. 682/1283)‟den hırka giymiĢtir. Bu Ģahıs musannafatları konusunda 

Kutbuddîn‟e icazet vermiĢ ve onu eĢ-ġeyh Evhadüddîn Hâmid b. Ebilfahr el-Kirmânî el-

Cüveynî (ö. 635/1238)‟ye yakınlaĢmaya teĢvik etmiĢtir. eĢ-ġeyh Sadreddîn ez-Zâhidî‟den de 

hırka giymemekle beraber sufiliğin bu yoluna girmiĢtir. ġîrâzî daha sonra Anadolu‟ya gelerek 

oradaki tasavvuf ehli ile arkadaĢlık etmiĢtir.
420

 Görüldüğü gibi ġîrâzî babasından edindiği 

tasavvuf kültürünü hayatı boyunca bu alandaki önemli Ģahsiyetlerle iletiĢim ve dostluk kura-

rak geliĢtirmiĢtir. Kendisi ĠĢrâkî düĢüncenin temsilcilerinden sayılsa da bu alanda taassuba 

kaçmamıĢ, farklı tasavvuf liderleriyle görüĢmüĢtür. YaĢadığı dönem ve yerler her türlü tasav-

vufî grubun bulunduğu, tasavvufî düĢüncenin zirveye ulaĢtığı noktalardı. ġîrâzî, bu tasavvufî 

birikimini tefsirine yansıtmıĢtır.   

                                                 

417  Radavî, Ahvâl ve Âsâr-ı Hoca Nasîrüddîn-i Tûsî, s. 241; KeleĢ, agt, s. 36.  

418  Ġbn Kesîr, Zeylü Tabakaâti‟l-Fukahâi‟Ģ-ġâfi„iyyîn li‟l-„Abbâdî, c. III, s. 187.  

419  Ġbn Kesîr, a.y.; el-Atâbekî, age, c. XI, s. 225; Kutbuddîn‟in hocaları hakkında geniĢ bilgi için bk. 

Walbridge, agt, s. 36-38, 231-234; KeleĢ, agt, s. 19, 27-29, 33-36, 98-106. 

420  Ġbn Kesîr, age, c. III, s. 188. 
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b. Talebeleri 

Kutbuddîn, Sivas‟taki günlerinden baĢlamak üzere birçok öğrenciye sahip olmuĢtur. Se-

yahatlerinin her birinde ona eĢlik eden, kendilerine burs verdiği 40 öğrencisi olurdu. Bu 

öğrencilerinin birçoğunun isimlerine sahip olamasak da “Muhâkemât” ve “HavâĢi‟l-

KeĢĢâf” adlı eserlerin sahibi Ebu Abdullâh Kutbuddîn Muhammed b. Muhammed b. 

Tahtânî er-Râzî (667-766/1264-1365) ve “Tenkîhü‟l-Menâzir” adlı eserin sahibi 

Kemalüddîn el-Hasen b. Ali el-Fârisî (665-718/1267-1319) sırasıyla felsefe ve optik ala-

nında en önemli öğrencileri idi.
421

  

 ġîrâzî, 672 yılında Anadolu‟ya geldiğinde alanlarında uzman çok yönlü âlimlerden 

ve önderlerden oluĢan ve kendisi gibi sufiliğin fakirlik süsüne bürünen bir grup arkadaĢ çev-

resi ve parlak öğrencileri olmuĢtur. Bunların hepsi bu dönemde kadılık, müderrislik ve 

tekke Ģeyhliği gibi çok önemli makamlarda bulunmuĢlardır. Bunlardan el-„Allâme 

ġerefüddîn EĢref el-KâĢânî ilim ve zekâ bakımından üstün bir öğrencisi olup, Tokat‟ta 

vefat etmiĢtir. Mevlânâ Seyfüddîn el-Mer„ıyânî, DimeĢk‟te, eĢ-ġeyh Rüknüddîn eĢ-ġîrâzî 

de Kastamonu‟da vefat etmiĢtir. Bu Ģahsı ġîrâzî, kadılık görevinde Kastamonu‟da vekili 

tayin etmiĢtir. eĢ-ġeyh Afîfüddîn Es„ad da ġîrâzî‟nin son derece zeki, üstün yetenek ve 

meziyetlere sahip bir öğrencisi idi. Konya‟da vefat etmiĢtir. EĢ-ġeyh Tacüddîn eĢ-ġîrâzî 

de ġîrâzî‟nin çok sevdiği kendisi ve çocuklarıyla ĢakalaĢıp teselli bulduğu bir öğrencisi 

idi. eĢ-ġeyh Zeynüddîn el-Câcermî de ġîrâzî‟nin en zeki öğrencilerinden olup hocasının 

peĢinden ayrılmazdı.
422

 ġîrâzî‟nin öğrencilerine ve onların çocuklarına bu kadar yakın 

ilgisi, bir ailesi olmadığının delillerinden birini teĢkil ettiğini söyleyebiliriz.  

 ġîrâzî‟nin diğer öğrencileri Ģunlardır: Tâcüddîn Ali b. Abdullâh ġâfiî el-Erdebilî et-

Tebrîzî (670-746/1271-1345), Tefsir alanında “Garâibü‟l-Kur‟ân ve Regâibu‟l-Furkân” 

adlı eserin sahibi Nizâmüddîn A„rec en-NîĢâbûrî (ö. 727/1326). Tasavvufî ve dini konu-

larda eserleri olan ġeyh Zeynüddîn Tahir b. Muzaffer el-Bağnevi eĢ-ġîrâzî, Necmüddîn 

Abdurrahim b. Abdurrahman b. Nasr Ġbnü‟Ģ-ġahhâm Mevsîlî, ġerefüddîn Harezmî, 

Tacüddîn Mahmûd eĢ-ġerif el-Kirmanî, Ebu Abdullâh Muhammed b. Ömer en-Necâtî en-

NiĢâpûrî, Ebussenâ ġemseddîn Mahmûd b. Abdurrahman b. Ahmed Ġsfehânî (ö. 

                                                 

421  Walbridge, agt, s. 36, 232. 

422  Ġbn Kesîr, age, c. III, s. 188; KeleĢ, agt, s. 103-104. 
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749/1349), Mühezzibüddîn ġîrâzî, Mevlânâ Sa„îd Multânî ve Adûdüddîn el-Îcî (ö. 

756/1355)‟dir.
423

  

 ġîrâzî‟nin eserlerinden bazılarını istinsah edenlerden Makbul b. Asîl el-KırĢehrî, 

Hasen b. Ebu Talib es-Sivâsî, Muhammed b. Halil es-Sivâsî, Ġsa b.el-Fazl, Ali b. Hasen b. 

Ali et-Tüsterî ve Ahmed b. Ömer‟in Kutbuddîn ġîrâzî‟nin öğrenciliğini yapmıĢ olmaları 

muhtemeldir.
424

 Bunların dıĢında ġîrâzî ile arkadaĢlıkları olan ve muhtemelen onun öğ-

rencileri olan Ģahıslar da Ģunlardır: Hümâmüddîn Tebrîzî, Kadı Mecdüddin Ġsmail b. Yah-

ya, Necmüddîn et-Türk, HinduĢah b. Sancar b. Abdullâh Sâhibî, Sadreddîn Ali b. Muslih 

es-Simnânî, Ġbnü‟l-Fuvatî, Mevlânâ ġemsüddîn ġîrâzî, Kadı Necmüddîn ġîrâzî.
425

 

 ġîrâzînin yetiĢtirdiği öğrenciler Isfahan‟dan DımaĢk‟a, Tebriz‟den Mekke‟ye, Sivas‟tan 

Kazvin‟e, Tokat‟tan Semarkant‟a Ġslam dünyasının birçok bölgesinde müderris olarak görev 

yapmıĢlar, eserler telif etmiĢlerdir.
426

 Böylece ġîrâzî‟nin etkisi çok sayıda öğrencisi tarafın-

dan sürdürülmüĢtür.  

6. Ġlmi KiĢiliği ve Bilimsel DüĢünceye Katkıları  

Ġlhanlılar döneminin en büyük bilginlerinden sayılan ġîrâzî,
427

 tanınmıĢ bir hekim olması 

yanında hey‟et ilminde, felsefe ve dini bahisleri tetkik tarzı ile kendini göstermiĢ idi.
428

 

Tıp, astronomi, matematik, mantık, felsefe dalları ve usul gibi birçok ilimde apaçık önder-

di.
429

 Arap dili, belagat, tefsir, fıkıh gibi alanlarda derinliğe sahip idi.
430

 Bu alanların her 

birinde eserler veren ġîrâzî‟nin, bu çeĢitli kabiliyetlerinden dolayı birçok âlim onu 

“allâme” diye isimlendirmiĢtir. ġevkânî, “el-Bedrü‟t-Tâli„” adlı eserinde “Öğrencileri 

ġîrâzî‟ye saygıda, onu övmede son derece ileri giderlerdi. Öğrencilerinden sonra da o, saygı ile 

anılmaya devam etmiĢtir. Hatta el-„allâme” dendiği zaman ondan baĢkası anlaĢılmazdı… 

ġîrâzî‟den sonra da “el-„allâme” vasfına layık büyük âlimler gelmiĢti ve gelecektir de; an-

                                                 

423  Walbridge, agt, 231-234; ġerbetçi, “Kutbüddîn-i ġîrâzî”, c. XXVI, s. 488; KeleĢ, agt, s. 98-106. 

424  KeleĢ, agt, s. 103-105. 

425  Walbridge, agt, 234.  

426  KeleĢ, agt, s. 111. 

427  Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, s. 601, mütercime ait dipnot. 

428  Wiedemann, “Kutbeddîn” c. VI, s. 1049.  

429  Ebu‟l-Fidâ‟, Târîhu Ebi‟l-Fidâ‟, c. II, s. 405. 

430  el-„Askalânî, ed-Dureru‟l-Kâmine, c. IV, s. 340; Ġbn Kesîr, age, c. III, s. 189; ġevkânî, el-Bedrü‟t-

Tâli„, c. II, s. 300. 
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cak aklî ve naklî ilimleri cemeden, fehmi ve aklî ilimlerde derinleĢen nerede?”
431

 diyerek 

ġîrâzî‟nin bütün ilimleri toplayıcı vasfına vurgu yapmıĢtır. 

 Kutbuddîn, Merağa‟daki hocası Nasîruddîn‟den aldığı eğitimden sonra makulatta 

parladı. En sonunda Ahirete yapıĢıp Mecdüddin Ġbnü‟l-Esîr (606/1210)‟in 15 ciltlik eseri 

“Câmiu‟l-Usûl”ü, Bağavi (ö. 516/1122)‟nin 16 ciltlik “ġerhü‟s-Sünne”si gibi geniĢ hacimli 

eserler üzerinde çalıĢarak semai ve nazari olarak hadiste son derece ilerledi.
432

 Ömrünün 

sonuna doğru bütün kuvveti ile kendini hadis tetkikine verdi. Yine bu dönemde Kur‟an 

üzerine yoğunlaĢarak yazdığı “Fethu‟l-Mennân fi Tefsîri‟l-Kur‟ân” adlı tefsirinde 

Kur‟an‟ın geniĢ bir tefsirini yapmıĢ ve bu çok takdir edilmiĢtir.
433

 

 Kutbuddîn, Gazzâlî‟nin yönelttiği eleĢtirilerle ilmî otoritesi geniĢ ölçüde sarsılan fel-

sefe geleneğini canlandırmaya çalıĢan düĢünürler kuĢağındandır. Sühreverdî ile Molla Sadra 

(ö. 1050/1641) arasında geçen dört yüzyıl boyunca etkili olmuĢ filozoflar içinde 

Kutbuddîn, hocası Nasîrüddîn-i Tûsî‟den sonraki en önemli felsefî Ģahsiyetlerden biri sa-

yılmaktadır.
434

 O, Nasîruddîn Tûsî gibi çeĢitli sınıftaki ilim dallarını toplamıĢ hatta 

Tûsî‟yi bazı alanlarda geçmiĢtir ve ondan çok daha güçlü olarak ortaya çıkmıĢtır. 

Sarton, onu bütün zamanların Fars âlimlerinin en büyüklerinden sayarken,
435

 Bartold 

onu, “astronomide yeni yollar araĢtıran büyük bir astronomi âlimi” olarak değerlendi-

rir.
436

 Böylece ġîrâzî‟nin Ġslâm felsefe ve bilim tarihindeki Ģöhreti, esas itibariyle birçok 

disiplinde uzman olup her biri hakkında çok önemli eserler ortaya koymasından kaynak-

lanmaktadır. Nitekim ġîrâzî‟nin müslüman hekîm idealini ilmî Ģahsiyetinde gerçekleĢtir-

mek isteyen çok yönlü bir düĢünür olduğu görülmektedir.
437

 TaĢköprüzade Ahmed Efendi, 

Mevzûâtu‟l-Ulûm‟da Kutbuddîn ġîrâzî‟yi felsefe, hadis, tefsir, usul ve furu„da 

mütekaddiminin çoğundan üstün olduğunu belirttiği yedi kiĢi arasında saymaktadır.
438

  

 Ġbn Sînâ‟yı izlediği eserlerinde o‟nun düĢüncesini yeniden gündeme taĢıması 

yanında bu filozofun fizik teorisini de benimseyen ġîrâzî, Hikmetü‟l-iĢrâk‟a yazdığı 

                                                 

431  ġevkânî, age, c. II, s. 300. 

432  Sübkî, Tabakâtü‟Ģ-ġâfi„iyyeti‟l-Kübrâ, c. X, s. 386; Ġbn Kâdî eĢ-ġühbe, Tabakâtü‟Ģ-ġâfi„iyye, c. I, 

s. 238. 

433  Wiedemann, “Kutbeddîn”, c. VI, s. 1050. 

434  ġerbetçi, “Kutbüddîn-i ġîrâzî”, c. XXVI, s. 487. 

435  Sarton, Ġntroduction, c. II, s. 1017. 

436  Krackovskij, Târîhü‟l-Edebi‟l-Cuğrâfiyyi‟l-„Arabî, c. I, s. 115. 

437  ġerbetçi, agm, c. XXVI, s. 487.  

438  TaĢköprîzâde Ahmed Efendi (ö. 968/1561), Mevzû„âtu‟l-„Ulûm, çev. Kemaleddin Mehmed Efendi, 

Dersaadet, Ġstanbul 1313, c. I, s. 345. 
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Ģerhte yeni bir ıĢık fiziği kurmayı denemiĢtir. Bu yazılarında ıĢığı ay altı ve ay üstü âlem-

lerindeki bütün hareketlerin kaynağı olarak tanımlamaktadır.
439

  

 ġîrâzî, bir filozof ve din âlimi olmanın ötesinde Ġslâm bilim tarihinin önemli bir Ģahsi-

yeti olarak da Ģöhrete sahiptir. Matematik, optik, coğrafya, fizik ve özellikle astronomi alan-

larında yaptığı çalıĢmaların kayda değer yankıları görülmüĢtür. Ġbnu‟l-Haysem‟den sonra 

nispeten ihmale uğrayan optik alanında getirdiği yeni bakıĢ açısıyla bu ilmin Ġslâm dünya-

sında yeniden canlanmasına yol açmıĢtır.
440

 Kutbuddîn‟in optikle ilgili çok önemli gö-

rüĢleri astronomi eserlerinde yer almaktadır. “Nihâyetü‟l-Ġdrâk”inde optikle ilgili ola-

rak geometrik optik meselelerini, görme gücünün özelliğini ve gökkuĢağını tartıĢ-

mıĢ,
441

 optik ve gezegenlerin hareketleri ile ilgili yeni teoriler sunmuĢtur.
442

 

 Onun matematiğe karĢı ilgisi, daha ziyade o dönemde bu alanın alt disiplinleri ola-

rak düĢünülen astronomi ve optik dolayısıyla olmuĢtur. Bununla birlikte matematik araĢtır-

malarına metafizik bir anlam katmıĢ, bu ilimde derinleĢmeyi metafizik ve irfan alanın-

da yapılacak araĢtırmaların bir zihnî hazırlığı olarak görmüĢtür.
443

 Kutbuddîn, Fârâbî ve 

Ġhvan-ı Safa gibi Müslüman düĢünürlerle birlikte matematik eğitimini manevi hakikatle-

rin sağlıklı bir bilgisini edinebilmek için vazgeçilmez addetmiĢtir. Müslüman filozof-

bilim adamlarının geliĢtirdiği Ģekli ile matematik, fiziksel âlem ile manevi ya da platonik 

arketiplerin metafiziksel âlemi arasında temel bir bağlantı olarak ortaya çıkar.
444

  

 ġîrâzî‟nin astronomideki baĢarısı, kendi dehası yanında Merâga Rasathânesi‟nde 

bilimsel bir çalıĢma için mükemmel ortamı bulmasıyla da ilgilidir.
445

 Hocası Tûsî, astro-

nomi ve matematik âlimlerinin en meĢhurlarındandır. Tûsî‟nin Batlamyus‟unkinden çok 

önemli farklılıklar içeren bir gezegen modeli ortaya koyduğu bilinmektedir. ġîrâzî, 

“Nihayetü‟l-idrâk” ve “et-Tuhfetü‟Ģ-ġâhiyye” adlı eserlerinde Tûsî‟nin yeni gezegen mo-

delini baĢka gezegenlere de uygulamıĢ, fakat sonuçlardan tam anlamıyla tatmin olmadı-

                                                 

439  ġerbetçi, agm, c. XXVI, s. 488. 

440  Sarton, age, c. II, s. 1017-1018; ġerbetçi, agm, c. XXVI, s. 487-488. 
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ğı için modelde bazı değiĢiklikler yapmıĢtır.
446

 Astronomik deneylerle ilgili hocasının 

tamamlayamadığı birçok Ģeyi tamamlamıĢ, hocasının baĢlattığı Merkürle ilgili gezegen 

modelini geliĢtirmiĢ ve Ay‟ın Ģekli konusunda yeni bir düĢünce sunmuĢtur.
447

   

 ġîrâzî‟nin “Nihâyetü‟l-Ġdrâk fî Dirâyeti‟l-Eflâk” adlı eseri bilimsel katkılar ba-

kımından önemli ve çok kapsamlı bir eser olup sedece astronomi değil aynı zamanda jeodezi 

(yerölçüm), meteoroloji, mekanik ve optikle ilgili konuları da düzenli bir Ģekilde ele almak-

tadır. Daha ziyade Nasîruddîn Tûsî‟nin Tezkire‟sine dayanmaktadır; fakat daha kapsamlıdır 

ve yenilikler içermektedir. Ġbnü‟l-Haysem ve Muhammed ibn Ahmed el-Karafî‟nin kozmoloji 

ile ilgili görüĢlerini tartıĢmaktadır.
448

 Bu eserin araĢtırılmasına büyük önem veren 

Fidman, bunu Arapça olarak yazılmıĢ, astronomi (kozmografya) ile ilgili en değerli 

eser saymaktadır.
449

 Gerçekte Nihaye‟nin astronomi tarihine en büyük katkısı, geze-

genlerin hareketleri problemine yeni yaklaĢımlar sunmasıdır. Tuhfetü‟Ģ-ġâhiyye‟ye 

ilaveten Kutbuddîn, bu çalıĢmasında bütün gezegenlere iliĢkin daha tatminkâr bir ge-

zegen modeline ulaĢmada ardıĢık bir katkı sağlamıĢtır.
450

 ġîrâzî bu eserinde yeryüzü-

nün Ģekli, konumu, hareketi ve hacmi ile ilgili araĢtırdığı meselelere bazı yenilikler 

sunmaktadır. Onun hareketini kabul etmeme eğilimindedir.
451

 Tukan‟ın belirttiğine 

göre ġîrâzî bu eserinde yeryüzünün hareketsiz halde ve kâinatın merkezinde olduğunu sa-

vunan görüĢü kabul eder.
452

  

 Coğrafyaya dair meseleleri, baĢta Bîrûnî olmak üzere eski müslüman coğrafyacıları-

nın çalıĢmaları ıĢığında ele alır.
453

 Coğrafya kısmında geniĢ Ģekilde denizleri ve iklimleri 

vasfetmektedir. Öyle ki bir haritayı oluĢturmaya yetecek kadar malzeme sunmaktadır. 

                                                 

446  Sezgîn, Fuâd, Muhâdarât fî Târîhi‟l-„Ulûmi‟l-„Arabiyye ve‟l-Ġslâmiyye, Me„hedü Târîhi‟l-

„Ulûmi‟l-„Arabiyye ve‟l-Ġslâmiyye, Frankfurt, Almanya 1404/1984, s. 87; ġerbetçi, agm, c. XXVI, 

s. 488. 

447  „Atiyye - ez-Zâkirî, “eĢ-ġîrâzî, Kutbuddîn Mahmûd b. Ziyâüddîn”, c. XV, s. 410. 

448  Sarton, age, c. II, s. 1018; Krackovskij, age, c. I, s. 115-116; Gezegenlere ait teoriler hakkında 

ġîrâzî‟nin kaynağı ve görüĢleri için bk. Saliba, George, “The Original Source of Qutb al-Din 

Shirazi‟s Planetary Model”, A History of Arabic Astronomy, Planetary Theories During the Gol-

den Age of Ġslam, New York Universits Press, New York and London 1994, s. 119-134, 260-267, 

280-285. 

449  Krackovskij, age, c. I, s. 115-116. 

450  Kennedy, E. S., “The Exact Scıences ın Iran Under the Saljuqs and Mongols”, The Cambridge 

History of Iran,  (ed. J. A. Boyle), Cambrıdge1968, c. V, s. 669; Nasr, “Qutb al-Dîn Shîrâzî”, s. 

223; Bakar, Classification, s. 237-238. 

451  Krackovskij, age, c. I, s. 115-116. 

452  Tukan, Kadrî Hâfız, Turâsü‟l-Arabi‟l-Ġlmî fi‟r-Riyâdiyyât ve‟l-Felek, Dâru‟Ģ-ġurûf, Beyrut, ts., s. 

425. 

453  Sarton, Ġntroduction, c. II, s. 1018; ġerbetçi, agm, c. XXVI, s. 487-488. 
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Hint ve çevresi ülkeler hakkında önemli malumatlar bulunur. Nitekim Mağrib hakkın-

daki bilgisi kayda değerdir.
454

 ġîrâzî, bu eserinde gökkuĢağı hakkında özel bir araĢtır-

ma yaparak onun oluĢumunun niteliksel olarak doğru açıklamasını yapan ilk kiĢi ol-

muĢtur. Ġbnü‟l-Haysem (ö. 430/1039)‟in optiğini uygulayarak gökkuĢağının ıĢık ıĢınının 

yağmur damlasında iki defa kırılıp bir defa yansımasıyla oluĢtuğunu açıklamıĢtır.
455

 

 ġîrâzî, Anadolu kıyıları hakkındaki gözlemlerine dayanan Akdeniz ve sahillerinin 

incelikle, açık bir Ģekilde sağlam bir haritasını Argun‟a sunmuĢ (21 Ağustos 1290),
456

 

coğrafya, astronomi, fizik ve felsefede geniĢ bilgisi ile Ġlhan‟ın hayranlığını ve takdiri-

ni kazanmıĢtır.
457

 Bu baĢarısına rağmen ilmî çevrelerde layık olduğu takdiri görmemiĢ-

tir.
458

 ġîrâzî‟nin çizdiği harita elimizde olmasa da onun yazdığı Ġhtiyârât-ı Muzafferî 

adlı eserinde
459

 harita ve haritayı çizerken dolaĢtığı yerler hakkında malumat bulun-

maktadır. Burada Karadeniz, Marmara ve Akdeniz kıyıları hakkında bilgiler aktarmıĢ, 

Ģehirlerin yerlerini kendi hesaplamalarına göre göstermiĢtir.
460

   

 ġîrâzî, Kemâlüddîn el-Fârisî gibi optik dehası bir öğrenci yetiĢtirmesi yanında öğren-

cilerini felsefî, bilimsel çalıĢmalara ve eleĢtirel düĢüncelere yönlendirerek bilimsel düĢün-

ceye katkılar sağlamıĢtır. Örneğin Merağa‟da yönetiminde çalıĢan öğrencisi Kemalüddîn 

el-Fârisî‟ye Ġbnü‟l-Haysem‟in optik alanındaki “Kitâbu‟l-Menâzır” adlı eserini gözden 

                                                 

454  Krackovskij, age, c. I, s. 116. 

455  Sarton, Ġntroduction, c. II, s. 1018; Nasr, “Qutb al-Dîn Shîrâzî”, s. 221; Nasr, Scıence and 

Cıvılızatıon ın Islam, The Islamıc Texts Socıets, Cambrıdge 1987, s. 130; Tukan, age, s. 426; 

ġerbetçi, “Kutbüddîn-i ġîrâzî”, c. XXVI, s. 487; Ayrıca bk. Kennedy, age c. V, s. 675-676; Boyer, 

Carl B., The Rainbow from Myth to Mathematics, Newyork and London 1959. Gerek gökkuĢağı-

nın oluĢumu, gerekse renklerinin sebebini ve onların diziliĢlerini bugünkü modern açıklamalarla 

aynı olarak, tam bir bilimsel doğrulukla ilk defa açıklayanın optikçi din âlimi Karafî (ö. 1283) 

olduğu Ģeklinde bir görüĢ mevcuttur. (A. Sayılı, “al-Karafi and His Explanation of the Rainbow,” 

ISIS, 1940 c. 32, s. 16-26; Bayrakdar, Mehmed, Ġslam‟da Bilim ve Teknoloji Tarihi, TDV Yay., 

Ankara 2000, s. 202). Öte yandan onun gökkuĢağının oluĢumunu doğru olarak anlaĢılması süre-

cine katkı sağladığı ve bunu ilk defa ġîrâzî‟nin açıkladığı belirtilir.  Topdemir, Hüseyin Gazi, 

“Kemalüddin Farisi‟nin GökkuĢağı Açıklaması,” AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fak. Dergisi,  c. 

XXXIII, Sayı: 1-2, Ankara 1990, 1990‟dan ayrı basım, s. 481. 

456  ReĢîdüddîn, Câmi„ü‟t-Tevârîh, c. III, s. 574; Sarton, age, c. II, s. 1018; Krackovskij, age, c. I, s. 

116; ġerbetçi, agm, c. XXVI, s. 487; Zeki Velidi Togan, konu üzerine yazdığı bir makalesinde Ar-

gun Han‟ın Tebriz‟de yaĢayan ve kendi hizmetinde bulunan Buscarello di Ghizalfi‟yi 1292 senesinde 

Papaya, Fıransa ve Ġngiltere kırallarına elçi olarak gönderdiği ve bu elçinin seyahat yolunu bu harita üzerine 

eğilerek tetkik ettiği, Roma Ģehrinin nerede bulunduğunu bu haritadan  öğrendiğini anlatır. (Togan, “Argun 

Han‟ın Kullandığı Garb Denizi Haritasına Dair”, c. XXVI, s. 45).    

457  Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk Ġslam Medeniyeti, s. 355; Selçuklular Zamanında Türkiye, s.594. 

458  Krackovskij, age, c. I, s. 116. 

459  ġîrâzî, Ġhtiyârât-ı Muzafferî, Sül. Ktp. Ayasofya, nr. 2475, vr. 167a-179b. 

460  Togan, “Argun Han‟ın Kullandığı Garb Denizi Haritasına Dair”, c. XXVI, s. 47-48. 
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geçirip düzeltmesini önererek bu esere detaylı ve çok yoğun bir Ģekilde yeniden çalıĢıp 

fikirler geliĢtirmesine ve “Tenkîhü‟l-Menâzir” adında baĢarılı bir Ģerh yazmasına öncülük 

etmiĢ,
461

 böylece el-Fârisî, hocası ġîrâzî ile birlikte Levy ben Gerson (ö. 1344)‟dan önce 

karanlık odayı keĢfetmiĢtir.
462

 Bunun yanında ġîrâzî, Nasîrüddin ile Fahrü‟r-Râzî ara-

sındaki münazaralar münasebeti ile Ġbn Sina‟nın ĠĢarat‟ı hakkında tenkidi fikirler ileri 

sürmesi için Tahtânî (ö.766/1368)‟yi teĢvik etmiĢtir.
463

 

 Musiki ile de uğraĢan ġîrâzî‟nin bu alana da katkıları olmuĢtur. Fârâbî, Ġbn Sina ve 

Kutbuddîn ġîrâzî, “Ebced” harf notasının kullanıldığı makamlardaki duygu unsurları ile 

ilgili kurallara eserlerinde yer vererek musiki makamlarının ruh hastalıklarının tedavisinde 

kullanılmasına katkı sağlamıĢlardır. Müzikle tedavi yönteminin Anadolu‟da XIII. yüzyılda 

Gevher Nesibe Bimarhanesi‟nde 1206 yılında baĢladığı ve gittikçe geliĢtirilerek XVI. Yüz-

yılda Edirne DâruĢĢifası‟nda tam bir uygulama içerisine girdiği göz önüne alındığında 

ġîrâzî‟nin eserlerinin bu sürece katkı sağladığı ortaya çıkar.
464

   

 Kadılık görevini dahi nâibleri aracılığı ile yaparak kendini ilme, ilmî düĢünce-

nin geliĢmesine adamıĢ olan ġîrâzî, ilmin değerini her Ģeyden üstün tutmuĢ,  tedrisata 

önem vermiĢ, öğrencilere verilen tatillerin uzunluğundan yakınmıĢ  ve âlimlerin tatil 

günleri dıĢında keyfi olarak ders ve fetva vermeyi bırakmalarını eleĢtirmiĢtir. Bu ko-

nuyla ilgili Ģunları söylemektedir: “Bir kısım ulema ÇarĢamba ve Cumartesi günü 

fetva vermiyorlar ve bu duruma karĢı çıkıyorlar. Mamafih Salı ve Cuma günlerinin 

tatil olması bile anlamayı zayıflatır, yanılgıya düĢürür, ola ki bir gün tatil olsa da du-

rum aynıdır. Münazara, mütalaa, tahkik ve mesai olmadan 20 sene tatil edilse ne 

olur?”
465

 Böylece ġîrâzî, haftada bir gün bile tatil edilmesini hesaplayarak insan öm-

rünün 20 yılının boĢa geçtiğini belirtmekte ve medreselerde tatil günlerinin uzunlu-

ğundan dert yanmaktadır. ġîrâzînin dert yandığı diğer bir konu da bir kısım nâiblerin 

fazilet sahibi kiĢiler üzerine atanması ve bu durumun sürekli devam etmesidir. ġîrâzî, 

bu meselenin ilim ehlini çok olumsuz bir Ģekilde etkilediğini, bunun yanı sıra insanla-

                                                 

461  Sarton, Ġntroduction, c. II, s. 1018; Kennedy, “The Exact Scıences ın Iran Under the Saljuqs and 

Mongols”, c. V, s. 675; Walbridge, agt, s. 36, 232; ġerbetçi, agm, c. XXVI, s. 487. Fârisî bu eseri-

ni yazarken hocası ġîrâzî‟den istifade ettiğini sık sık ifade etmiĢtir. Topdemir, agm, s. 491. 

462  Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk Ġslam Medeniyeti, s. 355. 

463  Wiedemann, “Kutbeddîn”, c. VI, s. 1050. 

464  Köker, “Selçuklu ve Osmanlı Devirlerinde Tıp öğretimi ve Eğitimi”, s. 35. 

465  ġîrâzî, ġerhu‟l-Kânûn fi‟t-Tıbb, Sül. Ktp., ġehid Ali PaĢa, nr. 2047, vr. 3b. 
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rın da zillet içerisinde bırakıldığını ifade eder.
466

 ġîrâzî, bunun yanında tefsirinde ya-

Ģadığı dönemde seviyesizliğin ve fesadın arttığından, ilimde insaf, hakkı gözetme 

diye bir gayenin kalmadığından Ģikâyette bulunarak ilmin dirayet; Ģuur ve idrak için 

değil de yönetime gelmek, dünyada tanınmak, kalbi katılaĢtıran, kini artıran tartıĢma 

ve gösteriĢ için talep edildiğini,  bunun da takvadan ve Allah korkusundan uzaklaĢ-

maya sevk ettiğini dile getirir.
467

  

 Kutbuddîn, hedefini Ģu Ģekilde açıklar: “Gençliğimden ihtiyarlığıma kadar ilim 

talep ettim. Ġmkânım elverdiği ve zamanım yettiği sürece ilim ehliyle oturmak ve onlara 

benzemek istedim. Bu kiĢilerle birlikte olmak Allah‟ın bana ihsan etmiĢ olduğu bir lü-

tuftur…”
468

  Görüldüğü gibi ġîrâzî, hayatını ilme adamıĢ, ilme ve ilim adamına son de-

rece önem vermiĢ, ilmî Allah‟ın bir lütfu olarak görmüĢ, baĢarıyı da O‟nun yardımına 

bağlamıĢ ve her türlü faydalı ilmî elde etmeyi Allah‟ın rızasına ulaĢmada bir araç olarak 

görmüĢtür. Böylece bilginin kaynağının ve hedefinin Allah olduğunu, O‟ndan soyutlan-

mıĢ bir bilgi türünün olamayacağını düĢünmüĢtür. 

7. DüĢünce Sistemi ve DüĢünce Akımlarıyla ĠliĢkisi 

ġîrâzî, düĢüncenin daima canlı ve aktif olmasını, ilim ehlinin her dönemde katkılar sağ-

layarak düĢünceyi geliĢtirmeleri gerektiğini savunmuĢtur. Bu konuda Ģöyle demektedir: 

“Denildi ki: Ġlim hakkında söylenen Ģu söz kadar zararlı bir Ģey yoktur: “öncekiler son-

rakiler için bir Ģey bırakmadı.” Bu söz gerçekten büyük bir yanılgıdır. O zaman ilim ve 

ilim elde etmek yok olur, sonrakiler öncekilerin geride bıraktıkları ile yetinmek zorunda 

kalırlar. O halde (düĢünceye katkıda) her müctehid için az veya çok, küçük veya büyük 

bir pay vardır.”
469

 ġîrâzî, hayatı boyunca aktif düĢünce sergileyerek sözünü doğrulamıĢ-

tır.  

 Kutbuddîn, felsefî olarak ĠĢrâkî düĢünceye sahip olmakla beraber bu düĢüncesinde 

tutucu olmamıĢ, aldığı eğitimlerle düĢüncesini geliĢtirmiĢ ve farklı düĢünce ekolleri 

hakkında da araĢtırmalar yaparak bunlara eserlerinde yer vermiĢtir.  

                                                 

466  ġîrâzî, a.y.; KeleĢ, agt, s.54 

467  ġîrâzî, Fethu‟l-Mennân, Sül. Ktp. Hekimoğlu, nr. 109, vr. 79a. 

468  KeleĢ, agt, s. 124, 134.  

469  ġîrâzî, ġerhu‟l-Kânûn fi‟t-Tıbb, Sül. Ktp., ġehid Ali PaĢa, nr. 2047, vr. 3a.  
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 Sühreverdî‟nin en önemli takipçileri ġemseddîn Muhammed b. Mahmûd eĢ-

ġehrezûrî (ö. 688/1288), Ġbn Kemmûne (ö. 683/1284), Kutbuddîn ġîrâzî, Seyyid ġerif 

el-Cürcânî (ö. 816/1413) ve Molla Sadra (ö. 1050/1641)‟dır.
470

 Tarihi olarak Kutbuddîn‟in 

kimin altında ĠĢrâkî doktrin eğitimi aldığı bilinmemektedir. Bazı sözlü rivayetlere (tasav-

vufî eserlere) göre Kutbuddîn‟in, Sühreverdî‟nin ölümünden sonra temel öğretilerini 

yaymak için yeraltına indiği bilinen bir veya daha çok talebesi/müridi ile karĢılaĢtığına 

inanılmaktadır. Bu kaynaklar, daha da ilerisini söylerler; Kutbuddîn daha Merağa‟dan 

ayrılmadan önce zaten Sühreverdî‟nin eserlerini açıklamıĢtı. Eğer bu iddialar doğru ise o 

zaman Kutbuddîn bizzat Tûsî‟den
471

 veya rasathanede bulunan diğer âlimlerin birinden 

Sühreverdî‟yi tanımıĢtı. 

 ĠĢrâkî düĢüncenin eğitimini alarak Sühreverdî‟nin eserini Ģerh eden ġîrâzî, böylelikle 

Sühreverdî‟nin yararlandığı felsefî ekolleri ve tasavvufî geleneği yakından tanıyarak, onları 

değerlendirebilecek kıvama ulaĢmıĢ ve kendini felsefî alanda donanımlı hale getirmiĢtir.  

 Kutbuddîn‟in Ģerhi ġehrezuri‟nin Ģerhine dayanmaktaydı. Ne var ki, ġîrâzî‟nin 

Ģöhreti kısa zamanda bu büyük selefini gölgede bıraktı, öyle ki, yazdığı Ģerh, fiilen 

“Hikmetü‟l-ĠĢrâk” Ģerhi olarak kabul görür oldu; böylece 14. yüzyıl baĢından bugüne 

kadar Sühreverdî‟nin îĢrâkîliği ile ilgilenmiĢ olan hemen herkes, esasen Kutbuddîn 

tarafından yapılan yorumla bu kitabı okuyup incelemiĢ, Sühreverdî‟yi Kutbuddîn‟in 

gözü ile tanımıĢlardır.
472

 694/1295‟te tamamlanan ve asıl “Hikmet el-ĠĢrak”ın kenarına 

yapılan bu Ģerh günümüz Ġran‟ında tüm Ġlahiyat okullarında okutulmaktadır.
473

 Böylece 

Kutbuddîn, yazmıĢ olduğu bu Ģerh ile ĠĢrâkî düĢüncenin yaygınlaĢmasına ve günümüze 

kadar varlığını sürdürmesine önemli bir katkı sağlamıĢtır.  

 Kutbuddîn ġîrâzî‟nin felsefesi üzerine araĢtırmalar yapmıĢ olan Walbridge‟in ifa-

desine göre Tûsî‟nin öğrencisi olarak, Merağa‟da yeniden dirilen meĢĢai felsefe ve onun 

nüfuzunda oluĢan bilimin içinde bulunan ġîrâzî, hocasının dirilttiği Ġbn Sinacı felsefe ile 

                                                 

470  Corbın, Henry, Ġbn RüĢd‟den Günümüze Ġslam Felsefe Tarihi, çev. Abdullâh Haksöz, Ġnsan Yay., 

Ġstanbul 1997, s. 102; Uludağ, “ĠĢrâkıyye”, c. XXIII, s. 438. 

471  Bakar, Classification, s. 240. 

472  Ġzutsu, Toshihiko, “ĠĢrâkîlik”, Ġslam‟da Bilgi ve Felsefe, Yayına Hazırlayan: Mustafa Armağan, Ġz 

Yay., Ġstanbul 1997, s. 74; Nasr, “Qutb al-Dîn Shîrâzî”, s. 220-221; ġerbetçi, agm, c. XXVI, s.487. 

473  ġerif, Ġslam DüĢüncesi Tarihi, c. I, s. 433, 72 nolu dipnot. ĠĢrâkîlik günümüz Ġran düĢüncesinde 

“irfâniyye” olarak bilinmekte ve etkisini sürdürmektedir. Uludağ, “ĠĢrâkıyye”, c. XXIII, s. 438. 
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Sühreverdî‟nin ĠĢrâkî felsefesini birleĢtiren geçiĢe ait önemli bir Ģahsiyetti. Onun 

Sühreverdî‟nin aydınlanma felsefesi üzerine yazdığı Ģerh ana nakil vasıtasıydı.
474

 

 Bir makalesinde de Walbridge, Tûsî‟nin ve Kâtibi‟nin meĢĢai felsefesini çalıĢıp, 

meĢĢai felsefe stilinde “Dürretü‟t-Tac” adlı eserini yazan ġîrâzî‟nin sadece iki düĢünceyi 

değil Ġbn Sina‟nın meĢĢai neoplatonizmi, Yahya Sühreverdî‟nin ĠĢrâkî felsefesi ve Ġbn 

Arabî‟nin teosofisi olmak üzere üç akımı ilk birleĢtiren kiĢi olduğunu buna rağmen ge-

rekli övgüyü alamadığını belirtir. Walbridge, Kutbuddîn‟in Ġbn Arabî‟yi bilmesi, tartıĢ-

ması ve Futuhât‟ından aktarmalar yapmasına rağmen Ġbn Arabî‟nin onun düĢüncesine 

önemli bir etki yapmadığını da belirtmektedir.
475

 ġerbetçi de bu konuda “Sadreddîn 

Konevî‟nin öğrenciliğini yapmıĢ olduğu göz önüne alındığında düĢünürün, Ġbn Sînâ- 

Sühreverdî- Ġbnü‟l-Arabî üçgenini kendi felsefî Ģahsiyetinde birleĢtirdiği söylenebilir. 

ġîrâzî‟nin din ilimlerinin de dâhil edildiği böyle bir senteze yönelmesi, XIII. yüzyıldan itiba-

ren özellikle Ġran‟da baĢlayan ve daha sonraki dönemlerde Osmanlı ülkesinde devam edecek 

olan, çeĢitli ekolleri tek bir bilgi sisteminde bütünlemeye yönelik fikrî arayıĢlar için anlamlı 

bir model teĢkil etmiĢtir.”
476

 değerlendirmesinde bulunmuĢtur. Bunların dıĢında çeĢitli araĢ-

tırmacılar tarafından da ġîrâzî‟nin farklı düĢünce ekollerini yakınlaĢtırdığı ve birleĢtirdi-

ği ifade edilmesine karĢın
477

 onu bir sentezci olarak görmekten ziyade derlemeci bir bakıĢ 

açısıyla farklı mezhep ve ekollerin hepsiyle ilgilenerek bunları cemeden eserler, Ģerhler 

yazdığını ancak bunlar arasında tam bir senteze varmadığını söylemenin daha uygun 

olacağı kanaatindeyiz. Bu meyanda Walbridge, Durretü‟t-Tâc‟ın tasavvuf bölümünde 

ifade ettiği fikirlerden yola çıkarak ġîrâzî‟nin tasavvufî düĢüncesini ele aldığı bir 

makalesinde Ģöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır: “Kutbuddîn, bir sentezci 

değildi. Birçok farklı düĢüncede usta olmasına ve diğer birçoğunda iyi bir bilgisi 

olmasına rağmen onları birleĢtirip büyük bir sistem oluĢturmamıĢtı. Onun kendi 

felsefî sistemi Sühreverdî‟ye aitti. Bu aynı Ģekilde diğer düĢünce sistemlerinde de 

böyleydi. Kutbuddîn, onları kendi zeminlerinde kabul etmekteydi: Fârâbî‟nin siya-

set felsefesi, akâid ve sufizm teosofisi. Bunları kendi uygun yerlerine intikal ettir-

                                                 

474  Walbridge, The Philosophy of Qutb al-Din Shirazi, s. III. 

475  Walbridge, “A Sufi Scientist of the Thirteenth Century The Mystical Ideas and Practices of Qutb 

al-Dîn Shîrâzî”, s. 337-338. 

476  ġerbetçi, “Kutbüddîn-i ġîrâzî”, c. XXVI, s. 487.  
477

  Ġzutsu, age, s. 74; ġerif, age, c. I, s. 433; Uludağ, agm, c. XXIII, s. 438; Bakar, Classification, s. 

232. Kutbuddîn‟in düĢünce tarihindeki ve çeĢitli alanlardaki yeri ve etkisi için bk. Nasr, “Qutb al-

Dîn Shîrâzî”, s. 220-227.  
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mekteydi. Bununla beraber onları tek bir temel sistemde birleĢtirmiyor, bağımsız 

birimler olarak bırakmak için oldukça ince bir ayar yapıyordu.”
478

 ġîrâzî‟nin bu 

yöntemini tefsirinde de bir nebze sürdürdüğünü görmekteyiz. Farklı tefsirlerden ve 

kaynaklardan derleyerek aldığı bilgileri yoğurup bir sentez haline getirmek yerine 

genellikle olduğu gibi aktarmıĢtır.  

 Bu Ģekilde çeĢitli felsefî ekoller ile yakın iliĢki ve etki içerisinde olması yanında 

çağının ilim dallarında da uzmanlaĢıp eserler veren ġîrâzî, dini düĢünce yapısı itibariyle 

de sünni çizgide yer almıĢ, Peygamber efendimize ve ashabına derin saygı ve sevgi içe-

risinde bulunmuĢtur. Bunun yanında tasavvufun zirvede olduğu bir dönemde tasavvufî 

bir terbiye ile yetiĢip, babasından, ġeyh Necîbüddîn Ali b. BezğeĢ eĢ-ġîrâzî‟den ve bir za-

manlar Necmüddîn Kübrâ‟dan ayrılarak büyük bir tasavvuf ailesinin kurucusu olan 

Muhyiddîn Ahmed b. „Alî b. Ebî el-Me„âlî‟den müritlik hırkası giyen ġîrâzî, hayatının her 

döneminde tasavvufla içli dıĢlı olmuĢ ve tasavvufta önde gelen bazı Ģahsiyetler ile de 

yakın arkadaĢlık kurmuĢtur. Özellikle Ģair Humâmüddîn Tebrîzî (ö. 714/1314), 

Sadreddîn Tebrîzî (ö.?)
479

 ve uzun süre Ġran‟ın kâdi‟l-kudâtlığını yapan Kadı Necdüddîn 

Ġsmail ibn Yahya el-„Umarî eĢ-ġîrâzî (670/1271-756/1355) bunlar arasında idi.
480

 Kâdî 

Kudâti‟r-Rûm Ebussenâ Sirâcüddîn el-Urmevî‟den de hırka giyen ġîrâzî‟nin eĢ-ġeyh 

Sadreddîn ez-Zâhidî ile de bağı olmuĢtur. ġîrâzî, hayatı boyunca da sufi giysisini çıkarma-

yarak tasavvufla gönül bağı olduğunu sergilemiĢtir.  

B. KUTBUDDÎN ġÎRÂZÎ‟NĠN ESERLERĠ 

Fârâbî ve Gazzâlî gibi Kutbuddîn de felsefe ve teolojiye ilaveten neredeyse her bilim ve 

sanat dalına genel bir ilgi duymakta idi. O, tıp, geometri, optik, astronomi, coğrafya, dil 

bilimleri ve Kur‟an‟ın tefsiri de dâhil din bilimlerini de kapsayan birçok eser yazmıĢ-

tır.
481

 ġîrâzî‟nin eserleri ve ilgileri dikkate alınarak filozof, matematikçi, astronomi âli-

mi, tabip, optik âlimi ve müfessir olarak vasfedilir. Gerçekte o, düĢünce, tıp ve felsefe-

                                                 

478
  Walbridge, “A Sufi Scientist of the Thirteenth Century The Mystical Ideas and Practices of Qutb 

al-Dîn Shîrâzî”, s. 340. Birçok yorumcuya ilaveten Walbridge, daha önce tezinde Kutbuddîn‟in bir 

sentezci olduğunu iddia etmesine rağmen bu makalesinde farklı bir yorum getirmiĢtir. 

479  Sadreddîn, fakih, zahid olarak bilinmektedir. Asıl hocasından ayrıldıktan sonra beraber çalıĢtığı 

hocalarından biri olarak anılmaktadır (Walbridge, agm, s. 325-326). 

480  Walbridge, agm, s. 325-326. 

481  Bakar, Classification, s. 236. 
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nin geliĢim tarihinde üstün bir yer iĢgal ederek ebedileĢenlerden biridir. Aynı Ģekilde o, 

aktivite ve canlılık sergileyen hayatı boyunca nadir yetenek ve benzersiz deha sahibi idi. 

Kendini üretim, te‟lif ve icada adamıĢtı.
482

  

 Kutbuddîn‟e atfedilen, hem Arapça hem de Farsça yazdığı birkaç Ģiiri de kapsayan 

yaklaĢık kırk, elli civarında eser tespit edilmiĢtir. Bununla beraber bilim ve felsefe ala-

nında onun itibarını artıran birkaç ansiklopedik eseri vardır.
483

 Bunlardan Hikmetü‟l-

ĠĢrâk Ģerhi ile Külliyâtu‟l-Kânûn‟un Ģerhi, Nihayetü‟l-Ġdrâk, Tuhfetü‟Ģ-ġâhiyye ve 

Dürretü‟t-Tâc daima bilginlerin itibar ettikleri eserler olmuĢtur.
484

 O yüzyıllarda Ġslam 

dünyasında okunan eserler arasında en yaygın Ģekilde bunlar takip ediliyordu. Onlar 

aynı zamanda daha sonraki Ġslâmî bilim ve felsefe alanındaki geliĢmeleri anlayabilece-

ğimiz zorunlu kaynaklardır.
485

 Günümüzde onun astronomi ile ilgili çalıĢmaları, daha ziya-

de Türkiye, Ġran ve Hindistan‟da tanınmakta ve yaygın bir Ģekilde kullanılmaktadır. 

“Nihâyetü‟l-Ġdrâk” ve “Tuhfetü‟Ģ-ġâhiyye”den her birinin yaklaĢık otuzar adet yazma nüsha-

ları vardır. Aynı Ģekilde Ġbn-i Sina‟nın “el-Kânûn fi‟t-Tıbb” eserine yazdığı Ģerh daha çok 

tanınmakta ve daha çok nüshası bulunmaktadır. Walbridg‟in ifadesine göre ġîrâzî‟nin dini 

alandaki yazmaları daha az önemlidir. Sadece ġakkâkî‟nin “Miftah”ı üzerine yazdığı Ģerhi 

yaygın Ģekilde kullanılmaktadır. O, dini alanda büyük bir otorite sayılmamaktadır.
486

 

 ġîrâzî baĢlıca bilimsel eserlerini Arapça yazmıĢtır. Ancak daha popüler eserlerinde 

Farsçayı kullanmıĢtır.
487

 Böylece taassuba ve Arapçaya düĢmanlığa yönelmeden o gün-

kü rağbeti dikkate alarak her iki dilde de eserler vermiĢtir.
488

 

 Yazarın eserlerini ele aldığımız bu kısımda eserler hakkında bilgi verildikten sonra 

eserlerin bütün nüshaları zikredilmeyecek, önemli bir iki nüshası zikredildikten sonra 

diğer nüshaları ihtiva eden eserler dipnotta referans gösterilecektir. 

                                                 

482  ġîrâzî, fî Beyâni‟l-Hâce, ile‟t-Tıbbi ve‟l-Etibbâ‟ ve Vesâyâhüm, s. 83, Muhakkike ait önsöz.  

483  Bakar, age, s. 236. 

484  Füruzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 163. 

485  Bakar, age, s. 236. 

486  Walbridge, The Philosophy of Qutb al-Din Shirazi, s. 37. 

487  Walbridge, John, The Wisdom of The Mystic East Suhrawardi and Platonic Orientalism, State 

Universits of New York Pres, Albany, Amerika 2001, s. 58.  

488  „Azzâvî, Târîhu „Ġlmi‟l-Felek fi‟l-Irâk, s. 132.  
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A. Naklî Ġlimler Alanındaki Eserleri 

1. Tefsir Alanındaki Eserleri 

a. “Fethu‟l-Mennân fî Tefsîri‟l-Kur‟ân” ve Tefsir Tarihi Ġçindeki Yeri 

Rivayete göre ġîrâzî, daha önce Tevrat üzerine tefsir yazmayı düĢünürken Hoca ReĢîdüddîn 

el-Fadl b. Ebilhayr b. Âlî el-Hamdânî el-Mütetabbib (ö. 718/1318) ile tanıĢmıĢ ve Kur‟an‟ın 

tefsirine baĢlamıĢtır. Yahudi bir aileden gelen meĢhur bilgin ve vezir ReĢidüddin Fadlullah o 

sıralarda Kur‟an‟ın tefsiri üzerinde çalıĢmaktaydı. ġîrâzî ona: “Ben Tevrat‟ın tefsirini yap-

maya ve bunun tahsilini almaya niyetlendim” dedi. ReĢîdüddîn de Tevrat hakkında fazla 

bilgisi olmayan ġîrâzî‟ye Meleklerin “Senin bize öğrettiklerinden baĢka bizim bir bilgimiz 

yoktur”
489

 demelerini anlatan ayet hakkında yazdığı risaleden bahsedince ġîrâzî “lâ „ilme 

lenâ” (bizim bir bilgimiz yoktur) ayetinde karar kılması gerektiğini söyledi.
490

 Eğer bu riva-

yet doğru ise ġîrâzî‟nin bu gayretini geçici bir heves olarak değerlendirebiliriz. Tevrat‟ın 

tahrif edildiğini ortaya koymak ve Hz. Peygamber‟in müjdelendiğini ıspatlamak gibi gaye-

lerle bu iĢe yönelmiĢ olması da mümkündür. Bunun yanında ġîrâzî‟nin, zaman zaman gayr-i 

Müslim rolüne bürünüp Ģakalar yaptığı nakledilmektedir. ReĢîdüddîn Fadlullâh, Yahudi bir 

aileden geldiği için ona bu konuda bir jest veya Ģaka yapmıĢ olabilir.  

 ġîrâzî‟nin, tefsirini ömrünün sonlarına doğru 706-710/1307-1311 tarihleri arasında 

telif ettiği tahmin edilmektedir.
491

 Nitekim kaynaklarda son zamanlarında Kur‟an ve 

hadis üzerinde yoğunlaĢtığı ifade edilmektedir. Buna göre bu tefsiri, ġîrâzî‟nin olgunluk, 

kemal ve istikrar devresinin bir ürünüdür. 

 Tefsirin önsözünde ġîrâzî, tefsirine “Fethu‟l-Mennân fî Tefsîri‟l-Kur‟ân” (Kulla-

rına son derece lütufkâr olan Allah‟ın
492

 Kur‟an‟ın tefsirinde açtıkları) adını verdiğini 

belirtmiĢ
493

 ve aynı adla kaynaklara geçmekle
494

 birlikte gerek tefsirin nüshalarının ka-

                                                 

489  Bakara 2/32. 

490  es-Selâmî, age, s. 177; Radavî, age, s. 245; Azzâvî, et-Ta„rîf bi‟l-Müerrihîn fî „Ahdi‟l-Mogol ve‟t-

Türkmân, c. I, s. 155-156; Mînovî, “Molla Kutb ġîrâzî”, s.174; Walbridge, The Philosophy of 

Qutb al-Din Shirazi, s. 26-27. 

491  KeleĢ, Kutbüddin ġîrâzî (1236-1311)‟nin Hayatı, s. 154.  

492  Müfessir, “el-Mennân”ı Allah‟ın sıfatı olarak zikreder ve el-mütefaddıl (lütuf sahibi), Allah‟ın 

kullarına bol bol lütuf ve ihsanı anlamında olduğunu belirtir. ġîrâzî, Fethu‟l-Mennân,  ĠÜ Ktp., nr. 

A1830, vr. 187b. 

493  ġîrâzî, age, Sül. Ktp. Hekimoğlu, nr. 109, vr. 2a.  

494  Kehhâle, Mu„cemü‟l-Müellifîn, c. VI, s. 202; Katip Çelebi, KeĢfü‟z-Zunûn, c. II, s. 1235; 

Yaltkaya, age, s. 88; Brockelmann, GAL Suppl., c. II, s. 297; Zirikli, el-A„lâm, c. VII, s. 65; Kays, 

age, c. I, s. 416. 
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pak sayfalarında
495

 gerekse KeĢfü‟z-Zunûn‟da “Tefsîru‟l-Allâmî” diye ikinci bir adı yer 

almaktadır.
496

 Bu ad, ġîrâzî‟ye “el-„Allâmî” diye isim verilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Aynı Ģekilde tefsirin ciltlerinin tamamına yakınının sonunda “Allâmî‟nin Fethu‟l-

Mennân fî Tefsîri‟l-Kur‟ân adlı eserinin sonu” ibareleri yer almaktadır. 

 Birçok alanda Ģerhler yazmıĢ olan ġîrâzî‟nin bu özelliği tefsirine de yansımıĢtır. 

Tefsirinde özgün olmaktan ziyade önceki tefsirlerden alıntılar yapan ve tefsirle ilgisi 

olmayan alanlara geniĢçe yer veren ġîrâzî‟nin bu tefsiri, bu özelliğinden dolayı tefsir 

tarihi içinde güçlü bir yer edinememiĢ ve sonraki tefsirlere de bazı istisnalar dıĢında 

önemli bir etkide bulunamamıĢtır. Daha ziyade kendinden önceki ve sonraki meĢhur 

bazı tefsirlerin gölgesinde kalmıĢtır. Ayrıca ġîrâzî‟nin tefsirini avam için,
497

 40 cilt gibi 

geniĢ bir hacimde yazmıĢ olması ve o dönemde matbaanın bulunmaması sebebi ile tefsi-

rinin nüshalarının yeterince çoğaltılamaması da tefsirinin etkisini azaltmıĢ olmalıdır.   

 ġîrâzî, tefsirini halkın okuyup amel etmesi için yazdığından dolayı avamın anlaya-

bilmesi için eserinde o dönemin tefsirlerinde olduğu gibi ağır bir dil kullanmamıĢtır. 

Nitekim tefsir geleneğinin önemli bir yerini teĢkil eden Beydâvî (ö. 685/1286)‟nin 

“Envârü‟t-Tenzîl”inde ayetler belagat ve icaza gölge düĢürmemek için, o dönemde adet 

olduğu üzere oldukça zor ifadelerle tefsir edilmiĢ ve gramer incelikleri açıklanmıĢtır. 

Böylece ZamahĢerî‟nin açmıĢ olduğu bu çığır Beydâvî tarafından yaygınlaĢtırılarak zor 

ve külfetli bir üslupla yazma geleneği kökleĢmiĢtir. Bundan sonra bu metot gelenek ha-

lini almıĢ ve Osmanlı medreselerinde telif edilen eserler bu usulle kaleme alınmıĢtır.
498

 

Ancak Beydâvî‟den 25 yıl sonra vefat eden, onunla da samimi olan Kutbuddîn ġîrâzî, 

Beydâvî gibi ağır bir dil kullanmamıĢtır.  

b. MüĢkilâtü-t-Tefâsîr 

Hacı Halife Kâtip Çelebi (ö. 1067/1657), KeĢfü‟z-Zunûn‟da bu eseri zikretmekte ve 

Ģöyle demektedir: “MüĢkilatü‟t-Tefâsîr, Allâme Kutbuddîn Mahmûd b. Mesûd eĢ-

                                                 

495
  Örneğin Hekimoğlu, nr. 112, 115, 118, 122; Esad Efendi, nr. 114, 118, 124‟ün kapak sayfalarında 

“Tefsîru‟l-„Allâmî” (el-Allâmî‟nin tefsiri) ifadeleri yer alır. 

496  Katip Çelebi, age, c. II, s. 1235; Mollaibrahimoğlu, Süleyman, Süleymaniye Kütüphanesinde Bu-

lunan Yazma Tefsirler (Metot ve Kaynakları), Süleymaniye Vakfı, Ġstanbul 2002, s. 203-204.  

497  ġîrâzî, age, Sül. Ktp. Hekimoğlu, nr. 109, vr. 2a. 

498  Ata, KevâĢî ve Kur‟an‟ı Yorumlama Yöntemi,  s. 42. 
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ġîrâzî‟ye‟ye aittir, 710‟da vefat etmiĢtir.”
499

 Hayreddin Zirikli de A„lâm‟da zikretmiĢ ve 

el yazması olduğunu belirtmiĢtir.
500

 

 Walbridge‟in belirttiğine göre bu eser tek cilt olup, görünüĢe göre Kur‟an‟daki 

müĢkül ayetleri ele almaktadır. Bu eser meĢhur değildir fakat Hacı Halife tarafından 

zikredilmiĢtir. Brockelman ve bazı kaynaklar
501

 bu eseri “MüĢkilâtü‟l-Kur‟an” adı ile 

zikretmiĢler fakat bu, kabul görmemiĢtir.
502

  

 Wiedemann, bu eser hakkında “Kutbuddîn “MüĢkilâtu‟l-Kur‟ân” adlı eserinde 

Kur‟an‟ın diğer kısımları ile telifi güç olan kısımlarını ele almıĢtır”
503

 derken, Bakar, 

“MüĢkilâtü‟t-Tefâsîr”inde ġîrâzî, Kur‟an pasajının müĢküllerini değil, Kur‟an‟ı doğru bir Ģe-

kilde yorumlamayı göstermeye çalıĢmıĢtır”
504

 demektedir. 

 Kaynaklarda bu eserin Süleymanıye Kütüphanesi Yeni Cami nr. 149‟da yer aldığı 

belirtilmesine karĢın
505

 kütüphanedeki kataloglarda bulunmayıp, bilgisayar sisteminde 

ise bu numarada Kutbuddîn ġîrâzî‟nin talebesi, Ebu Abdillah Kutbuddîn Muhammed b. 

Muhammed b. Tahtânî er-Râzî‟ nin 502 varaklık “HâĢiyetü‟l-Kutbi‟l-KeĢĢâf” adlı yazma 

eseri yer almaktadır. Eserin giriĢ kısmı Kutbuddîn Râzî‟nin diğer KeĢĢâf haĢiyeleri gibi 

baĢlıyor ancak farklı olarak diğerlerinde “nurîdu en neĢraha müĢkilâti Kitâbi‟l-KeĢĢâf” 

ifadesine karĢın burada “KeĢĢâf” ismi belirtilmeyip “nurîdu en neĢraha müĢkilâti‟l-

Kitâb” (kitabın müĢkil kısımlarını açıklamak istiyoruz) ifadesi kullanılmıĢtır. Bu ifade-

den ve her iki yazar arasındaki isim benzerliğinden dolayı bu eser, ġîrâzî‟ye ait 

“MüĢkilâtu‟l-Kur‟an” veya “MüĢkilâtü‟t-Tefâsîr” adlı eser sanılmıĢ olmalıdır. 

 Brockelmann, ġîrâzî‟nin “MüĢkilü‟l-Ġ„râb” adlı bir eserini daha zikretmektedir.
506

 

Walbridge‟in ifadesine göre muhtemelen bu eser, Kur‟an‟daki müĢkil ifadeleri ele al-

                                                 

499  Kâtib Çelebî, Hâcî Halîfe Mustafâ b. „Abdullâh, (ö. 1067/1657), KeĢfü‟z-Zunûn „an Esâmi‟l-

Kütübi ve‟l-Fünûn, Dâru Ġhyâi‟t-Türâsi‟l-„Arabî, Beyrut, ts, c. II, s. 1695. 

500  Zirikli, el-A„lâm, c. VII, s. 65. 

501  Brockelmann, GAL, Leıden- E. J. Brıll 1949, c. II, s. 274-275; Wiedemann, agm, c. VI, s. 1050. 

502  Ziriklî, el-A„lâm,  c. VII, s. 65; Walbridge, The Philosophy of Qutb al-Din Shirazi, s.  269. 

503  Wiedemann, “Kutbeddîn”, c. VI, s. 1050. 

504  Bakar, Classification, s. 242. 

505  Brockelmann, GAL, Leiden-E. J. Brıll 1949, c. II, s. 274-275; Wiedemann, “Kutbeddîn”, c. VI, s. 

1050; Walbridge, agm, s. 269. 

506  Brockelmann, GAL, Leıden 1938, c. II, s. 297; ġîrâzî, fî Beyâni‟l-Hâceh ile‟t-tıbbi ve‟l-Etibbâ‟ ve 

Vesâyâhüm, s. 83, Muhakkike ait önsöz; „Atiyye - ez-Zâkirî, agm, c. XV, s. 412. 
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maktadır ve MüĢkilâtü‟t-Tefâsîr‟in diğer bir adıdır. El yazma nüshası, Rampur 1: 57 

6‟dadır.
507

 Neticede bu iki eser de Kutbuddîn Râzî‟nin KeĢĢâf haĢiyesi olmalıdır.    

c. Ġntisâf „ale‟l-KeĢĢâf  

Bazı kaynaklarda “HâĢiye „alâ Kitâbi‟l-KeĢĢâf „an Hakâiki‟t-Tenzîl li‟z-ZamahĢerî”  adlı 

eserin ġîrâzî‟ye ait olduğu zikredilmiĢtir. Bu eser hakkında Ģu bilgiler yer almaktadır: 

Kutbuddîn ġîrâzî‟nin, ZamahĢerî‟nin meĢhur eseri “el-KeĢĢâf an-Hakâiki‟t-Tenzîl” adlı ese-

rine yazdığı 2 ciltlik haĢiyedir. Ömrünün sonlarına doğru yazmıĢtır. 701/1302‟de tamamlan-

mamıĢ durumdadır. Bu esere “el-Ġntisâf fi ġerhi‟l-KeĢĢâf”
508

 veya  “Kitâbu‟l-Ġntisâf” adı 

verilmiĢtir.
509

 Bu, muteber bir haĢiyedir.
510

  

 Hacı Halife, KeĢfü‟z-Zunun‟da ZamahĢerî (ö. 538/1176-77)‟nin “el-KeĢĢâf an-

Hakâiki‟t-Tenzîl”inden bahsederken Ģöyle demektedir: “Buna haĢiye yazanlardan biri olan 

Kutbuddîn Mahmûd b. Mesûd eĢ-ġîrâzî (ö. 710) de iki latîf cilt yazmıĢtır.”
511

   

 Bu eserin Süleymaniye kütüphanesinde birçok nüshası vardır.
512

 Bilgisayar kaydında 

bir kısmına Kutbuddîn ġîrâzî‟nin,
513

 bir kısmına da ġîrâzînin talebesi, Kutbuttahtani 

Kutbuddîn Muhammed b. Muhammed er-Râzî‟nin ismi yazılıdır ve hepsinin de içeriği 

aynıdır. Bunların Kutbuddîn ġîrâzî‟ye ait olduğunun sanılması bu iki âlim arasındaki isim 

benzerliğinden dolayıdır. Nitekim bazı nüshaların kapaklarında sadece “el-Kutb”
514

 veya 

“Mevlânâ Kutbuddîn”
515

 lakapları yazılıdır. Bunlar her iki âlimin ortak lakaplarıdır.    

 Sonuç olarak ġîrâzî‟ye nispet edilen “HâĢiye „alâ Kitâbi‟l-KeĢĢâf” ve “MüĢkilatü‟t-

Tefâsîr” adlı eser gerçekte Kutbuddîn er-Râzî et-Tahtâni‟ye ait iki ciltlik KeĢĢâf haĢiyesidir. 

                                                 

507  Walbridge, agt, s. 269. 
508

  Walbridge, a.y. 
509

  Ziriklî, el-A„lâm,  c. VII, s. 66. 
510

  el-Edirnevî, Ahmed b. Muhammed, Tabakâtü‟l-Müfessirîn, Thk. Süleyman b. Sâlih el-Hizzî, 1.bs., 

Mektebetü‟l-„Ulûm ve‟l-Hikem, el-Medînetü‟l-Münevvere 1417/1997, s. 199.  
511

  Hacı Halife, KeĢfü‟z-Zunun, c. II, s. 1477; Kays, el-Îrâniyyûn ve‟l-Edebü‟l-„Arabî, c. I, s. 419. 
512

  Sül. Ktp. nr. 183; Fatih nr. 183, Müstensih: Muhammed b. Abdurrezzak, Ġst. Tarihi: 777/1375; 

Laleli nr. 337, 370 vr. Müstensih: Muhammed b. Abdurrezzak, Ġst. Tarihi: 777/1375; Mehmed Nu-

ri Efendi nr. 10, 330 vr.; Ayasofya, nr. 366, 367; Carullah, 216, 217.  
513

  Örneğin Ayasofya nr. 366 ve 367‟de bulunan nüshalar kayıtlarda Kutbuddîn ġîrâzî‟ye ait görünmesine 

rağmen ġîrâzînin talebesi, Kutbuttahtani er-Râzî‟nin KeĢĢaf Ģerhidir ve her ikisi de birinci cilttir. Bu 

eserler S.K. bilgisayar kaydında da ġîrâzî‟ye ait görünse de kitabın kapak kısmında Kutbuddîn er-

Râzî‟nin HâĢiyetu‟l-KeĢĢâf adlı eseri olduğu yazılıdır ve diğer nüshalarla aynı içeriğe sahiptir. 
514

  Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 337 
515

  Süleymaniye, nr. 183. 
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Sadece bu eserler değil, Kutbuddîn er-Râzî et-Tahtânî‟ye ait olup da ġîrâzî‟nin sanılan bir 

kaç eser daha mevcuttur: Bunlardan biri, Beydâvî‟nin mantık alanındaki “Metâli„u‟l-

Envâr” adlı eserine yazılan “Levâmi„ü‟l-Esrâr fî ġerhi Metâli„i‟l-Envâr” adlı Ģerhtir. 

Arapça olan bu eserin Beatty, nr. 5362‟de bir nüshası
516

 ve Süleymaniye Kütüphane-

si‟nde çok sayıda nüshaları vardır. H. Hüsnü PaĢa, 1226‟da ve Fatih, 2280 numaralı 

nüshaların kapaklarında Kutbuddîn er-Râzî‟nin ismi mevcuttur. Ġsim belirtilmeyen nüs-

halar da aynı içeriğe sahiptirler.  

 ġîrâzî‟ye ait olduğu sanılan diğer bir eser de “et-Takrîb fi‟t-Tefsîr”
517

 adında KeĢĢâf 

üzerine yazılmıĢ olan bir çalıĢmadır. Bu eser, gerçekte Muhammed b. Mesûd eĢ-ġîrâfî (ö. 

712/1312)‟ye ait olup, isim benzerliğinden dolayı ġîrâzî‟ye ait olduğu sanılmıĢtır.  

 KeĢĢâf‟la ilgili olarak ġîrâzî‟ye ait olduğunu söyleyebileceğimiz tek eser, Süleymaniye 

Kütüphanesi, Râgıp paĢa numara 31‟de yer alan “Ġntisâf „ale‟l-KeĢĢâf”
518

 adlı haĢiyedir. Bu 

eserin kapak sayfasında “el-„Allâme el-Fehhâme Kutbuddîn eĢ-ġîrâzî” Ģeklinde yazarın ismi 

yer almaktadır. 316 varaktan oluĢan ve tek cilt olan bu eserin giriĢinde ve sonunda yazar veya 

müstensihe ait herhangi bir bilgi bulanmamaktadır. Adını, “KeĢĢâf‟ın hakkını verme” diye 

çevirebileceğimiz bu eserin giriĢinde hamdele, salvele, ZamahĢerî‟ye ve eserine övgüden, 

KeĢĢâf‟ın eĢsiz bir tefsir olduğunu belirttikten sonra KeĢĢâf üzerine yapılan çalıĢmaların 

mezhep taassubu güttüklerini, sözü fazla uzattıklarını, dil, sarf ve i„râb yönünden kitabın 

müĢkillerini çözemediklerini belirterek kendinin bu alanda insaflı bir haĢiye yazmak istediği-

ni, KeĢĢâf‟ın en önemli konularını ele alıp, sözü fazla uzatmaktan kaçınacağını belirtmekte-

dir. Daha sonra Kur‟an‟ın mahluk olduğunu iddia eden ZamahĢerî‟yi ve Mutezile‟yi bu ko-

nuda eleĢtirerek ehl-i sünnetin görüĢüne yer vermektedir. Eserde ayetler yer almamakta, 

KeĢĢâf‟ın sure sure ağır ifadelerinin dilsel tahlilleri yapılmaktadır.  

                                                 

516
  Walbridge, agt, s. 274; Walbridge, bu eserin Kutbuddîn ġîrâzî‟ye ait olduğunu belirtmiĢtir. 

517
  Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 88; Carullah, nr. 145; Fazıl Ahmed PaĢa, nr. 54; Murad Molla, nr. 

265, 277, 278‟deki nüshalar ġîrâzî adına kayıtlıdır. Ancak eserin kapak sayfalarında ġîrâfî‟nin ismi 

yer almaktadır. Edirnevî, “Tabakâtu‟l-Müfessirîn” adlı eserinde bunun Kutbuddîn‟e ait olduğunu 

ve KeĢĢâf‟ın güzel bir muhtasarı olduğunu söyler. Bk. Edirnevî, age, s. 303-304. 
518

  Benzer isimde Ġbnu‟l-Müneyyir Nasıruddîn Ahmed b. Muhammed el-Ġskendârî‟nin “el-Ġntisâf fî 

ġerhi‟l-KeĢĢâf” adlı eseri mevcuttur. Bu eser iki cilt olup, birinci cildi Sül. Ktp. Dâru‟l-Mesnevî, 

nr. 0000060‟de, ikinci cildi de Ali Emir „Arabî, nr. 0000084‟de bulunmaktadır.   
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2. Usûlu Fıkh 

a. ġerhu Muhtasari‟l-Muntehâ 

Fıkıh usulu alanındadır.
519

 Bu eser iki cilt olup Kutbuddîn, bunun ilk Ģarihidir.
520

 

ġîrâzî‟nin Gökmedrese‟deki ilk yıllarında Maliki fakihı olan Cemâlüddîn Ebû Amr Os-

man b. Ömer b. Ebî Bekr Ġbni‟l-Hâcib (ö. 646/1249)‟in “Müntehe‟s-Sûl ve‟l-Emel fî 

Ġlmeyi‟l-Usûl ve‟l-Cedel” adlı eserine yazdığı “el-Muhtasar”ın Ģerhidir. ġîrâzî, bu eseri-

ni Sâhib-i Divân ġemsüddîn Cüveynî‟ye ithaf etmiĢtir.
521

 Kutbuddîn‟in kendisi ġâfiî mez-

hebinden olsa da “Münteha” Maliki fıkhına dair önemli bir eserdir.
522

 Köprülü Ktp. nr. 499; 

Sül. Ktp. RagıppaĢa, nr. 419, 481 vr., Bağdatlı Vehbi, nr. 335 ve Murad Molla, nr. 684, 

686‟da nüshaları vardır. 

3. Beyan ve Anlam Ġlimleri (Ġlmü‟l-Meânî ve‟l-Beyân) 

a. ġerhu Miftâhi‟s-Sekkâkî
523

  

Kutbuddîn‟in dil bilimleri alanında birkaç eser yazdığı bilinmektedir. Bunlar da dinî 

eserler kategorisine dâhildir. Gazzâlî gibi o da dil bilimlerini din bilimleri altında sınıf-

lamıĢtır.
524

 ġîrâzî‟nin dil bilimleri alanındaki eserlerinden biri olan “Miftâhü‟l-

Miftâh”, Sirâcüddîn es-Sekkâkî (ö. 626/1228-29)‟nin “Miftâhu‟l-„Ulûm” adlı Arap-

ça gramer ve üslupla ilgili popüler ders kitabının Belagat alanında “Meani ve Beyan” 

hakkındaki üçüncü kısmının en erken yazılan Ģerhidir.
525

 ġîrâzî bu eseri Ģerhettikten sonra 

“Miftâhu‟l-Miftâh” diye isimlendirmiĢtir. Öğrencileri Sekkâkî‟nin kitabının çerçevesi hakkında 

kasideler dizip, övgüde bulununca üstad da kendi nazmıyla bedi bir kaside yazarak onlara cevap 

vermiĢtir. Böylece ġîrâzî, belağat ilmine bir konum ve netlik kazandırmıĢ, eseri geniĢ Ģekilde 

                                                 

519  Ebu‟l-Fidâ‟, age, c. II, s. 405; Sübkî, age, c. X, s. 386; Yaltkaya, age, s. 88. 

520  Ġbn Kâdî eĢ-ġühbe, Tabakâtü‟Ģ-ġâfi„iyye, c. I, s. 238; Bağdatlı Ġsmail PaĢa bunu “ġerh-ü Münteha‟s-

Sûl ve‟l-Emel li Ġbni‟l-Hâcib” olarak zikreder. Bağdatlı Ġsmail PaĢa, Hediyyetü‟l-„Ârifîn, c. II, s. 407. 

521  „Allâme eĢ-ġîrâzî, ġerhu‟l-Muhtasar, SK, Murad Molla, nr. 686, vr. 2b; Walbridge, agt, s. 270; Ba-

kar, Classification, s. 243; KeleĢ, agt, s. 55; Eserin nüshaları için bk. A.y. 

522  Bakar, Classification, s. 243. 

523  Bu eser Ģu kaynaklarda bu adla anılmıĢtır: Ġbn Kâdî eĢ-ġühbe, Tabakâtü‟Ģ-ġâfi„iyye, c. I, s. 238; 

Ġbn Hacer el-Askalanî, ed-Dürerü‟l-Kâmine, c. IV, s. 340. 

524  Bakar, Classification, s. 243. 

525  Sübkî, age, c. X, s. 386; Kâtib Çelebi, KeĢfü‟z-Zunûn, c. II, s. 1763; Zirikli, el-A„lâm, c. VII, s. 65-

66; Yaltkaya, age, s. 88; Bakar, a.y.; Walbridge, agt, s. 272. 
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izah edip, konularını artırmıĢtır.
526

 Bu eser 32.000‟den fazla beytten oluĢan geniĢ bir 

kitaptır. ġîrâzî bu eseri Tûsî‟nin öğrencisi ünlü Ģair Hümâmüddîn Tebrîzî 

(714/1314-15) için tertiplemiĢtir. Bu Ģerh Recep 701/1302‟de tamamlanmıĢtır.
527

  

 ġîrâzî‟nin en çok istinsah edilen eserlerinin baĢında gelir ve Osmanlı medrese-

lerinde en fazla okutulan eserleri arasında yer alır.
528

 Eserin Süleymaniye Kütüpha-

nesi‟nde 14 adet nüshasının bulunması da bu durumu desteklemektedir. ġîrâzî Ģer-

hin giriĢinde Sekkâkî‟ye övgüler sunmakta ve “Bu alanda hakkıyla faydalanabilece-

ğim sadece Sirâcü‟l-mille ve‟d-dîn Ebî Ya„kûb Yûsuf b. Ebî Bekr b. Ali es-Sekkâkî 

el-Harezmî‟nin bu eserini buldum”
529

 demektedir. Üzerinde h. 750 yılına ait sahih nüsha-

dan menkul güzel bir nüshası Bağdat‟ta “Hazânetü‟l-Evkâfi‟l-„Âmme”de yer alır.
530

 Sül. Ktp. 

Amcazade Hüseyin PaĢa, nr. 394‟teki nüshada asıl metin kırmızı kalemle yazılı ve 265 varaktır. 

Eserin sonunda müstensihin ferağ kaydı bulunmaktadır. Eser 12 Recep, Pazartesi günü 733‟te 

Abduddaîf Ebû Bekr Halîfe b. … es-Selâmî tarafından istinsah edilmiĢtir. 

 b. ġerhu Telhîsi‟l-Miftâh  

Celâleddîn Kazvînî tarafından Sekkâkî‟nin “Miftâhu‟l-„Ulûm” adlı eserine yazılan özetin 

Ģerhidir. Muhtemelen bir önceki eseri tamamladıktan sonra bunu 705/1305 yılı civarında 

Glan‟da iken yazmıĢtır. Önceki eseri olduğu gibi bu eseri de Emir Dubâc‟a sundu. 

Kutbuddîn, Kazvînî‟nin yazdığı Ģerh ve özette çözemediği belirli zorlukları ele almak için 

bu eseri yazmıĢtır. Karaçel 318; ġehid Ali 2246, 2247‟te nüshaları vardır.
531

   

 ġîrâzî‟nin dini alandaki diğer eserleri ise Ģunlardır: ġeceratü‟l-Îmân (Ġman Ağacı): 

45 varaktan oluĢan bu eser, “Ahd-Nâme” diye de bilinmekte ve nafile ibadetleri ele al-

maktadır. Farsça bir eserdir. Bu el yazması geç döneme ait ve hatalıdır, yazarı da kesin-

likten uzaktır.
532

    

                                                 

526  Azzâvî, Abbas b. Muhammed b. Samir Abbas (ö. 1391/1971), Târîhü'l-Edebi‟l-„Arabî fi‟l-Irâk, 

Matbaatu Mecmai‟l-Ġlmi‟l-„Irâkî, Bağdat 1380/1960, c. I, s. 213. 

527  Walbridge, The Philosophy of Qutb al-Din Shirazi, s. 272: Eserin elyazma nüshaları için bk. a.y. 

528  KeleĢ, agt, s. 94, 116. 

529  Sül. Ktp., Süleymaniye, nr. 899, vr. 2a; Bu nüsha 249 varaktan oluĢmaktadır. 

530  Azzâvî, age, c. I, s. 213; Eserin yazma nüshaları ve müstensihleri için bk. KeleĢ, agt, s. 94-95 

531  Mînovî, “Molla Kutb ġîrâzî”, s. 190-191; Walbridge, agt, s. 33, 273. 

532  Walbridge, agt, s. 273; Bakar, Classification, s. 243. 
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 Risâle fi Tahkîki‟l-Cebr ve‟l-Kader: Dînî, tasavvufî alanda kısa bir eserdir.
533

 

 Ġntihâb-ı Süleymâniyye: Gazzâlî‟nin “Ġhyâ-u „Ulûmuddîn” adlı eserinin Farsça 

özet tercümesidir.
534

 

 Kutbuddîn ile RaĢidüddîn Fadlallâh arasındaki tartıĢma/müzakere metni.
535

 

 Wiedemann‟a göre ġîrâzî, ömrünün sonuna doğru bütün kuvveti ile kendini hadis 

tetkikine vererek bu sahada tenkidi haĢiyeler yazmıĢtır.
536

 Ancak bu alanda bir eserine 

rastlayamadık. ġîrâzî, Konevî‟den okuduğu “Câmi„u‟l-Usûl”ü sonraki yıllarda kendisi 

için övünç kaynağı bir kitap olarak yayınlama yetkisine sahip olmuĢtur. O, aynı zaman-

da bu kitabı Allah‟ı sürekli hatırlama pratiği veya zikir olarak öğrendiğini söylemiĢtir.
537

 

B. Aklî Ġlimler Alanındaki Eserleri 

1. Astronomi ile Ġlgili Eserleri 

ġîrâzî‟nin temel eserleri astronomi ve tıp alanındadır.
538

 O, neredeyse astronomi ala-

nında bir düzine eser yazmıĢtır. Bunların çoğu Ģerhten ziyade müstakil eserlerdir. Ġs-

lâmî bilim tarihçileri genellikle Kutbuddîn‟in en büyük iki astronomi eserinin 

“Nihâyetü‟l-Ġdrâk” ile “et-Tühfetü‟Ģ-ġâhiyye fi‟l-Hey‟e” olduğunu kabul ederler.
539

 

a. Nihâyetü‟l-Ġdrâk fî Dirâyeti‟l-Eflâk 

 Kutbuddîn‟in ilk ve en geniĢ astronomi eseri olan “Nihâyetü‟I-Ġdrâk fî Dirâyeti‟l-

Eflâk”
540

 ile “et-Tuhfetu‟Ģ-ġahiyye”si hocası Nasîruddîn Tûsî‟nin “et-Tezkiretü‟n-

Nasîriyye”si ile sıkı sıkıya alakalıdır. Fakat onun eserleri daha etraflıdır ve hocasının uğraĢ-

madığı meselelere de yer vermiĢtir. 
541

 Sinan PaĢa bu esere bir haĢiye yazmıĢtır.
542

  

                                                 

533  Walbridge, agt, s. 274 

534  Walbridge, agt, s. 271. 

535  Kılıç Ali 652 (836) da el yazma nüsha mevcuttur. Walbridge, agt, s. 276. 

536  Wiedemann, “Kutbeddîn”, c. VI, s. 1050.  

537  Walbridge, “A Sufi Scientist of the Thirteenth Century The Mystical Ideas and Practices of Qutb 

al-Dîn Shîrâzî” s. 325. 

538  Sarton, Ġntroduction, c. II, s. 1017. 

539  Bakar, Classification, s. 237; Bk. Wiedemann, “Kutbeddîn”, c. VI, s. 1050. 

540  “Gökleri Bilmede Ġdrakin Son Sınırı” Ģeklinde çevirebileceğimiz bu eser, temel kaynaklarda bu 

adla yer alır. Bk. Ebu‟l-Fidâ‟, Târîhu Ebi‟l-Fidâ‟, c. II, s. 405. 

541  Wiedemann, agm, c. VI, s. 1050. 
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 Nihâyetü‟l-Ġdrâk, giriĢ, göklerin durumu, arzın durumu, göklerin ve arzın niceli-

ği olmak üzere dört kitaptan meydana gelmektedir.
543

 Bu eser, ince manada astronomi 

eseri değil, bilakis kozmoloji, coğrafya, jeodezi, meteoroloji, mekanik bilimi ve optik 

meselelerini düzenli bir Ģekilde ele almaktadır.
544

 Bu eser ġîrâzî‟nin seleflerinden 

Ġbnu‟l-Haysem (ö. 430/1039) ve el-Bîrûnî (ö. 442/1051) gibi bilim adamlarının astro-

nomi teorileri ile ilgili detayları içermektedir. Aynı zamanda optik ve gezegenlerin 

hareketleri ile ilgili yeni teorileri kapsamaktadır.
545

 Bibliotheque Nationale, nr. 2517/8; 

British Museum, nr. ADD 7482‟de
546

 ve Süleymaniye Ktp. Turhan Valide Sultan, nr. 

221; Fazıl Ahmed PaĢa, nr. 956, 957; Damad Ġbrahim, nr. 851; Ayasofya, nr. 2145; 

Ġzmir, nr. 487; Laleli, nr. 2145; Pertev PaĢa, nr. 381‟de nüshaları vardır. 

 Müellif, “Risale Müte„allika bi Ba„dı Ebhâsi Nihâyeti‟l-idrâk”inde “Nihâyetü‟l-

Ġdrâk”inin bazı konularına hocası Tûsî‟nin yaptığı itirazlara cevap vermiĢtir.
547

 

b. et-Tuhfetu‟Ģ-ġâhiyye fi‟l-Hey‟e
548

 

ġîrâzî‟nin önemli bir astronomi eseri olup, bunu Sivas‟ta kadı olarak bulunduğu sırada 

(Cemâdiye‟l-evvel 684/ Temmuz 1285) vezir EmîrĢah Muhammed b. Sadrussa„îd 

Tâceddin Mu„tez adına telif etmiĢtir. Ali KuĢçu esere muhtasar bir Ģerh yazmıĢtır (Sül. Ktp. 

Cârullah Efendi, nr. 2060/1).
549

 Seyyid ġerîf Cürcânî‟nin de esere bir haĢiyesi vardır.
550

 

 Kutbuddîn bu eserini erken dönem eserlerde baĢlayan daha bütünsel problemleri 

çözmek için yazmıĢtır.
551

 Onun bu eseri “Nihâyetü‟l-Ġdrâk” adlı eseri ile sağlam bir 

irtibata sahiptir. Bu, ilk eserin büyük bir müsveddesini düzeltir niteliktedir.
552

 Bu eser 

                                                                                                                                          

542  Kâtib Çelebi, KeĢfü‟z-Zunûn, c. II, s. 1985. 

543  Kâtib Çelebi, age, c. II, s. 1985; Krackovskij, Târîhu‟l-Edebi‟l-Coğrâfiyyi‟l-„Arabî, c. I, s. 116; 

Nasr, “Qutb al-Dîn Shîrâzî”, s. 218; Bakar, age, s. 237.  

544  Krackovskij, a.y. 

545  Nasr, agm, s.218; Fernini, A Bibliography of Scholars in Medieval Islam, s.392; Bakar, age, s. 237. 

546  ġerbetçi, agm, c.XXVI, s.488; Eserin nüshaları için bk. Walbridge, agt, s.250; KeleĢ, agt, s.80-81.   

547  Sül. Ktp., Fâtih, nr. 5396; ġerbetçi, agm, c. XXVI, s. 488. 

548  (Astronomi Alanında Krala Armağan) anlamına gelen bu eser kaynaklarda bu adla yer almaktadır. 

Ebu‟l-Fidâ‟, Târîhu Ebi‟l-Fidâ‟, c. II, s. 405.  

549  „Azzâvî, Târîhu „Ġlmi‟l-Felek fi‟l-„Irâk, s. 131; Walbridge, The Philosophy of Qutb al-Din Shirazi, 

s. 251; ġerbetçi, “Kutbüddîn-i ġîrâzî”, c. XXVI, s. 488. 

550  „Azzâvî, Târîhu „Ġlmi‟l-Felek fi‟l-„Irâk, s. 132; „Azzâvî, “Târîhu „Ġlmi‟l-Felek fi‟l-Irâk”, s. 261. 

551  Nasr, “Qutb al-Dîn Shîrâzî”, s. 218. 

552  Krackovskij, Târîhü‟l-Edebi‟l-Coğrâfiyyi‟l-„Arabî, c. I, s. 115-116. 
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konuları bakımından da Nihâyetü‟l-Ġdrâk‟e benzer, ancak Nihâye‟den farklı olarak 

Tuhfe‟de kendi nazariyeleri ön plandadır ve bazı ilave materyaller sunmaktadır.
553

 

Wiedemann, Kutbuddîn‟in bu iki eseri ile riyaziyenin yardımı olmadan en iyi eserleri 

verdiği kanaatindedir.
554

 Eserin Bibliotheque Nationale, nr. 2516; British Museum. nr. 

ADD 7477; Sül. Ktp. Turhan Valide Sultan, nr 220‟de nüshaları bulunmaktadır.
555

 

c. Ġhtiyârât-ı Muzafferi 

Yıldızlar hakkında
556

 Farsça olarak yazılan bu eser yaklaĢık 703/1304 öncesi yazılmıĢtır. 

Nihaye‟nin bir özeti olarak bilinir, onun gibi dört bölümden oluĢmaktadır.
557

 Ġlk bölüm 

giriĢ, ikinci bölüm gökyüzü astronomisi, üçüncü bölüm yerküre astronomisi, dördüncü 

bölüm ise gökyüzü mesafesi hakkındadır.
558

 Bu eser Kutbuddîn‟in ustalık dönemi eser-

lerinden biridir, astronomi alanındaki kendi görüĢlerini içermektedir ve belki de astro-

nomi alanında en iyi Farsça eseridir.
559

  

 Kutbuddîn, bu eserini Kastamonu‟daki Çobanoğlu Beyi Muzafferüddin Yavlak Arslan 

(ö. 704/1305)‟ın adı ile isimlendirip ona sunmuĢtur.
560

 ġîrâzî‟nin yıllarca Anadolu kı-

yılarını gezerek çizmiĢ olduğu Akdeniz haritası ile ilgili tetkiklerinin bir kısmı buraya 

derc edilmiĢtir.
561

 Kütübhâne-i Merkezî DâniĢgâh-ı Tahran, nr. 469, 950; Sül. Ktp. Ayasof-

ya, nr. 2574, 3595, Fâtih, nr. 5302‟de nüshaları bulunmaktadır.
562

 

                                                 

553  Walbridge, The Philosophy of Qutb al-Din Shirazi, s. 251. 

554  Wiedemann, “Kutbeddîn”, c. VI, s. 1050. 

555  ġerbetçi, agm, c. XXVI, s. 488; Eserin 18 nüshası bulunmaktadır. Diğer nüshaları için bk. 

Walbridge, agt, s. 252-253; KeleĢ, agt, s. 82-84. 

556  Bağdatlı Ġsmail PaĢa, Hediyyetü‟l-„Ârifîn, c. II, s. 407. 

557  Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 610; Nasr, “Qutb al-Dîn Shîrâzî”, s. 218; Bakar, 

Classification, s. 238; Bu eser hakkında geniĢ bilgi için bk. V. Rosen, Manuscrits Persans de 

l‟institut des langues Orientales, St. Petrsbourg 1886, s. 300-317. 

558  Kâtib Çelebi, KeĢfü‟z-Zunûn, c. I, s. 35; Azzâvî, age, s.132; KeleĢ, agt, s. 84. 

559  Nasr, “Qutb al-Dîn Shîrâzî”, s. 218; Fernini, A Bibliography of Scholars in Medieval Islam, s. 392. 

560  UzunçarĢılı, Anadolu Beylikleri, s. 213; Turan, age, s. 610; Azzâvî, age, s. 132; Walbridge, agt, s. 

253;  ġerbetçi, “Kutbüddîn-i ġîrâzî”, c. XXVI, s. 488. 

561  Togan, “Argun Han‟ın Kullandığı Garb Denizi Haritasına Dair”, c. XXVI, s. 47-48; Azzâvî, a.y.; 

KeleĢ, agt, s. 84. 

562  ġerbetçi, agm, c.XXVI, s. 488; Diğer nüshaları için bk. Walbridge, agt, s.254; KeleĢ, agt, s. 84-85. 
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d. Kitâb Fe„altü felâ Te‟lüm fi‟l-Hey‟e 

“ġerhü‟l-Tezkireti‟n-Nâsıriyye” olarak da bilinen bu eser 
563

 Muhammed b. Ali b. Hüseyin 

Hemmâzî‟nin “Kitâbu Beyânı Makâsidi‟t-Tezkire”sinin Ģerhi olup
564

 Nasîrüddîn-i 

Tûsî‟nin oğlu Mevlânâ Esîlüddîn el-Hasen b. Nusayruddîn‟e ithaf edilmiĢtir . Sül. Ktp. Aya-

sofya, nr. 2668, 67 vr.; Fâtih, nr. 3175,
565

 154-256 varakları arası; Nur-u Osmaniye Ktp, 

nr. 2890‟de nüshaları vardır.
566

 Bu kitapta söz ve harf itibariyle anlaĢılması zor Ģeyler, 

nakil ve akıl sanatları vardır.
567

 

e. el-Muhtasar fi‟l-Hey‟e 

Sül. Ktp. Fatih nr. 5302‟de kayıtlı üç eser bir cilt halinde; Ġhtiyârât-ı Muzafferî, el-Muhtasar 

fi‟l-Hey‟e ve Risâleti‟-Müğniyye mevcuttur. Eser 166-199 varakları arasındadır. Bu eserin 

189a varağında ġîrâzî‟nin çizmiĢ olduğu Yakın Doğu haritasına benzer bir harita mevcuttur.
568

 

 ġîrâzî‟nin astronomi alanındaki diğer eserleri ise Ģunlardır: Hillu MüĢkülâti‟l-Mecistî 

(el-Mecistî‟nin Zorluklarının Çözümü),
569

 Hülasâtü Islahi‟l-Mecistî li-Câbir b. Eflâh, 

Kitâbu‟t-Tebsıra fî „Ġlmi‟l-Hey‟e.
570

 Tahrîrü‟z-Zîci‟l-Cedîdi‟r-Rıdvânî: Arapça olan bu 

eser Kutbuddîn‟in ilk zamanlarında astronomik tablolar (zicler) hakkındaki notlarıdır.
571

 “ez-

Zîcü‟s-Sultânî” adlı eserin ġîrâzî‟ye ait olması Ģüphelidir. Farsça olan bu eser kaynaklarda 

“Hikmetü‟l-„Ayn”ın Ģarihi ġemseddîn Mîrek el-Buhârî (ö. 784/1382)‟ye de nisbet edil-

                                                 

563  Brockelmann, GAL, c. II, s. 297; Walbridge, agt, s. 255; KeleĢ, agt., s. 85. Bu eserin önsözünde 

müellif “Mahmûd b. Mes„ûd b. el-Muslih eĢ-ġîrâzî” Ģeklinde ismini anar. Sül. Ktp. Ayasofya, 

2668, vr. 2a.  

564  ġerbetçi, agm, c. XXVI, s. 488. 

565  es-Selâmî, Târîhu Ulemâi Bağdâd, s. 178-179; ġerbetçi, a.y.; Bu eser Nasîrüddîn-i Tûsî‟nin astrono-

miyle ilgili eserinin Ģerhi olarak da bilinir (British Museum, nr. ADD 7481). ġerbetçi, a.y.  

566  KeleĢ, agt, s. 86; Eserin diğer nüshaları için bk. Walbridge, agt, s. 256. 

567  es-Selâmî, age, s. 178-179. 

568  KeleĢ, agt, s. 85. 

569  Müderris, Reyhânetü‟l-Edeb, c. IV, s. 471; Nasr, “Qutb al-Dîn Shîrâzî”, s. 218; Walbridge, agt, s. 

258; Kays, age, c. I, s. 421. 

570  Zirikli, el-A„lâm, c. VIII, s. 66; Kays, age, c. I, s. 420; Walbridge, agt, s. 256; ġerbetçi, agm, c. 

XXVI, s. 488; Bu eser, el-Herekî, ġemseddîn Muhammed b. Ahmed el-Mervezî adına kayıtlı ola-

rak Süleymaniye Kütüphanesi, Nûr-u Osmaniye, nr. 0002898‟de yer almaktadır ve kapağında 

Kutbuddîn ġîrâzî‟nin ismi yazılıdır. ġîrâzî, bu eserinde feleklerin durumunu, hareketlerini ve yıl-

dızların durumunu ele almıĢtır. ġîrâzî, tefsirinde muhtemelen bu eserini, “kâle sâhibu Kitâbi‟t-

Tebsıra…”, diye zikrederek12 burç hakkında bilgi aktarır. ġîrâzî, age, Sül. Ktp. Hekimoğlu, nr. 

117, vr. 53a-b. 

571  Brockelmann, GAL, c. II, s. 297; Walbridge, The Philosophy of Qutb al-Din Shirazi, s. 257. 
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mektedir.
572

 Süleymaniye Kütüphanesinde Uluğbey ve Bircandî‟ye ait aynı isimde eserler bulun-

maktadır. 

 2. Tıpla Ġlgili Eserleri 

a. ġerhu Külliyâti‟l-Kânûn 

ġîrâzî‟nin bu eseri “ġerhu‟l-Külliyyât”,
573

 ġerhu‟l-Kânûn fi‟t-Tıbb, et-Tuhfetü‟s-

Sa„diyye fi‟t-Tıbb (Tıp Alanında Sa„d‟a Sunu) ve  “Nûzhetü‟l-Hukemâ‟ ve Ravdatu‟l-

Etıbba‟ ” (Filozofların Gezinti Yeri, Tabiplerin Bahçesi)
574

 adlarıyla da bilinir. Kutbuddîn‟in 

en geniĢ eseridir.
575

 Onun bu eserinin nüshaları 4 ile 8 cilt arasında değiĢmektedir. Ciltlerin 

artma ya da azalmalarının sebepleri arasında müstensihin esere yaptığı katkılar ile birlikte 

yazı karakteri ve aralığı da yer almaktadır. Bu ciltlerin tamamı (8 cilt) Süleymaniye Kütüp-

hanesi Ayasofya kısmında (nr. 3649-3654) bulunmaktadır.
576

 Bibliotheque Nationale, nr. 

2940; Sül. Ktp. ġehid Ali PaĢa, nr. 2047, Fâtih, nr. 3574; Nuruosmaniyye Ktp nr. 3467‟de de 

nüshaları mevcuttur.
577

 Ġstanbul Vakıflar müzesinde T 2105, F 1061 numarada Mu-

hammed b. Ali‟nin 895 h. senesinde yazdığı bir nüshası vardır.
578

  

 Bu eser, Ġbn Sina‟nın “el-Kânûn fi‟t-Tıb” adlı yapıtının kuramsal bölümü olan Külli-

yat‟ın Ģerhidir.
579

 ġîrâzî‟nin tıp alanındaki en önemli eseridir. Bunu yazma fikrine daha ço-

cukluk yıllarında sahip olmuĢtu.
580

 Zamanına kadar yazılan bütün el-Kânûn Ģerhlerine 

ulaĢıp onları kapsayacak Ģekilde 8 ciltlik önemli bir eser yazmıĢtır.  Kutbuddîn, bu 

Ģerhin önsözünde çocukluğunu ve gençliğini tıp ilmine adadığını, bu uğurda çileler çek-

tiğini, uykusuz kaldığını, muhtasarları ezberlediğini, tıbbın bütün dallarında, ilaçlar üze-

                                                 

572  Brockelmann, a.y.; Walbridge, a.y.; Azzâvî, Târîhu „Ġlmi‟l-Felek fi‟l-„Irâk, s. 132.  

573  Ġbn Kâdî eĢ-ġühbe, Tabakâtü‟Ģ-ġâfi„iyye, c. I, s. 238. 

574  ġîrâzî, ġerhu‟l-Kânûn fi‟t-Tıbb, Sül. Ktp., ġehid Ali PaĢa, nr. 2047, vr. 4b. 

575  Nasr, “Qutb al-Dîn Shîrâzî”, s. 219;  

576  Eserin nüshaları için bk. ġeĢen vd., Fihrisu Mahtûtâti‟t-Tıbbi‟l-Ġslâmî fî Mektebâti‟t-Türkiyye, s. 

69-71.Walbridge, The Philosophy of Qutb al-Din Shirazi, s. 264-265; KeleĢ, agt, s. 77-78. 

577  ġerbetçi, “Kutbüddîn-i ġîrâzî”, c. XXVI, s. 488. 

578  ġubbûh, Ġbrâhîm (Derleyen), Fihrisü‟l-Mahtutati‟l-Musavvere: et-Tıb, Câmi„atü‟d-Düveli‟l-

„Arabiyye, Kahire 1959, 2. Kısım, c. III, s. 114. 

579  Büyük Larousse –Sözlük ve Ansiklopedi-, GeliĢim Yay., Ġstanbul 1986, c. XII, s. 7216 ; Ġbn-i 

Sînâ‟nın el-Kânûn‟unu Ģerh edenlerin isimleri için bk. „Ġvâd, Kurkîs, “Mecmû„ Hattî”, Mecelletü‟l-

Mecmâi‟l-Ġlmiyyi‟l-Arabiyyi, el-Matbaatü‟t-Terakkî, DimeĢk, 1 Kânûnu‟s-sânî 1949/2 Rebîü‟l-

evvel 1368, el-cüz‟ü‟l-evvel, c. XIV, s. 286. 

580  Sarton, Ġntroduction, c. II, s. 1019.  
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rinde uzmanlaĢtığını ve babasının ölümünden sonra 14 yaĢında iken ġiraz 

Bimaristan‟ına tabip ve göz doktoru olarak atandığını anlatır.
581

 

 Mukaddimenin önemli bir kısmı ġîrâzî‟nin hayatı ile ilgili bilgilerden oluĢması nede-

niyle ailesi ve ve ilk tahsili dönemi ile ilgili bize önemli bilgiler sunmaktadır. ġîrâzî, bu 

eserin mukaddimesinde belirttiğine göre el-Kanun tıp ilminde en zor tasnif edilen kitaplar-

dan olup mütekaddim âlimlerin en uç fikirlerini içermekte ve müteahhir âlimlerin nihai na-

zariyelerini ortaya koymaktadır.
582

 

 ġîrâzî, tıp ve felsefe dallarını da içeren bu eserini üç kez kaleme almıĢtır. Ġlk ola-

rak Mısır yolculuğundan sonra 682/1283 yılında, ikinci olarak 694/1294-95 yılında, üçüncü 

olarak da vefatından 2,5 ay önce Recep 710/Kasım 1310‟da tamamlamıĢtır.
583

 Eserini “et-

Tühfetü‟s-Sa„diyye fi‟t-Tıbb” diye adlandırması Gazan Han‟ın sahib-i divan olarak ata-

dığı Sa„duddîn Muhammed Sâvucî‟ye ithaf etmesinden dolayıdır.
584

  

b. Risâle fî Beyâni‟l-Hâce ile‟t-Tıbbi ve Âdâbi‟l-Etıbbâ‟ ve Vesâyâhüm 

Eserin adından da anlaĢıldığı gibi tıpla ilgili deontoloji (ödev bilgisi) hakkında bir de-

nemedir.
585

 Tıp ilminin Ģerefi, aklî ve naklî olarak ona olan ihtiyacı beyan, doktorun 

ihtiyaç duyduğu ilimler ve doktorda bulunması gereken ahlak ve sıfatlar olmak üzere 

eser baĢlıca üç ana kısma ayrılır. Konusu, tabibin edebi çerçevesinde dönüp dolaĢır.
586

 

Özellikle tabiplerin eğitimi, tabip ahlakı, tabip hasta iliĢkisi ile darü‟Ģ-Ģifaların nasıl ol-

ması gerektiğini açıklamaktadır. Bu risale 2001 yılında Muhammed Fuâd ez-Zâkirî tara-

fından tahkik ve neĢr edilmiĢtir.
587

 

                                                 

581  ġîrâzî, ġerhu‟l-Kânûn fi‟t-Tıbb, Sül. Ktp., ġehid Ali PaĢa, nr. 2047, vr. 3a; Firüzanfer, Mevlânâ 

Celâleddîn, s. 161-162, 262 nolu dipnot. 

582  ġîrâzî, ġerhu‟l-Kânûn fi‟t-Tıbb, Sül. Ktp., ġehid Ali PaĢa, nr. 2047, vr. 1a-3a; KeleĢ, agt, s. 76, 

138. 

583  Walbridge, The Philosophy of Qutb al-Din Shirazi, s. 263. 

584  Walbridge, agt, s. 263; ġerbetçi, “Kutbüddîn-i ġîrâzî”, c. XXVI, s. 488. 

585  Sarton, Ġntroduction, c. II, s. 1019. 

586  ġîrâzî, fî Beyâni‟l-Hâce, ile‟t-Tıbbi ve‟l-Etibbâ‟ ve Vesâyâhüm, s. 41; „Atiyye - ez-Zâkirî, “eĢ-

ġîrâzî, Kutbuddîn Mahmûd b. Ziyâüddîn”,  c. XV, s. 411. 

587  KeleĢ, agt, s. 78; Nüshaları için bk. Walbridge, agt, s. 265. 
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 Bazı kaynaklarda Kutbuddîn‟in, Ġbnü‟l-Heysem‟in optik alanındaki “Kitâbu‟l-

Menâzır”ını iki cilt halinde Ģerhettiği
588

 ve batılı bilginler tarafından da büyük ilgi gördü-

ğü
589

 Ģeklinde bir bilgi yer almakla beraber doğruluğunu tespit edemedik. 

 ġîrâzî‟nin tıpla ilgili diğer eserleri Ģunlardır: Risâle fi‟l-Baras (Cüzzam Hakkında Risale): 

ġîrâzî‟nin cüzam hastalığı ile ilgili bu risalesi
590

 kısa olup 4 varaktır. Bilinen tek nüshası Berlin 

nr.  6360‟ta bulunmaktadır.
591

 Fi‟n-Nâri‟l-Fârisî: Konusu Ģarbon olan bu risalenin bir nüshası 

Rampur nr. 1: 481 96‟da bulunmaktadır.
592

 ġerhu‟l-Urcûze: Ġbn Sinâ‟nın “Urcûze” adlı eserinin 

Ģerhidir.
593

 Diğer bir eseri de “fî Emrâdi‟l-„Ayn”dır.
594

  

 ġîrâzî, tıp sanatı hakkında Ģöyle demektedir. “tıp sanatı, insanın hatta hayvanın fıtratında 

vardır. Ancak insan bunu hem fıtraten hem de öğrenerek kazanır. Hayvan ise fıtrat ve ilham 

yoluyla kazanır.”
595

  

3. Felsefî Eserleri 

a. Dürretü‟t-Tâc li-Ğürreti‟d-Dîbâc 

Bu, ġîrâzî‟nin 693/1294-705/1306 yılları arasında yazdığı 12 Recep 705/18 Ocak 

1306‟da tamamladığı bağımsız bir eseridir.
596

 Onun bu farsça felsefî ansiklopedi eseri, 

ġehrezûri‟nin Arapça ansiklopedisinin benzeri mahiyetindedir.
597

 Temel olarak felsefî 

ve bilimsel bir çalıĢmadır. Ana teması hikmetin üstünlüğüne vurgu yaptığı için fel-

sefî olarak büyük oranda metafiziktir. Kutbuddîn‟in bilimler sınıflamasına dair en 

önemli kaynaktır.
598

 Hacı Halife, bu eser “Enmûzecu‟l-„ulûm” (ilimler ansiklopedisi) 

                                                 

588  Wiedemann, “Kutbeddîn”, c. VI, s. 1050; el-„Azzâvî, „Abbâs, Mecelletü‟l-Lugati‟l-„Arabiyye bi 

DimeĢk, Muharrem 1390-Nisan 1970, c. 45, II. Kısım, s. 283. 

589  Büyük Larousse –Sözlük ve Ansiklopedi-, GeliĢim Yay., Ġstanbul 1986, c. XII, s. 7216 

590  Sarton, Ġntroduction, c. II, s. 1019; Bakar, ġîrâzî‟nin bu eserini “ġerhu‟l-Urcûze” adlı eseri ile aynı 

sayar. Bakar, Classification, s. 242, 248, 66 nolu dipnot. 

591  Brockelman, GAL, Leıden 1949, s. 274; Walbridge, agt, s. 266; KeleĢ, agt, s. 79. 

592  Brockelmann, GAL,  Leıden 1938, s. 297; Walbridge, agt, s. 267.  

593  Wiedemann, agm, c. VI, s. 1050; Sarton, age, c. II, s. 1019; Nasr, “Qutb al-Dîn Shîrâzî”, s. 219. 

594  Walbridge, agt, s. 266-267. 

595  ġîrâzî, ġerhu‟l-Kânûn fi‟t-Tıbb, Sül. Ktp., ġehid Ali PaĢa, nr. 2047, vr. 2a; KeleĢ, agt, s. 136. 

596  Pourjavady-Schmıdtke, “Qutb al-Din al-Shirazi‟s (634/1236-710/1311) Durrat al-Taj and its 

Sources”, s. 311; Walbridge, agt, s. 106, 239; ġerbetçi, “Kutbüddîn-i ġîrâzî”, c. XXVI, s. 488. 

597  Corbın, Ġbn RüĢd‟den Günümüze Ġslam Felsefe Tarihi, s. 103. 

598  Nasr, “Qutb al-Dîn Shîrâzî”, s. 219; Bakar, Classification, s. 241 
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olarak meĢhurdur. Teorik ve pratik felsefenin bütün kısımlarını toplamaktadır, de-

mektedir.
599

  

 Çok geniĢ bir felsefî ansiklopedi niteliğinde olan bu eser beĢ bölümden (cüm-

le) oluĢmaktadır: GiriĢ: Bilgi, 1. cümle: Mantık, 2. cümle: Ġlk Felsefe, 3. cümle: 

Fizik, 4. cümle: Matematik Ġlimleri, 5. cümle: Rasyonel Ġlahiyat. Hatime bölümü:  

Teoloji, Fıkıh, Amelî Hikmet ve Tasavvuf.
600

 Bu eserin tertibi büyük oranda Ġbn 

Sina‟nın “Aksâmu‟l-„Ulûm”una dayanır.
601

 Ġbn Sina‟nın Külliyat‟ı tarzında yazılmıĢ bir 

eserdir.
602

 Bu eser, Ġbn Sînâ felsefesini tasavvufî ve dinî meseleler eĢliğinde yeniden gün-

deme taĢımıĢtır.
603

 

 ġîrâzî, eserin büyük bir kısmını kendi alanlarındaki klasik eserleri tercüme 

ederek telif etmiĢtir. Geometri ve astronomi bölümü Öklid ve Batlamyus‟un eserle-

rinden, usûl‟id-din bölümü Fahrüddîn Râzî‟nin el-Erba„în fî Usûli‟d-dîn‟inden, uy-

gulamalı felsefe kısmı Fârâbî‟nin Devlet Adamlarına Aforizmalar‟ından, müzik bö-

lümü Fârâbî, Ġbn Sina ve Abdulmü‟min Urmevî‟nin müzik risalelerinden,
604

 tasav-

vuf bölümü Sa„düddîn Fargani‟den tercüme edilerek kullanılmıĢtır.
605

 Ġbn Sina‟nın 

Kitâbü‟Ģ-ġifâ‟sı, Sühreverdî‟nin Hikmetü‟l-ĠĢrâk‟ı ve ġehrezûrî‟nin el-Vâridât ve‟t-

Takdîsât‟ı eserin diğer önemli kaynaklarıdır.
606

 Bunlara ilaveten Hüseyin Nasr‟ın 

belirttiğine göre Metafizikte çoğunlukla Ġbn Sina ve Sühreverdî‟nin eserlerinden 

etkilenmiĢtir. Din ve etik alanında Ġbn Sina ve Fahreddin Râzî‟nin eserlerinden isti-

fade etmiĢtir. Geometride çoğunlukla Oklid‟in elementlerini baĢka sözcüklerle anla-

                                                 

599  Kâtib Çelebi, KeĢfü‟z-Zunûn, c. I, s. 738; Bağdatlı Ġsmail PaĢa, Hediyyetü‟l-„Ârifîn, c. II, s. 407. 

600  Nasr, “Qutb al-Dîn Shîrâzî”, s. 219; Walbridge, agt, s. 237; Corbın, Ġbn RüĢd‟den Günümüze 

Ġslam Felsefe Tarihi, s. 103; Pourjavady-Schmıdtke, agm, s. 311-312; ġerbetçi, “Kutbüddîn-i 

ġîrâzî”, c. XXVI, s. 488; KeleĢ, agt, s. 87. 

601  Walbridge, The Philosophy of Qutb al-Din Shirazi, s. 238; Dürretü‟t-Tâc‟ın yorumu ile ilgili 

bazı problemler için bk. age, s. 106-108; Bu eserdeki ĠĢrâkî Temalar için bk. age, s. 109 vd. 

602  Yaltkaya, Ġbn Esirler MeĢâhîru Ulemâ‟, s. 88. 

603  ġerbetçi, agm, c. XXVI, s. 487. 

604  Kutbuddîn‟in bu eserindeki müzik sistemi hakkında geniĢ bilgi için bk. Wright, O, The Modal 

System of Arab and Persian Music A. D. 1250-1300, Oxford Universits Pres 1978, s. 143-193. 
605

  Nasr‟a göre Kutbuddîn‟in irfan okulu ile iliĢkisi sufizmi ele alıĢını etkilemiĢtir. Onun bu 

alandaki ana kaynağı Rûmî ve Konevî‟nin müridi olan Sa„düddîn Fergânî (ö. 699/1299)‟nin 

“Menâhicu‟l-„Ġbâd ile‟l-Meâd”idir. Nasr, “Qutb al-Dîn Shîrâzî”, s. 219; Bakar, age, s. 241. 

606  Walbridge, agt, s. 237-238; KeleĢ, agt, s. 87-88; Ayrıca bk. Nasr, “Qutb al-Dîn Shîrâzî”, s. 219; 

Bakar, Classification, s. 241. 
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tarak Farsça‟ya tercüme etmiĢ ve Haccac ile Sabit b. Kürre‟yi ĢerhetmiĢ, astronomi-

de Abdulmelik ibn Muhammed eĢ-ġîrâzî‟nin el-Mecist‟ini tercüme etmiĢtir.
607

 

 Dürretü‟t-Tâc Kitabının 1. cildini neĢreden Seyyid Muhammed MiĢkât,
608

 

Kutbuddîn ġîrâzî‟nin büyük ölçüde erken dönem eserlerinin baĢlıca bölümlerin i 

aynen Farsçaya çevirdiğini göstermiĢtir. GiriĢin ana bölümünde gerçekte Fahreddin 

Râzî (606/1209)‟nin “Esrâru‟t-Tenzîl”ini tercüme etmiĢ, kalan bölümünden kısmen 

Gazzâlî‟nin Ġhya-u Ulûmiddîn‟den, kısmen de Ġbn Sînâ (ö. 428/1037)‟nın “Tekâsim 

el-Hikme”sinden tercüme yapmıĢtır. Bazı alıntıları da daha ziyade ZamahĢerî‟nin 

“el-Kıstâs fi‟l-Arûz”undandır. Muhammed MiĢkat aynı zamanda Kutbuddîn‟in eği-

timinin yararlandığı bu kitapların kaynaklarını kapsamadığını da tartıĢmaktadır.
609

 

 Bu felsefî ansiklopedinin bazı elyazma nüshaları Berlin, Viyana ve Koperlin 

kütüphanelerinde bolca bulunmaktadır.
610

 (S.K. Ayasofya, nr. 2405, Damad Ġbrahim 

PaĢa, nr. 816; Râgıb  PaĢa Ktp., nr. 694; Köprülü Ktp., nr. 867)‟de el yazma nüshaları 

bulunan bu kitabın 1. cildi Seyyîd Muhammed MiĢkât (Tahran 1320 h.), II. cildi Hasan 

Tabesî (Tahran 1324-1325 h.) tarafından neĢredilmiĢtir. Ayrıca Mâhîduht Bânû 

Hümây eserin bir kısmını yayımlamıĢtır (Tahran 1369/1990).
611

   

 ġîrâzî, tefsirinde bu eseri ile benzer bir usulü takip ederek kendi alan larında 

önemli birçok eserden derleyerek tefsirini yazmıĢtır. Tefsir dıĢı dini alanlara geniĢ 

yer ayırması ile tefsiri, dini ilimler ansiklopedisini andırmıĢtır.  

b. ġerhu Hikmeti‟l-ĠĢrâk 

ġihâbüddîn Yahya es-Sühreverdî el-Maktûl (587/1191)‟ün görüĢlerini temellendirdiği 

“Hikmetü‟l-ĠĢrâk” adlı eserinin Ģerhidir. Sühreverdî‟nin bu eseri belki Ġslam dünyasında 

en etkili mistik felsefe çalıĢmasıdır. Mistik tasavvuru tanımlamada önemli rol oynayan bir kav-

                                                 

607  Nasr, agm, s. 219. 

608  ġerbetçi, agm, c. XXVI, s. 488. 

609  Pourjavady-Schmıdtke, “Qutb al-Din al-Shirazi‟s (634/1236-710/1311) Durrat al-Taj and its 

Sources”, s. 313; Konunun tartıĢması için bk. age, s. 313 vd.  

610  ġîrâzî, fî Beyâni‟l-Hâceh, il‟t-Tıbbi ve‟l-Etibbâ‟ ve Vesâyâhüm, s. 83; Bu eserin nüshaları için bk 

Walbridge, agt, s. 240; KeleĢ, agt, s. 88. 

611  ġerbetçi, agm, c. XXVI, s. 488; 1986‟da Muhammed MiĢkât yeniden neĢretmiĢtir. 
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ram olan “âlemu‟l-mîsâl” hakkındadır.
612

 ġîrâzî bu Ģerhi ile ĠĢrâkî felsefeyi yeniden canlan-

dırarak gündeme taĢımıĢ, Ġran, Anadolu ve Hindistan‟da yayılmasını sağlamıĢtır. 

 Kutbudddin‟in, Durretü‟t-Tâc‟ı da kapsayan yaklaĢık yarım düzine metafizik eseri 

vardır. Onların çoğu Ģerh Ģeklindedir. Bunlardan en önemlisi ġerh-ü Hikmeti‟l-ĠĢrak‟tır. 

Bu eser, Hikmetü‟l-ĠĢrak‟ın en popüler yorumudur. Sühreverdî‟nin talebesi ve ilk Ģarihi 

olan ġehrezûrî‟nin Ģerhini de geride bırakmıĢtır. Bu güne kadar Fars ve Hint geleneksel 

okullarında ĠĢrâkî felsefenin standart metni ve zorunlu bir danıĢma kitabı olarak kullanı-

lagelmiĢ,
613

 daha sonraki kuĢaklar Sühreverdî‟yi ġîrâzî‟nin gözüyle tanımıĢlardır.  

 ġîrâzî, eserin mukaddimesinde bu esere aĢırı övgüler yağdırmıĢtır. Bir cümlesi Ģöyledir: 

“Yeryüzünde ilahiyat ve seyr-ü sülûk metodu ile ilgili olarak bize ulaĢan bundan daha üstün, 

daha değerli, daha harika, daha tam bir kitap bilemiyoruz. Öyle ki zahiren satırları hurinin yü-

züne nur ile yazılmıĢ, batınen de manaları ruh levhasına akıl kalemi ile nakĢedilmiĢtir.”
614

 Öv-

güleri ve konulara vukufiyeti ġîrâzî‟nin ĠĢrâkî düĢünceye sahip olduğunu hissettiriyor.  

 Bu eser, Kutbuddîn‟in en popüler felsefî eseri olup, 1897‟de Tahran‟da taĢbaskısı 

yayınlanmıĢtır.
615

 Önce müstakil olarak Ġbrahim Tabâtabâî tarafından (Tahran 

1313/1895; bu neĢirden tıpkıbasım, Kum, ts.), daha sonra Hikmetü‟l-iĢrâk içinde (Tah-

ran 1315) yayınlanmıĢtır. Sühreverdî hakkında düzenlenen milletlerarası bir kongre mü-

nasebetiyle (Zencan, Mayıs 2001) Abdullâh Nûrânî ve Mehdî Muhakkık eseri yeniden neĢ-

retmiĢtir (Tahran 1379/2002). Bu Ģerhe XVI. yüzyılda Vedûd Tebrîzî tarafından bir ta„likat 

yazılmıĢtır.
616

 Kâtib Çelebi, esere Mevlânâ Abdülkerîm (900/1495)‟in Farsça bir haĢiye yaz-

dığını kaydetmektedir ve ġîrâzî‟nin Ģerhi hakkında Ģu değerlendirmeleri yapmaktadır: 

ġîrâzî‟nin Ģerhi örnek, faydalı bir Ģerhtir. Bu Ģerh hakkında, “bu eserde öyle kelimeler var 

ki bunları Ģeriate tatbik etmek mümkün değildir”, görüĢü belirtilmiĢtir. Ben derim ki her-

halde bunu söyleyen kiĢi, bunları uygun hale getirmeğe gücü yetmeyen kiĢilerdendir. 

Onun gücünün olmaması imkânının da yokluğu anlamına gelmez. Çünkü uygulama ve 

uygun hale getirme erdemli Ģerhçilere kolaydır.
617

  

                                                 

612  Walbridge, agm, s. 323.  

613  Bakar, age, s. 240; Ayrıca bk. Corbın, age, s. 103. 
614

  ġîrâzî, ġerhu Hikmeti‟l-ĠĢrâk, Sül. Ktp., Cârullâh, nr. 1315, vr. 2a. 

615  Nasr, “Qutb al-Dîn Shîrâzî”, s. 219; Walbridge, agt, s. 37, 241 

616  Eserin Ģerh ve nüshaları için bk. KeleĢ, agt, s. 89-90.  

617  Kâtib Çelebi, KeĢfü‟z-Zunûn, c. I, s. 684-685; Tukan, Turasü‟l-Arabi‟l-Ġlmi, s. 427. 
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 Bu eseri Kutbuddîn, hem Farsça hem de Arapça olarak yazmıĢtır. Süleymaniye 

Kütüphansinde Farsça ve Arapça nüshaları vardır. Arapça nüshaları: Bağdatlı Vehbi, nr. 

828; Carullah, nr. 1315; Ayasofya, nr. 2427-003. 

 ġîrâzî, ayrıca Sühreverdî‟nin “Kitâbu‟l-Esrâr” adlı eserini de “ġerhu Kitâbi‟l-

Esrâr”
618

 veya “ġerhü‟l-Esrâr” diye ĢerhetmiĢtir.
619

 Kays Ali Kays bunu hikmetü‟l-

ĠĢrak‟tan ayrı olarak zikreder.
620

 ġerhü‟l-Esrâr, hikmet-i ilahiye alanındadır.
621

  

 ġîrâzî‟nin, hocası Necmüddîn Dâbirân el-Kâtibî el-Kazvînî‟nin fizik ve metafiziğe dair 

en iyi tanınan eseri olan “Hikmetü‟l-„Ayn”a haĢiye yazdığı belirtilmektedir.
622

 Bunun yanında 

Meraga Rasathanesi‟ndeyken hocası Tûsî‟den ilk olarak okuduğu Ġbn Sinâ‟nın “Kitâbü‟l-ĠĢârât 

ve‟t-Tenbîhât” adlı eserine Ģerh ve haĢiye yazarak eleĢtirel bir yaklaĢım sergilediği ifade edil-

mektedir.
623

 Ancak bu bilgilerin doğruluğuna ulaĢamadık. Zikredilen ilgili nüshalardan ulaĢabil-

diklerimiz baĢka yazarlara aittir.  

 ġîrâzî‟nin diğer felsefî eserleri Ģunlardır: ġerh „alâ Kitâbi Ravdâti‟n-Nâzır: 

Tûsî‟nin “Ravdâtu‟n-Nâzır” adlı ontolojiye dair eserinin Ģerhidir (India Office, nr. 5831).
624

 

Risale fi Ġsbati‟l-Vâcib: ġîrâzî‟nin iki hocası, Tûsî ile Kazvînî arasındaki bir mevzuyu 

tartıĢdığı meĢhur bir yazmadır. Bilinen 10 varaklık bir yazma nüshası Rampur 435u‟da 

bulunmaktadır.
625

„IĢknâme: Mistik bilgi (irfan) hakkındadır. Bir giriĢ, üç bölüm ve bir sonuçla 

20 varaktan oluĢmaktadır. Farsça bir eserdir.
626

ġerhu‟n-Necât: Ġbn Sina‟nın “Kitabu‟n-Necât” 

adlı eserinin Ģerhidir.
627

 Kitâbü‟l-Ahlâk, Risâle fî Tahkîki‟l-Küllî, Risâle fi‟l-Hikme, Risâle fî 

                                                 

618  es-Suyûtî, Buğyetu‟l-Vu„ât, c. VI, s. 282. 

619  es-Safedî, el-Vâfî bi‟l-Vefeyât, c. XXV, s. 363; Bağdatlı Ġsmail PaĢa, Hediyyetü‟l-„Ârifîn, c. II, s. 

407; Zirikli, el-A„lâm, c. VII, s. 66. 

620  Kays, el-Îrâniyyûn ve‟l-Edebü‟l-„Arabî Ricâlu „Ulûmi‟l-Kur‟ân, c. I, s. 419. 

621  Yaltkaya, Ġbn Esirler MeĢâhîru Ulemâ‟, s. 88. 

622  Walbridge, agt, s. 38, 243; Nasr, “Qutb al-Dîn Shîrâzî”, s. 220; KeleĢ, agt, s. 91; Eserin nüshaları 

için bk. Walbridge, agt, s. 243.  

623  Brockelmann, GAL, c. II, s. 297; Walbridge, agt, s. 15-16, 244; Nasr, “Qutb al-Dîn Shîrâzî”, s. 220; 

KeleĢ, agt, s. 91. 

624  Nasr, “Qutb al-Dîn Shîrâzî”, s. 220; ġerbetçi, “Kutbüddîn-i ġîrâzî”, c. XXVI, s. 488. 

625  Brockelmann, GAL, c. II, s. 297; Walbridge, agt, s. 245. Brockelmann, Ġbrahim b. Muhammed 

ArabĢah Ġsferayini (ö. 945/1538)‟nin bu esere bir haĢiye yazdığını belirtmektedir. age, a.y. 

626  Walbridge, agt, s. 246. 

627  Nasr, agm, s. 220. 
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Tahkîk-i „Âlemi‟l-Mîsâl ve Ecvibet-i Esilât-i Ba„di‟l-Fudalâ‟.
628

 “Risâle Dâr „Ġlm-i Ahlâk”, 

Farsça yazmıĢtır ve görünürde kayıptır.
629

 

4. Matematik Eserleri   

a. Terceme-i Usûli Öklidis-i Hâce Nasîruddin-i Tûsi: Tûsî‟nin “Tahrîr-u Usûl-i 

Oklidis” adlı eserini 681/1282 yılında Farsçaya çevirmiĢ ve EmirĢah Taceddin‟e sun-

muĢtur. Nadir Ahmed 245; Sül. Ktp. Yeni Cami, nr. 796‟da nüshları vardır.
 630

   

b. Risâle der Tevhîd-i Kadâyâ-yı Öklidis: “Usûl-i Mevzu„a-yi Oklidis” diye de isimlen-

dirilir. Altı teoremi ele alır ve çok kısadır, 5 varaktan oluĢur. Meclis 12:55 ve Münzevî I: 

134, I: 136‟da nüshaları vardır.
631

 

c. Tahrîr-i Öklidis: Geometriye çok kısa bir giriĢtir. Bilinen el yazma nüshaları sadece 8 

varaktır. (Meclis 13: 227)
632

    

d. ġerhu Hareketi‟d-Dahrace ve‟n-Nisbe beyne‟l-Müstevî ve‟l-Münhanî: Düz çizginin 

kavisliden gerçekte kısa olup olmadığıyla ilgili paradoksu tartıĢan bir araĢtırma üzerine 

yazılmıĢ Ģerhtir. Kutbuddîn‟in bu Ģerhinin diğer adı “Risâle fi‟l-Hendese”dir.
633

 

Wiedemann bu eseri Nihaye‟nin devamı olarak zikreder.
634

 ġîrâzî‟nin geometri ile ilgili 

bu eserini Semerkand matematik ve astronomi okulunda tahsil gören Bahaüddin BahĢayiĢ 

el-Malatî adında bir talebe 844/1440 yılında istinsah etmiĢtir. Bu durum ġîrâzî‟nin eserleri-

nin bir kısmının burada da okutulduğunu bize göstermektedir. Eserin Türkiye‟deki yazma 

nüshaları:Yeni Cami nr. II: 221; HüsnüpaĢa, nr. 1280, 115 varaktır. Son sayfadaki müsten-

sih kaydına göre bu nüsha 747‟de Horasan‟da istinsah edilmiĢtir.
635

 

 Kutbuddîn‟in diğer eserleri Ģunlardır: “Kitâbu Sezâvâr Ġftihâr”, “Kitâbu ġerefi‟l-

EĢrâf”.
636

 “Cevâb „an Mes‟eletin Evredehâ Ġmâdüddîn el-KâĢî „ale‟l-Kavâ„id”,
637

  

                                                 

628  Walbridge, agt, s. 245-247; KeleĢ, agt, s. 91-92. 

629  Bakar, Classification, s. 242. 

630  Nasr, agm, s. 217; Walbridge, agt, s. 260. 

631  Walbridge, agt, s. 261 

632  Sezgin, Fuat, GAS, Leiden: E. J. Brill, 1974, c. V, s. 114; Walbridge, agt, s. 261. 

633  Brockelmann, GAL, c. II, s. 297; Sarton, Ġntroduction, c. II, s. 1017; Walbridge, agt, s. 262; 

Fernini, A Bibliography of Scholars in Medieval Islam, s. 392. 

634  Wiedemann, “Kutbeddîn”, c. VI, s. 1050; Nasr, “Qutb al-Dîn Shîrâzî”, s. 218. 

635  KeleĢ, agt, s. 87. 

636  Müderris, Reyhânetü‟l-Edeb, c. IV, s. 471; Kays, age, c. I, s. 421.  

637  Mantık alanındaki bu eserin Sül. Ktp. Ayasofya 4862-028‟de bir nüshası bulunmaktadır. 



104 

 

 

 ġîrâzî, arasıra Arapça ve Farsça Ģiirler yazardı. Bunlar genellikle arada sırada yazı-

lan ve belleği güçlendiren parçalardı. Bunlardan günümüze kadar gelenlerden çoğunu 

onun biyografilerinde bulmak mümkündür. Fakat bunlar Ģimdiye kadar toplanıp yayın-

lanmadı.
638

 ġîrâzî‟nin yazdığı Ģiirlerden biri Ģöyledir:  
 ىاُمَشِعََ ْْاَ َنبَدَجً ٔعَهَِٕرَو              ُكٍُِخب َرَِ ُكٍُِخَر ةِّب َسَََا

 ىاُماٖرَو ُُِىٖثوا َسُذُجاِع َذٍُْلَو               ًخَِٕزٔف بٌََٕ بَحٍَّٔاٌْ َذْمٍََخ

    ىاُمَفِشب َََِٕث بِحٌٍٍَّْٔٔ ًُْمَف        بَحٍَّٔاٌْ َذْمٍََخ َذِٔاَ َذِٕا ُوَرٔا

Ey Rabbim, yarattığını yaratırsın.            

Ve kullarına, aĢık olmayı yasaklarsın. 

Güzel kızları bize imtihan olarak yarattın.     

Ve Rabbinize kulluk edin, sakının dedin. 

Sen, güzel kızları yarattığın zaman                

Güzellere söyle bize yumuĢak davransın. 

 ġîrâzî‟ye nispet edilen ve Beyazıt Kütüphanesi Veliyüddîn Efendi nr. V 

1840‟da onun adına kayıtlı olan “Mektûbât” adlı bir eser mevcuttur. Yazarın emirle-

re ve dostlarına yazdığı mektuplardan oluĢan ve 159 varak olan bu eserin kapağında 

Kutbuddîn ġîrâzî‟nin ismi yer alır. Ancak mektupların baĢında “min „Abdillâh Kutb 

b. Muhyî ilâ…” Ģeklinde farklı bir isim yer almakta bu durum da eserin ġîrâzî‟ye ait 

olmadığını göstermektedir. 

 Sül. Ktp. Ayasofya 4072-001‟de “ġerhu Kasîdeti „Amîdüddîn Es„ad el-Ensârî” 

adlı Ģerh de ġîrâzî‟ye nispet edilir. Ancak eserin mukaddimesinde Mesûd b. 

Mahmûd b. Ebi‟l-Feth eĢ-ġîrâfî‟nin ismi yer almaktadır. Eserin bu yazara ait olma 

ihtimali yüksektir. Ġsim benzerliğinden dolayı ġîrâzî‟ye atfedilmiĢ olmalıdır. Bu 

eserde 8 tane kaside yazarına ait kasideler ve Ģerhleri vardır. 

 Böylece ġîrâzî‟ye nispet edilen eserlerin bir kısmının ona ait olmadığı görülmek-

tedir. Bu eserler genellikle isim benzerliğinden dolayı ona atf edilmiĢlerdir.  

                                                 

638  Walbridge, agt, s. 276; Kutbuddîn ġîrâzî‟nin eserlerinin bulunduğu yerler için bk. GAL, Leiden-E. 

J. Brıll 1949, c. II, s. 274-275; Mînovî, “Molla Kutb ġîrâzî”, s. 199-204; Ġhsanoğlu - Rosenfeld, 

Mathematicians, Astronomers and Other Scholars of Ġslamic Civilations and Their Works (7th-

19th c.), s. 233-235; ġîrâzî‟nin Türkiye‟de mevcut olan eserlerinin müstensihi ve tarihi belli olan-

larının tablosu için bk. KeleĢ, agt, s. 95-97. 

639  el-Hansârî, Ravdâtu‟l-Cennât, c. VIII, s. 129; Müderris, age, c. IV, s. 472; Kays, age, c. I, s. 415. 

Bu Ģiir ġîrâzî‟nin gençlik dönemlerine ait hissiyatını yansıttığı anlaĢılıyor.  
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 ġîrâzî, 708/1309 yılında Tebriz‟de Necmüddîn Mevsılî‟ye bütün eserlerini 

okutması için “el-Ġcâze li Necmüddîn Mevsılî” baĢlığında üçbuçuk varaktan oluĢan 

bir icazet vermiĢtir. Bu icazetin nüshası Beatty nr. 3883 5‟te bulunmaktadır.
640

  

 Kutbuddîn Ġslam‟ın önde gelen düĢünür ve bilim adamlarından olmasına rağmen 

“Durretü‟t-Tac li Ğurreti‟d-Dibâc”, “ġerhu Hikmeti‟l-ĠĢrâk”  ve “Risâle fî Beyâni‟l-

Hâce ile‟t-Tıbbi ve Âdâbi‟l-Etıbbâ‟ ve Vesâyâhüm” olmak üzere sadece 3 tane eseri 

neĢredilmiĢ, geri kalanları ise yazma eser halinde bulunmaktadırlar. Bunlar da basılma-

dığı ve yeterince kullanıma sunulmadığı sürece tanınamayacaklardır.  

5. ġîrâzî‟nin Eserlerinin Genel Önemi 

Kutbuddîn‟in entelektüel etkisinin yaygınlaĢması öğrencileri ve yazdığı eserleri yoluyla 

olmuĢtur. Kutbuddîn‟in etkisini özellikle devam ettiren yazmalarından en etkili olanı tıp 

alanında “ġerhu Külliyâti‟l-Kânûn, astronomi alanında “Nihâyetü‟l-Ġdrâk”, metafizik ve 

daha ziyade felsefe alanında “ġerhu Hikmeti‟l-ĠĢrâk idi.
641

 Onun yazmalarındaki genel 

etki Nasr tarafından Ģöyle özetlenmektedir: “Onun yazmaları Safevilerin felsefedeki 

Rönesanslarını ve Farsların bilimlerini mümkün kılmada etkili entelektüel elementlerden 

biri olmuĢtur. Onun ismi saygı ile anılmaya devam etmiĢtir ve onun çalıĢmaları Osmanlı 

ve Moğol imparatorluklarında okutulmuĢtur.”
642

 Onun ilk entellkektüel uğraĢısı felsefe 

bilimi alanındadır. Felsefî bilimlerdeki üstün pozisyonu, sadece bilgiyi sınıflamasından 

değil yaĢamı boyunca sergilediği eğitim faaliyeti ve ürettiği iĢgücü gibi onun entelektüel 

yaĢamından da kaynaklanır. Fakat o dini bilimlerdeki bilginliği ve verdiği eserler ile de 

saygı kazanmıĢtır.
643

 

 BaĢta “Nihâyetü‟l-Ġdrâk” ile “Tuhfetü‟Ģ-ġâhiyye” olmak üzere ġîrâzî‟nin özellikle 

astronomi ve matematik eserleri Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuĢ-

tur. Naklî ilimlerden de usul-i fıkha dair “ġerh-ü Muhtasari‟l-Müntehâ” ile beyan ve 

anlam ilimleri ile ilgili “ġerhu Miftâhi‟l-Ulûm” adlı eseri de Osmanlı medreselerinde 

okutulmuĢtur. Zira bu eserlerin Türkiye kütüphanelerinde çok sayıda nüshaları vardır. 

                                                 

640  Walbridge, agt, s. 276; KeleĢ, agt, s. 95. 

641  Nasr, “Qutb al-Din al-Shirazi”, s. 226; Bakar, Classification, s. 244. 

642  Nasr, a.y. 

643  Bakar, age, s. 243-244. 
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ġîrâzî‟nin tefsiri “Fethu‟l-Mennân fî Tefsîri‟l-Kur‟ân”ın nüshalarının tamamına yakını-

nın sadece Türkiye kütüphanelerinde bulunması onun Anadolu‟da tefsir alanında da 

dikkate alındığını göstermektedir. ġîrâzî‟nin fikrî tesirleri Anadolu baĢta olmak üzere 

bütün Ġslam dünyasında ve hatta Avrupa‟da görülmüĢtür. Zira onun Ġslam dünyasında ve 

Avrupa‟nın en önemli kütüphanelerinde de eserleri bulunmaktadır.
644

 

ġîrâzî‟nin yaĢadığı dönemde Ġslam dünyasında Ģerh yazma geleneğinin daha yeni 

baĢlamıĢ olması sebebi ile birtakım farklı alanlarda yazdığı Ģerhleri genellikle alanların-

da yazılan ilk Ģerhlerdir.  

 

  

                                                 

644  KeleĢ, agt, s. 112-113. 



ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

KUTBUDDÎN ġÎRÂZÎ‟NĠN TEFSĠR ANLAYIġI VE TEFSĠRĠ 

 

Bir ilim adamının düĢünce yapısını belirleyen en önemli Ģey içinde yetiĢtiği sosyo-

kültürel çevre, ekonomik koĢullar ve geçmiĢten gelen ilmî mirastır. Bu noktada eğitimli 

bir ailenin çocuğu olarak yetiĢip döneminin karmaĢık sosyo-kültürel ortamında ilmî ve 

idari önemli görevler üstlenen Kutbuddîn ġîrâzî‟nin düĢünce yapısı ile Kur‟an ve tefsir 

anlayıĢı, birinci derecede Ġslam ilim-kültür mirasından ve ikinci derecede de kendi dö-

neminin karmaĢık düĢünce yapısından etkisel ve tepkisel olarak oluĢmuĢtur.  

 Kutbuddîn ġîrâzî‟nin tefsir anlayıĢının daha iyi anlaĢılabilmesi için Kur‟an anlayı-

Ģının ilk önce ortaya konması önem arz etmektedir. Bu vesile ile bu bölümde ilk önce 

müfessirin Kur‟an anlayıĢını ortaya koymaya çalıĢacağız. Ardından da tefsir anlayıĢını 

ve daha sonra da ġîrâzî‟nin tefsirinin yapısını ele alacağız.   

A. ġÎRÂZÎ‟NĠN KUR‟AN ANLAYIġI 

Bu baĢlık altında ġîrâzî‟nin genel olarak Kur‟an‟a yaklaĢımını, ona nasıl baktığını ortaya 

koymaya çalıĢacağız.  

 ġîrâzî, Kur‟an‟ın levh-i mahfuzdan dünya semasına bir defada indirildiğini, oradan 

da peyderpey indirildiğini bir çok yerde tekrarlamaktadır.
1
 Örneğin “Biz onu, Kur‟an 

olarak, insanlara dura dura okuyasın diye (âyet âyet, sûre sûre) ayırdık; ve onu peyder-

pey indirdik.”
2
 ayetinin tefsirinde müfessirimiz, Kur‟an‟ın Hz. Peygamber‟e yirmi, yir-

mi üç veya yirmi beĢ yılda indiği konusunda ihtilaf olduğunu ancak levh-i mahfuzdan 

dünya semasına bir defada indirilmesi ve sonra Hz. Peygambere belirtilen müddet içeri-

sinde parça parça indirilmesinde ihtilaf olmadığını belirtir.
3
 Kur‟an‟ın peygambere 

nüzulunden önce toptan indiğini ifade eden bu anlayıĢ Kur‟an hakkında bir bakıĢ çısını 

da yansıtmaktadır. Her ne kadar ulema Kur‟an‟ın levh-i mahfuzdan dünya semasına bir 

                                                 

1
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 174b.   

2
  Ġsrâ 17/106. 

3
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 109b-110a. 
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defada indirildiğini söyleseler de sadece nass ile bilinebilecek olan bu konuda kesin bir 

ayet bulunmamakta ve bir yorum tarzı olarak günümüze kadar bu bilgi gelmektedir. Ko-

nu  ile ilgili ayetler de farklı Ģekillerde anlaĢılmaya müsaittir.  

 ġîrâzî, yaĢadığı dönemin karmaĢık düĢünce yapısının ve sorunlarının bir çözümü 

olarak Kur‟an‟ın anlaĢılabilir ve yaĢanabilir olmasını son derece önemsemiĢ olmalı ki 

önemli görevlerde bulunmanın verdiği tecrübe ile ömrünün sonunda geniĢ hacimli olan 

bu tefsirini yazmıĢtır. Bu vesile ile Kur‟an‟ın özellikle uygulamaya yönelik olan öğüt 

verici yönüne ve ahkâm ayetlerine ağırlık vermiĢtir.    

1. Kur‟an‟ı Okumanın, Anlamanın ve Onunla Amel Etmenin Önemi  

YetiĢtirdiği öğrencilerine sıkça Kur‟an‟ı okumanın ve ezberlemenin öneminden bahse-

den ġîrâzî, tefsirinin mukaddimesinde “Kur‟ân‟ın faziletleri,” “Kur‟ân‟a teĢvik,” “Kur‟ân‟ı 

öğrenen, okuyan, dinleyen ve onunla amel edenin üstünlüğü,” “Allah kelâmının nasıl okunması 

gerektiği,” “YanlıĢ ve haram olan okuyuĢ ve bu konuda âlimlerin farklı görüĢleri,” “Kur‟ân, ilim 

vb. hususlarda gösteriĢten sakınma,” “Kur‟ân‟ı düzgün okuyanın sevap derecesi,” “Kur‟ân‟ın 

tefsiri ve tefsir ehlinin faziletine dair sahabe ve tabiînden gelen haberler,” “Hafız olan ve Kur‟an 

okuyan kimselerin Kur‟an‟a saygı ve hürmet konusunda yapmaları gereken hususlar,” Ģeklin-

deki baĢlıklarla konuya yer vermesinin yanında tefsirinin çeĢitli yerlerinde genellikle 

çeĢitli rivayetler muvacehesinde Kur‟an‟ı okumanın ve anlamanın öneminden bahset-

miĢtir.
4
  

ġîrâzî, “Faslun i„lem enne litilâveti‟l-Kur‟âni âdâben zıhâraten ve âdâben 

bitâneten” Ģeklinde baĢlık atarak Kur‟an okumanın on tane zahiri, on tane de Bâtınî ada-

bına yer vermiĢtir. Bu adapları maddeler halinde Ģöyle zikredebiliriz: A. Zâhirî Âdâblar: 

1. Abdestli olmak, 2. Kur‟an‟dan okunacak miktarı ve süresini belirlemek, 3. Kur‟an‟ı 

bölümlere ayırarak ve belirli günlere taksim ederek  okumak, 4. Kur‟an‟ı yazma adabı 

(güzel ve açık yazma), 5. Tertîl, 6. Ağlamak, 7. Ayetlerin hakkına riayet etmek, secde 

ayeti okunduğunda secde etmek, 8. Kur‟an okumaya baĢlarken Ģeytandan Allah‟a sı-

ğınmak, 9. ÂĢikâre okumak, 10. Kur‟an‟ı güzel sesle, düzgün Ģekilde okumak. B. Bâtınî 

Âdâblar: 1. Kelâmın aslını anlamak: Allah kelamının büyüklüğünü, yüceliğini ve onu 

celalinin arĢından insanların anlayıĢ seviyelerine indirmekle mahlukatına olan lütfunu 

                                                 

4
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 97b-99a. 
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düĢünmek, 2. Kelam sahibine ta„zîm ve O‟nun kelamını okumanın önemini kavrama, 3. 

Huzur-u kalb, kalbin anlamaya katılması ve hatıraları terk etmesi, 4. Tedebbür, 5. Te-

fehhüm, her ayeti layıkıyla anlamaya çalıĢmak, 6. Anlamayı engelleyen Ģeylerden uzak-

laĢmak, 7. Tahsis, Kur‟an okuyanın Kur‟an‟ın her hitabının kendine yöneldiğini kabul 

etmesi, 8. Teessür, ayetlerin içeriğine göre kalbin etkilenmesi, 9. Terakkî, Kur‟an‟ı Al-

lah‟tan dinliyormuĢ seviyesine yükselmek, 10. Teberrî, Kur‟an okuyanın Allah‟ın yüce-

liği karĢısında benliğinden ve kendine yönelmekten uzaklaĢması.
5
 Bu maddeleri genel-

likle anlamaya yönelik olarak zikreden ġîrâzî, Kur‟an‟ı kıraetten maksadın tefekkür ve 

tedebbür olduğunu,
6
 Kur‟an‟ı hakkı ile okumanın dil, akıl ve kalbin iĢtirakı ile olacağını 

ifade etmiĢtir.
7
  

Kutbuddîn, Kur‟an‟ı tertil üzere okumanın, anlam derinliğine inmek gayesi ile 

tane tane okumak olduğunu ifade etmiĢ ve Ģöyle demiĢtir: Allah, geceleyin kalkmayı 

emredince akabinde tertil üzere Kur‟an okumayı emretti ki namaz kılanda ayetlerin ha-

kikatleri ve manaları hususunda kalbî uyanıklık, derin düĢünce ve tefekkür gerçekleĢsin. 

Allah‟ın zikrine ulaĢtığında zikredilenin azameti ve celali kalbini kaplasın. Vaad ve 

tehdid zikredildiğinde korku ve ümit doğsun, kıssalar ve meseller zikredilince ibret alma 

oluĢsun. Bu durumda kalp, marifet nuru ile aydınlansın. Bütün bunlar Kur‟an hızlı 

okunmadığı durumlarda gerçekleĢir. Bütün bunlardan ortaya çıkan Ģu ki, tertilden mak-

sat, okuma esnasında kalbi uyanıklığın gerçekleĢmesidir.
8
 Kur‟an okurken etkilenip ağ-

lamanın önemine de dikkat çeken,
9
 mütekebbir kurra olmaktan da Allah‟a sığınan ġîrâzî, 

bu Ģekilde tertili tecvide indirgeyen mantığa da eleĢtiri yöneltmiĢ olmaktadır. Bununla 

beraber müfessir, tertille ilgili Furkan sûresinin 32. ayetinin tefsirinde tertilin sadece 

tedebbür için değil, Kur‟an‟ı anlayamayan acemlerin de Kur‟an‟ı hızlı okumaktansa 

tertil üzere yavaĢ yavaĢ okumalarının saygıya daha elveriĢli ve kalbi etkilemede daha 

güçlü olduğu için müstahap olduğunu belirtmektedir.
10

 Görüldüğü gibi müfessir 

                                                 

5
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 111, vr. 249a-252b; Esad Ef., nr. 132, vr. 110a-119a; Esad 

Ef., nr. 138, vr. 150a-157b; ġîrâzî, bu bölümü 32. ciltte isim vermeden, 38. ciltte ise isim belirterek 

Gazzâlî‟nin Ġhyâ‟sından almıĢtır. KrĢ. Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed,  Ġhyâu 

„Ulûmi‟d-Dîn ve bi HâmiĢihî: Tahrîcu Ehâdîsi‟l-Ġhyâ‟, Dâru‟Ģ-ġa„b, ts., c. I, s. 495-521. 
6
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 125, vr. 28b, 31b. 

7
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 125, vr. 34a; Esad Ef., nr. 138, vr. 149b. 

8
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 138, vr. 149b.  

9
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 126, vr. 235a-b. 
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Kur‟an‟ı anlama Ģansı olmayanlarda dahi Kur‟an okumada kabin etkilenmesini ve derin 

saygının oluĢmasını esas almıĢtır. 

Müfessir, okuma deyince özellikle Kur‟an‟ı anlayarak okumayı ve onunla amel 

etmeyi anlamıĢ ve tefsirinde bu meyanda çok sayıda rivayete yer vermiĢtir. Bunlardan 

bir kaçını Ģöyle zikredebiliriz. Ġbn Mesûd (ö. 32/653) Ģöyle dedi: “Kur‟an onlara kendisi 

ile amel etmeleri için indirildi, fakat onlar onun okunuĢunu amel edindiler. Onlardan biri 

Kur‟an‟ı baĢından sonuna kadar okuyor, bir harfini dahi eksik bırakmıyor ama onunla 

amel etmeyi terk ediyor”
11

  

eĢ-ġa„bî (ö.103/721) ve Süfyân b. „Uyeyne (ö. 198/814) dediler ki: Allah‟ın in-

dirdiği kitaplardan maksat onların gereği ile amel etmektir, dil ile okuyup süslemek de-

ğildir. Bu, onları değiĢtirmektir. Nesâî, Ebû Sa„îd el-Hudrî (ö. 74/693)‟den Hz. Peygam-

ber‟in Ģöyle buyurduğunu rivayet etmiĢtir: “Ġnsanların en Ģerlisi, Kur‟an‟ı okuyup da 

içindeki hiçbir Ģeye riayet etmeyen fasık kimsedir.”
12

 Allah bize kitabına uymayı ve 

gereği ile amel etmeyi emrettiği halde biz Yahudi ve Hıristiyanların terk ettiği gibi kita-

bını terk ettik.
13

 

Ġbn Amr (ö. 118/736) ve Cündeb (ö. 58/678) hadisinde bu ikisi Ģöyle demiĢlerdir: 

“Öyle bir zamanda yaĢadık ki her birimiz Kur‟an‟ı okumaya baĢladığı zaman önce ona 

iman ederdik. Sureler Allah Resulüne inerdi de biz helâlını-haramını, emrini-nehyini ve 

üzerinde durmamız gereken yeri bilirdik. Sonra öyle adamlar gördüm ki onların her biri-

ne imandan önce Kur‟an verilmiĢ, Kur‟an‟ı baĢından sonuna kadar okuyorlar da emrini, 

                                                                                                                                          

10
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 131, vr. 75a; Müfessir bu meyandaki açıklamalarına devam 

ettikten sonra sözlerini Ģu Ģekilde bitirmektedir: Kıraatten kasıt tedebbürdür. Bu sebeple tedebbürü 

sağlamak için tertil konuldu. Zira zahirde tertil, batında tedebürü mümkün kılmaktadır. Bu meyan-

da Hz. Ali Ģöyle demiĢtir: AnlaĢılmayan ibadette ve tedebbür olmayan kıraatte hayır yoktur. “Biz, 

Kur‟an‟la senin kalbini pekiĢtirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk.” 

ayeti bunu ifade etmektedir. Esad Ef., nr. 131, vr. 76a. 
11

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 144a. 
12

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 133b; Bu hadis bazı lafız değiĢiklikleri ile Nesâî‟de 

yer almaktadır. en-Nesâî, Ahmed b. ġuayb, Sünen, Çağrı Yay., Ġstanbul 1992, Cihâd, bab 8, hadis 

no: 3104, c. VI, s.12. 
13

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 134a; ġîrâzî, bu rivayetleri ve açıklamayı bir takım 

değiĢikliklerle isim vermeden Kurtubî‟den almıĢtır. KrĢ. Kurtubî, Ebû Abdillâh Muhammed b. 

Ahmed b. Ebî Bekr (ö. 671), el-Câmi„u li Ahkâmi‟l-Kur‟ân ve‟l-Mubeyyin lemâ Tedammenehû mi-

ne‟s-Sünnet-i ve Âyi‟l-Furkân, Thk. „Abdullâh b. „Abdulmuhsin et-Türkî, Müessesetü‟r-Risâle, 

Beyrut 1427/2006, c. II, s. 165-166; Bakara 2/63 ayetinin tefsiri.  
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nehyini ve üzerinde durması gereken yeri bilmiyorlar, kalitesiz hurma saçar gibi saçıyor-

lar.”
14

 

 Hasen Basrî (21-110/642-728)‟nin Ģöyle dediği rivayet edilmiĢtir: “Bu Kur‟an‟ı, 

tefsiri hakkında herhangi bir bilgisi olmayan çocuklar, köleler okuyup harflerini ezber-

lediler de onun emir ve yasaklarına riayet etmediler. Hatta onlardan biri, Kur‟an‟ı oku-

dum ve tek bir harfini eksik bırakmadım dese de, Kur‟an onun ahlakında, amelinde bir 

etki bırakmamıĢsa Allah‟a yemin olsun ki tamamını eksik bırakmıĢtır…”
15

   

Ġbnü‟l-Hatîb (ö. 606/1209) dedi ki: “Ġnsanlar birbirlerini reddetmede bu ayeti 

(leküm dînüküm veliyedîn) örnek getirmeyi adet edindiler. Bu caiz değildir. Çünkü 

Kur‟an bu Ģekilde delil getirilmek için değil üzerinde düĢünülmesi ve gereği ile amel 

edilmesi için indirildi.
16

 Bir hadiste de Ģöyle buyrulmuĢtur: “Bu Kur‟an‟ı Allah, anlama-

dan okumak için değil, derinlemesine düĢünmek ve içindekilerle amel etmek için indir-

di.”
17

  

Böylece Kutbuddîn, bunlara benzer Ģekilde Kur‟an‟ı anlamanın ve yaĢamanın 

gerekliliğini ifade eden hadis ve sözlere tefsirinde fazlaca yer vermiĢtir.
18

 Hud sûresinin 

ve Hâkka, Meâric, Tekvir, Kâri„a gibi aynı temayı iĢleyen sûrelerin okunması ariflerin 

kalplerinde Ģiddetli etkisini, gücünü ortaya çıkarır, onları kendilerinden geçirir ve saçla-

rını ağartır,
19

 diyerek de Kur‟an‟ın okuyanına göre nasıl bir etki uyandıracağına dikkat 

çekmiĢtir.  

 “Sana bu mübarek Kitab‟ı, âyetlerini düĢünsünler ve aklî olanlar öğüt alsınlar 

diye indirdik”
20

 ayetinin tefsirinde“ ٍَِِْٕٔعاِج ُُٖهٌٍَّا َِٓشثَِّذَزُّاٌْ بِءٍََُّعاٌْ ٍَٓ  ٍَِِْٕٔعِجب َرٌََو َ َِٓشجَِّىَزُّاٌْ اِءٓشُماٌْ ٍَٓ  َ ”
21

 

                                                 

14
  en-Neysâbûrî, Ebû „Abdillâh el-Hâkim (ö. 405/1014), el-Müstedrek „ale‟s-Sahîhayn, Dâru‟l-

Harameyn, Kâhire 1417/1997, Îmân, bab 1, hadis no: 101, c. I, s. 83; ġîrâzî, age, Sül. Ktp., 

Hekimoğlu, nr. 112, vr. 144a-b.  
15

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 125, vr. 27a-b. 
16

  Müfessir, “Ġbnü‟l-Hatîb” ifadesi ile Fahreddîn Râzî‟yi kast etmiĢ. KrĢ. Râzî, age, c. XXXII, s. 148; 

ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 140, vr. 140a. 
17

  ġîrâzî, age, Esad Ef., nr. 140, vr. 140a. Bu hadisin kaynağına ulaĢamadık. 
18

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 133b-134a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 143b-144b; 

Hekimoğlu, nr. 125, vr. 27b-35a. 
19

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 122a. 
20

  Sâd 38/29. 
21

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 125, vr. 27b; ZamahĢerî‟nin ifadesini değiĢtirerek almıĢtır. 

KrĢ. ZamahĢerî, Mahmûd b. Ömer (467-538/1075-1144), Tefsîru‟l-KeĢĢâf „an Hakâiki Ğevâmidi‟t-

Tenzil ve „Uyûni‟l-Ekâvî‟l fî Vucûhi‟t-Te‟vîl, Tashih: Muhammed Abdusselâm ġâhîn, 3. bs. Dârul-

Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut, 1424/2003, c. IV, s. 87. 
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(Allahım, beni düĢünen ulemadan yap, kibirli kurradan yapma) Ģeklindeki duası, 

ġîrâzî‟nin, Kur‟an‟ın üzerinde düĢünülmesi, anlaĢılması ve hayata uygulanması gereken 

bir kitap olduğu anlayıĢını ortaya koyan özlü bir ifadedir. Müfessirimiz, bunun deva-

mında “Kur‟an‟ın bereketi kiĢiyi cennete mirasçı kılar, cehennemden uzaklaĢtırır, dünya 

hayatı süresince korur, âhirette de rütbesini yükseltme sebebi olur,”
22

 demek sureti ile 

Kur‟an‟ı, hayatın buhranlarında sığınılacak bir dost ve Allah‟a yükselme aracı olarak 

görmüĢtür.  

Kutbuddîn, Kur‟an‟ın isimlerinden birinin er-rûh olmasını da Ģu Ģekilde açıkla-

maktadır: Kur‟an ruh olarak isimlendirildi, zira bedenler ruhlarla hayat bulduğu gibi 

ruhlar da Kur‟anla hayat bulurlar.
23

 Böylece Kur‟an‟ı ruhun gıdası olarak gören müfes-

sir, onu hayatın merkezine yerleĢtirmiĢtir. 

2. Kur‟an‟ın, Ġlimlerin Kaynağı Olması ve Bilimsel Verilerle Ġzahı 

Kutbuddîn, el-Kânûn Ģerhinin mukaddimesinde ilmin nihai gayesini Ģöyle açıklamakta-

dır: “Ġlmin en yüksek seviyedeki konumu, en ince idraki ve en yüksek yeri; ulûhiyet 

sıfatlarını ve rububiyet alametlerinin özelliklerini bilmektir. Buna sahip olan kiĢi en üs-

tün hazinelere, saadete, en mükemmel kazanca ve kemale maliktir.”
24

 Müfessir, bu bakıĢ 

açısını tefsirinde de sürdürmüĢtür.  

 Sezgisel bilgiyi kabul eden ve kabul etmeyenleri de tefsirinde eleĢtiren ġîrâzî, bü-

tün ilimlerin Allah‟ın fiillerine ve sıfatlarına dâhil olduğunu, zahir, batın bütün ilimlerin 

Kur‟an‟da kaynağının bulunduğunu belirtmiĢtir. Bu konuda Ģu rivayet ve görüĢlere yer 

vermektedir: Hz. Peygamber Ģöyle buyurmuĢtur: “Kur‟an‟ın zahiri, batını, haddi ve mat-

laı vardır.”
25

 Ali b. Ebî Tâlib (ö. 40/660) demiĢtir ki: “ġayet isteseydim Fatiha‟nın tefsi-

rinden yetmiĢ deve yükü çıkarırdım.” Bazı ulema demiĢtir ki “Allah‟ın kitabında her bir 

ayetin altmıĢ bin anlamı vardır. AnlaĢılamayan kısım daha fazladır.” Rivayet edildiğine 

                                                 

22
  ġîrâzî, a.y. 

23
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 125, vr. 170b. 

24
  ġîrâzî, ġerhu‟l-Kânûn fi‟t-Tıbb, Sül. Ktp., ġehid Ali PaĢa, nr. 2047, vr. 1b; KeleĢ, agt, s. 133. 

25
  Bu hadis Ġhyâ‟da yer almaktadır. Gazzâlî, Ġhyâ, c. I, s. 172; Ġbn Hibbân‟ın Sahîh‟inde ise hadis Ģu 

Ģekilde yer almaktadır: “Kur‟an yedi harf üzere indirildi. Bunlardan her ayetin zahiri ve batını var-

dır.” Ġbn Belbân, el-Emîr „Alâuddîn „Alî el-Fârisî (ö. 739 h.), Sahîhu Ġbn Hibbân bi Tertîb-i Ġbn 

Belbân, Thk. ve Thr. ġuayb el-Arnaût, Müessesetü‟r-Risâle, 2. bsk., Beyrut 1414/1993, Ġlim, hadis 

no: 75, c. I, s. 276.  
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göre Hz. Peygamber besmeleyi okudu ve yirmi kez tekrarladı.
26

 Bunu sadece manaları-

nın batınını düĢünmek için yapmıĢtır. Ġbn Mes„ûd (ö. 32/653) demiĢtir ki: “Kim önceki-

lerin ve sonrakilerin ilmini isterse Kur‟anla harekete geçsin.” Bu, mücerred kıraat ve sırf 

zahir tefsir ile olmaz. Özetle bütün ilimler Allah‟ın fiilerine ve sıfatına dâhildir. Bu ilim-

lerin sonu yoktur. Kur‟an‟da bunların toplamına iĢaret vardır.
27

 Hz. Peygamber Ģöyle 

buyurmuĢtur: “Kur‟an‟ı okuyun ve onun garipliklerine/ acayipliklerine yapıĢın.”
28

 

“Kur‟an‟ı teĢvik edin. Onda öncekilerin ve sonrakilerin ilmî vardır.”
29

 Bunlara ilaveten 

müfessir, Kur‟an‟ın değerli ilimlerin tamamını ayrıntıları ile kapsaması yönü ile de mu-

cize olduğu görüĢüne yer vermektedir.
30

 

 Gerek tasavvufi bilgiye, gerekse ahkâm ayetlerine bakıĢında Ehl-i sünnet‟in bakıĢ 

açısını ve yöntemini benimseyen ġîrâzî, Kur‟an‟ı Ģer„î hükümlerin temel kaynağı olarak 

görmüĢ ve ahkâm ayetlerinin tefsirinde dört mezhebin görüĢlerine de yer vermiĢtir. Fı-

kıhtaki taklit döneminde ġâfiî mezhebinin bir müntesibi olarak yaĢamasının bir sonucu 

olarak da tefsirinde mezheplerin görüĢlerini aktarmak ve bazen tercihler yapmakla ye-

tinmiĢtir. 

Öte yandan Kur‟an‟ı bilimlerin kaynağı olarak gören ġîrâzî, bilimsel verilerle 

açıklanabilen ayetleri izahında zaman zaman yaĢadığı dönemdeki bilimsel verilere göre 

açıklamalar yaptığı görülmektedir.
31

 Örneğin o dönemde atomun parçalanamayacağı 

sanıldığı için evrenin yaratılıĢını anlatırken Ģu açıklamayı yapmaktadır: Âlem, parça-

                                                 

26
  Ebû Zer Herevî, Mu„cem‟inde Ebû Hureyre‟den zayıf bir senedle rivayet etmiĢtir. el-„Irâkî, 

Tahrîcu Ehâdîsi‟l-Ġhyâ‟, c. II, s. 388, hadis no: 888 (el-Mektebetü‟Ģ-ġâmile programı).   
27

  ġîrâzî, Fethu‟l-Mennân, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 144b; Kur‟an hakkında benzer görüĢle-

re baĢka yerlerde de yer vermektedir. Hekimoğlu, nr. 116, vr. 79b.  
28

  ġîrâzî‟nin “ikraû el-kur‟âne…” Ģeklinde aktardığı bu hadis Beyhakî‟de, “a„ribû el-kur‟âne…” 

Ģeklinde yer almaktadır. el-Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Huseyn (384-458), el-Câmi„u li 

ġu„abi‟l-Îmân, Thk. Abdulalî Abdulhamîd Hâmid, Mektebetü‟r-RüĢd, Riyâd 1423/2003, hadis no: 

2094, c. III, s. 548; el-Muttakî, Alâüddîn Alî el-Hindî (ö. 975/1567), Kenzü‟l-„Ummâl fî Süneni‟l-

Akvâl ve‟l-Ef„âl, Müessesetü‟r-Risâle, 5. bsk., Beyrut 1405/1985, hadis no: 2369, c. I, s. 529; 

ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 144b. 
29

  Ġbnü‟l-Esîr, Muhammed el-Cezerî (544-606), en-Nihâye fî Garîbi‟l-Hadîs ve‟l-Eser, Thk. Mahmûd 

Muhammed et-Tanâhî-Tâhir Ahmed ez-Zâvî, Müessesetü‟t-Târîhi‟l-„Arabî, c. I, s. 229; ġîrâzî, bu 

hadisi ve ayetin tefsiri ile ilgili bir takım bilgileri isim vermeden Kurtubî‟den almıĢtır. KrĢ. 

Kurtubî, age, c. I, s. 190; ġîrâzî, Fethu‟l-Mennân, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 138b; Bakara 

2/71 ayetinin tefsiri. ġîrâzî‟nin Kurtubî‟den aldığı “fe innehû” ifadesi Ġbnü‟l-Esîr‟de “fe inne fîhi” 

Ģeklinde yer almaktadır.  
30

  ġîrâzî, Fethu‟l-Mennân, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 68a. 
31

  Esad Ef., nr. 138, vr. 129a. 
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lanmayan cüzlerden mürekkeptir, bölünemeyen parçaların yaratılması da bir defada 

olur; aksi halde parçalarına bölünmüĢ olur. Allah her iki Ģekilde de yaratmaya kadirdir.
32

 

Ancak ġîrâzî, genellikle kendi dönemindeki Tâbiî ilimler alanındaki geliĢmeleri 

dikkate almak yerine, evrenle ilgili olarak bilimi ilgilendiren konularda dahi özellikle 

Ġbn Abbas vb. ilk dönem müfessirlerinden aktarılan çeĢitli rivayetlere
33

 ve Ġsrailî haber-

lere
34

 yer vermiĢtir. Örneğin yaratılıĢı anlatan ayetlerin tefsirinde birkaç yerde yeryüzü-

nün üzerinde bulunduğu balıkla ilgili rivayetleri aktarmıĢ,
35

 ulemanın bu balığın ismi 

konusundaki ihtilaflarına dahi yer vermiĢtir.
36

  

 ġîrâzî‟den iki asır önce yaĢamıĢ olan Gazalî‟nin dünyanın yuvarlak olduğunu, boĢ-

lukta döndüğünü, nurunu güneĢten aldığını ve bunun itiraz edilemeyecek bir gerçek ol-

duğunu belirtmesine karĢın
37

 çağının her türlü bilimi ile iĢtiğal eden, sekiz sene rasatha-

nede çalıĢan ġîrâzî‟nin bu tür rivayetler aktarması gariptir. ġîrâzî, “Allah yeryüzünü si-

zin için bir sergi yapmıĢtır”
38

 ayetinin zahirinin yeryüzünün kürevi değil de düz olduğu-

nu gerektirdiğini belirtmiĢtir. Bir görüĢe göre kürevidir. Ġbn Mücâhid, birinci görüĢün 

doğruluğuna yeryüzünü çevreleyen denizlerin sularının delalet ettiğini belirtmiĢtir. O, 

yeryüzü eğer yuvarlak olsaydı su, onun üzerinde duramazdı, demiĢtir.
39

 Yerçekimi yasa-

sının bilinmediği o dönemlerde belki bu görüĢü doğal karĢılamak gerekir. Bunun yanın-

da Kutbuddîn, tefsirinde yerkürenin yuvarlak olduğu Ģeklindeki görüĢlere de yer vermiĢ-

tir. Ġmam Nesefi‟nin, “delille sabittir ki yeryüzü küredir, gökyüzü de onu ihata etmiĢtir,” 

Ģeklindeki görüĢünü yorumsuz olarak aktarmıĢtır.
40

 Bir baĢka yerde “Arzı yaydık…”
41

 

ayetinin tefsirinde astronomicilerin yeryüzünün büyük bir küre, müfessirlerin de düz 

                                                 

32
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 5a; ġîrâzî, aynı meyanda karanlığın asıl ıĢığın arızi 

olduğunu söyler. age, vr. 6b. 
33

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 68a-b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 5a-6b, 9b-10a; 

Hekimoğlu, nr. 117, vr. 55a; Esad Ef., nr. 138, vr. 127a-129a. 
34

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 68a-b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 235a; Hekimoğlu, nr. 

116, vr. 6a-b, 129a-130a; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 117a-b; Esad Ef., nr. 138, vr. 127a-b. 
35

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 68b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 171a; Hekimoğlu, nr. 

116, vr. 6b; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 117a-b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 222a. 
36

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 6b. 
37

  AteĢ, age, s. 118. 
38

  Nûh 71/19. 
39

  ġîrâzî, Fethu‟l-Mennân, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 138, vr. 129a. 
40

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 247b.  
41

  Hicr 15/19. 
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olduğu Ģeklinde görüĢlerini zikrettikten sonra Allah‟ın ayetteki muradının ne olduğunu 

ve yeryüzünün Ģeklinin nasıl olduğunu Kendisinin daha iyi bileceğini belirtmiĢtir.
42

 

ġîrâzî, …َّبْد َوَسِعْذ َوَثِشْق ٗٔ ُغٍُ َّبِء ٔفُ ِٓ اٌٖغ ِٔ  Yahut (onların durumu), gökten“ َؤِو َوَصٍُِّت 

sağanak halinde boĢanan, içinde yoğun karanlıklar, gürültü ve yıldırımlar bulunan 

yağmur(a tutulmuĢ kimselerin durumu) gibidir.”
43

 ayetini tefsir ederken o dönemin bi-

limsel görüĢlerinin karĢısında duran rivayetlere yer verir, ancak rivayetleri kabul veya 

reddettiğine dair bir imada bulunmaz. ġöyle der: “Âlimlerin belirttiğine göre Allah‟ın 

burada semayı zikretmesi yağmurun yeryüzü buharından kaynaklandığını iddia edenlere 

cevap olsun ve su sesinden oluĢtuğunu iddia eden filozofların görüĢünü ortadan kaldırsın 

diyedir. Ra„d buluttan çıkan sestir. Müfessirler ra„d konusunda ihtilaf ettiler. Ġbn Ab-

bas‟ın belirttiğine göre ra„d, bulut göründüğünde onu bir araya toplayan, kızdığı zaman 

da ağzından ateĢ çıkan, buluta etki yapan meleğin ismidir.”
44

 Böylece ġîrâzî, felsefeci, 

astronomi âlimi, matematikçi olmasına rağmen bu örnekte görüldüğü gibi yağmurun 

oluĢumu ile ilgili olarak tefsir âlimlerinin görüĢlerini tercih etmiĢtir. Genel olarak da 

tefsirlerden aldığı rivayetleri ve görüĢleri kendi bilimsel birikimi ile tahlile tabi tutmadan 

olduğu gibi aktarmıĢtır. 

Böylece ġîrâzî, gerek yaĢadığı dönemde araĢtırma alanına girsin gerekse girme-

sin, bilimsel içerikli bir ayeti  ele alırken kendi görüĢünden ziyade sahabe ve tâbiînden 

gelen rivayetleri önceler ve ulemanın çoğunluğunun görüĢüne önem verir.  

Kutbuddîn, kendi döneminde bilimsel geliĢmelerin çözemeyeceği konularda ise 

haklî olarak Kur‟an‟ın bütünlüğü çerçevesinde Kur‟an‟ın ne dediğini, konu ile ilgili ri-

vayetleri ve ulemanın yorumlarını aktarır. Örneğin göklerin ve yerin 6 günde yaratılma-

sında “gün” kavramından kastın ne olduğu konusunda  sahabeden Hasen Basrî ve 

Mücâhid‟in dünya günleri, Ġbn Abbâs ve ulemanın genelinin de ahiret günleri Ģeklinde 

görüĢ belirttiklerini aktarır.
45

 Cumhurun görüĢüne göre bütün mahlukatın yaratılıĢı, her 

                                                 

42
  Hekimoğlu, nr. 117, vr. 55a; Müfessir ayetin devamındaki  “orada sabit dağlar yerleĢtirdik” ifade-

sini “Allah yeryüzünü su üzerinde yaratınca, yeryüzü sallanmıĢ, Allah da onu dağlarla sabitlemiĢ-

tir”, Ģeklinde açıklamakta ve Ġbn Abbas‟ın bu meyandaki sözünü aktarmaktadır. 
43

  Bakara 2/19. 
44

  ġîrâzî, benzer baĢka rivayetler de aktarır, konu ile ilgili bir hadisi de zikreder ve batıl olduğunu 

söyler. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 58b.  
45

  Bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 5b. 
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günün miktarı bin sene olan 6 günde tamamlanmıĢtır.
46

 Dünya günlerinden 6 gün diyen 

de olmuĢtur. ġayet denecek olursa “Bizim buyruğumuz göz kırpması kadar kısa sürede 

gerçekleĢen bir tek sözdür.”
47

 ayetinde buyrulduğu gibi Allah bütün mahlukatı bir anda 

yaratmaya kadirdir. Allah‟ın gökleri ve yeri 6 günde yaratmasındaki fayda ve hikmet 

nedir? Ona Ģöyle cevap verilir: Allah bütün eĢyayı bir anda yaratmaya kadir olsa da O, 

her Ģeyi belli bir sınırla, belli bir ölçü ile yaratır, vucûda ancak bu vakitte gelir. Bundan 

maksat kullarına iĢlerinde istikrar, sebat ve teenniyi öğretmesidir. ġîrâzî, akabinde Sa„îd 

b. Cübeyr (ö. 95/714)‟in aynı minvaldeki sözünü ve Hz. Peygamber‟in “Teenni Al-

lah‟tan, acele Ģeytandandır”,
48

 hadisini aktarır.
49

 Görüldüğü gibi müfessirimiz bir ter-

cihte bulunmayarak cumhurun görüĢünü öne çıkarmakta ve konuyu ahlaki bir boyuta 

taĢıyarak teenninin öneminden bahsetmektedir.  

ġîrâzî, bilimsel birikimini yeterince tefsirine yansıtmamıĢtır. Uzun yıllar astro-

nomi ile uğraĢan ġîrâzî‟nin astronomi sahasına giren bazı ayetler hakkında bilimsel yo-

rumlar getirmesi beklenirken sadece o ayetin ne anlama geldiği ile ilgili olarak bir takım 

görüĢ ve rivayetleri aktarmakla yetindiğini görmekteyiz.
50

 

ġîrâzî‟nin bilimle irtibatlı ayetleri açıklamada döneminin bilimsel seviyesini veya 

kendi bilimsel birikimini yansıtmaktan daha çok bu konuda bir takım rivayetlere ağırlık 

vermesinin arka planında Kur‟an‟ı bilimlerin kaynağı olarak görerek Kur‟an‟ın ne dedi-

ğini önemsemesi, Kur‟an‟ı anlamada ise en yetkin otorite olarak peygamberden sonra 

sahabeyi ve sonraki tefsir otoritelerini görmesinin önemli rolü olmalıdır. Bu arada tefsi-

rini halk için yazması ve her bilim dalına bağımsız bakabilme özelliği de bu noktada 

tavrını etkileyen diğer önemli nedenlerdir. Bunun yanında bilimsel alanların uzmanları-

nın görüĢlerini aktarmasının ardında da kendine Ģârih rolü biçmiĢ olma ihtimali olabile-

                                                 

46
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 235b; Konuyu birkaç yerde tekrarlayan ġîrâzî, baĢka 

bir yerde de cumhurun görüĢü olarak göklerin ve yerin yaratılmasının dünya günlerinden 6 gün ol-

duğunu bildirir. Bk. Esad Ef., nr. 137, vr. 47a; Ayrıca konuyu ele aldığı yerlerde Allah‟ın yaratma-

ya hangi gün baĢladığı konusundaki ulemanın ihtilafını ve ilgili rivayetleri aktarır. Bk. ay; 

Hekimoğlu, nr. 113, vr. 235a-b; Esad Ef., nr. 131, vr. 104b-105a. 
47

  Kamer 54/50. 
48

  el-Beyhakî, el-Câmi„u li ġu„abi‟l-Îmân, bölüm 33, hadis no: 4058, c. VI, s. 211. 
49

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 235b-236a. Müfessir aynı yorumları Furkan 

Sûresinin 59. ayetinin tefsirinde tekrarlamıĢtır. Esad Ef., nr. 131, vr. 105b. 

50
  Örneğin “َِ ََّىألعِ إٌُٗجى ُُ ِث  ayetinin sadece muhtemel anlamları ile ilgili görüĢleri (Vâkıa 56/75) ”َفٍَب ُاْلِغ

sıralamıĢ, bilimsel bir yorum getirmemiĢtir. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 137, vr. 28a-b.  
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ceği gibi tefsir gibi önem verdiği bir alanda hata yapmanın manevi sorumluluğundan 

çekinmiĢ olmalıdır.  

ġîrâzî, daha ziyade tabii ilimlerle izahı mümkün olan ayetleri, Ġlahi mesajı sun-

mada vasıta olarak ele almıĢ, bu meyanda yaptığı açıklamalarda kâinattaki ibret verici 

yönlere dikkat çekmiĢtir.
51

 Örneğin “O, yeri sizin için bir döĢek, göğü de bina yapan-

dır…”
52

 ayetini Ģöyle açıklamaktadır: Âlimler demiĢlerdir ki: insan Ģu âlemi bir düĢün-

se, bütün ihtiyaçlarının karĢılandığı mamur bir ev gibi olduğunu görür. YükseltilmiĢ 

gökyüzü tavan gibi, yeryüzü yayılmıĢ sergi gibi, yıldızlar lambalar gibi, insan da evin 

sahibi gibidir. Orada menfaatleri için hazırlanmıĢ çeĢit çeĢit bitkiler, maslahatları ile 

ilgili tanınan hayvan sınıfları vardır. Bütün bu Ģeylerin emrine amade kılındığı insanın 

Allah‟a Ģükretmesi gerekir.
53

 Müfessir bu Ģekilde ayetin bilimsel izahına gitmeyip ibret 

yönünü aktarmıĢtır. 

ġîrâzî, kainatın ve insanın yapısını ele alırken, her Ģeyde el-fâ„ilu‟l-muhtâr olan 

Allah‟ın fiilinin, sanatının icrasına dikkat çekmiĢ,
54

 sanattan sanatkara götürmeyi hedef-

leyen açıklamaları aktarmıĢtır. Örneğin “De ki: Göklerde ve yerde ne var, bir baksanı-

za…”
55

 ayetinin ve benzeri bir ayetin tefsirinde
56

 Gazzâlî‟nin Ġhyâ‟sından Ģu açıklamayı 

iki kez alıntılamıĢtır: “Ey gafil düĢünceni gökler âlemine uzat. Belki bu sayede sana 

göklerin kapısı açılır. Kalbin Rahmanın arĢının önünde duruncaya kadar kalbinle göğün 

en ücra yerlerinde dolaĢ. Bu durumda belki Ömer b. el-Hattâb (ö. 23/644)‟ın rütbesine 

ulaĢmayı umarsın. Zira o Ģöyle demiĢti: “kalbim Rabbimi gördü.” Bu böyledir. Zira en 

uzağa ulaĢmak en yakını aĢtıktan sonra mümkün olur. Sana en yakın olan Ģey nefsindir. 

Sonra yerleĢtiğin yeryüzüdür. Sonra sana açılan hava, sonra bitkiler, hayvanlar, yeryü-

zündeki Ģeyler. Sonra gökle yer arasındaki atmosferin harika durumları, sonra yıldızları 

ile beraber yedi gök. Sonra kürsi, sonra arĢ, sonra arĢı taĢıyan melekler ve göklerin hazi-

neleri. Akabinde bakıĢlarını oradan arĢın, kürsinin, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki-

                                                 

51
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 60b, 69b-70a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 88b; 

Hekimoğlu, nr. 116, vr. 107b-111a; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 113b-114b; Örneğin “Allah gözü 7 ta-

bakada yarattı. Her tabakanın hususi bir vasfı ve Ģekli vardır. ġayet o tabakalardan veya sıfatlardan 

biri kaybolsa göz görme duyusunu kaybeder” demektedir. Hekimoğlu, nr. 116, vr. 107b. 
52

  Bakara 2/22. 
53

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 60b. 
54

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 113b-114b; Esad Ef., nr. 138, vr. 126b. 
55

  Yûnus 10/101. 
56

  Nahl 16/12; ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 142b-143a. 
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lerin Rabbine çevir/O‟nu düĢünmeye koyul. Seninle O‟nun arasında geniĢ kapsamlı bu 

çöller, çok uzak mesafeler ve çok yüksek tepeler var. Sen daha en yakınındaki tepeyi: 

nefsinin zahirini bilmeyi aĢamadın. Sonra kalkmıĢsın arsızca konuĢuyorsun; Rabbini 

bildiğini iddia ediyorsun. Neyi düĢündün, neye muttali oldun da Rabbini ve O‟nun ya-

rattıklarını bildiğini söylüyorsun. ġimdi baĢını göğe kaldır, oraya, oradaki yıldızlara, 

onların hareketlerine, doğuĢlarına, batıĢlarına, güneĢe, aya, doğuların ve batıların farklı-

laĢmasına, bir bozukluk olmaksızın ve seyrinde bir değiĢme olmaksızın sürekli olarak 

süren hareketindeki deverana bak. Hepsi de artıp eksilmeyen takdir edilmiĢ bir hesaba; 

Allah‟ın bir kitabı rulo halinde dürer gibi dürmesine dayalı olarak yörüngelerinde akıp 

gitmekteler.”
57

  

ġîrâzî, Ġslam ulemasının ürettiği fikirlerle de ayetleri tefsir ettiği görülmektedir. 

Örneğin vücudun organları arasındaki karĢılıklı iliĢkilerle geleneksel insan toplumlarının 

bölümleri arasındaki benzerliğe dikkat çeken Ġslam âlimleri, bedene genellikle kalbin 

krallığı olarak bakmıĢlar ve onu büyük bir Ģehre benzetmiĢlerdir. Ġbn-i Arabî, el-Cîlî ve 

Nesefî gibi meĢhur sufiler ruhun mabedi olarak beden düĢüncesini ele almıĢlardır. Ve 

Ġslam‟ın büyük sufi Ģairi Rûmî, insan bedeninden “Yunus‟un balinası” ve “kalbin gölge-

sinin gölgesinin gölgesi” olarak söz etmiĢtir.
58

 ġîrâzî de vücudun organları arasındaki 

karĢılıklı iliĢkilerle geleneksel insan toplumlarının bölümleri arasında iliĢki kurmaktadır. 

Bazı hukemanın insan bedenini Ģehre benzettiklerini ifade ederek bu benzerliği açıkla-

maktadır.
59

 

Kutbuddîn, kainatla insanın benzerliğini ele aldığı bir baĢka yerde de insanın, ul-

vi âlem diye nitelendirdiği gökler ile sufli âlem diye nitelendirdiği yeryüzüne yapısal 

benzerliğini açıklamaktadır: Feleklerle burçların terkibi insanın terkibi gibidir. Nitekim 

felekler de 7 tanedir, insanın uzuvları da 7 tanedir. Felek 12 burca ayrıldığı gibi insan 

vücudunda da 12 delik vardır. Ġki göz, iki kulak, iki burun deliği, iki boĢaltım yolu, iki 

göğüs, bir ağız ve göbek. Burçların altısı kuzeyde, altısı da güneydedir. Bedendeki de-

liklerin de altısı sağda, altısı da soldadır. Bu aziz ve âlim olan Allah‟ın takdiridir. Felek-

                                                 

57
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 116a; Gazzâlî, Ġhyâ, c. IV, s. 2830-2831. 

58
  Bakar, Gelenek ve Bilim; Ġslam‟da Bilim Tarihi ve Felsefesi Üzerine, s. 151. 

59
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 123, vr. 14b; Bu meyanda ġîrâzî, ġerhu‟l-Kânûn fi‟t-Tıbb, 

adlı eserinin önsözünde Ģunları söylemektedir: “ümmetler ve dinler ile ilgili bilgiler topladım… 

Tıbbın kanunlarını izleyerek, devletlerin birbirleri ile olan ihtilaflarını, düĢmanlıklarını, yönetenler 

ile yönetilenlerin iliĢkilerini, milletler ve dinlerin açıklamalarını inceledim.” ġîrâzî, ġerhu‟l-Kânûn 

fi‟t-Tıbb, Sül. Ktp., ġehid Ali PaĢa, nr. 2047, vr. 2a; KeleĢ, agt, s. 134. 
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te 7 tane dolaĢan yıldız vardır. Ey Âdemoğlu bedeninde de 7 tane kuvvet vardır. ĠĢitme, 

görme, tatma, koklama, konuĢma, akletme ve dokunma. Felekte baĢ ve kuyruktan oluĢan 

iki düğüm vardır. Fakat her ikisi de zati itibarı ile gizlidir ama tesirleri açıktır. Bedenin-

de de etkileri açık olan iki gizli Ģey vardır. Bunlar mizacının sağlığı ve hastalığıdır. Ha-

reketlerin yıldızların hareketleri gibi, doğumun yıldızların doğması, ölümün de yıldızla-

rın batması gibidir. ĠĢte insan ulvi âlem itibari ile böyledir. Sufli âlem itibari ile durumu-

na gelince bedenin yeryüzü gibidir, kemiklerin dağlar, beynin madenler, damarların de-

reler, etin toprak, saçın bitkiler, yüzün doğu, sırtın batı, sağın güney, solun kuzey, ruhun 

rüzgâr, konuĢman gök gürültüsü, gülmen ĢimĢek, salgıların yağmur, kızman bulut, terin 

sel, uyuman ölüm, uyanman hayat, çocukluk günlerin ilkbahar, gençliğin yaz, olgunluk 

çağın sonbahar, yaĢlılık çağın da kıĢ gibidir. Yaratanların en güzeli olan Allah‟ın Ģanı ne 

yücedir. Öyle ki iki avucunda otuz beĢ kemik yarattı. Kolunda iki, pazında bir, ayakla-

rında otuz beĢ, bacağında iki, baldırında üç, belinde on sekiz kemik, yanlarında on do-

kuz kaburga, omzunda sekiz, baĢında dört kemik ve ağzında otuz iki diĢ yarattı. Yara-

tanların en güzeli olan Allah‟ın Ģanı ne yücedir.  Öyle ki senin için secde etmeye uygun 

bir alın, cömertliğe elveriĢli el, hizmete elveriĢli iki ayak, hikmete elveriĢli iki kulak, 

ibret almaya uygun göz, marifete uygun kalp ve Ģahadete uygun dil yarattı. Yaratanların 

en güzeli olan Allah‟ın Ģanı ne yücedir.
60

  

ġîrâzî‟nin ulvi âlem dediği gökyüzüne ve gökcisimlerine bir kutsiyet yüklediği 

görülmektedir. Bu tür açıklamalarında daha ziyade Gazzâlî‟nin etkisindedir. Astronomi 

alanında çalıĢmasını da bu manada kutsal bir iĢ olarak görmüĢ olmalıdır. ġîrâzî, “Bil ki 

felek ve yıldızlardan sonra cisimlerin en Ģereflisi insandır…, insan da beden ve ruhtan 

oluĢmuĢtur”
61

 diyerek Kur‟an‟ın “O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda 

sizi imtihan etmek için, ArĢ‟ı su üzerinde iken, gökleri ve yeri altı günde yaratandır.”
62

 

Ģeklinde her Ģeyin insan için yaratılmasını ifade eden ayete ve diğer teshîr ayetlerine zıt 

düĢmektedir. Bu anlayıĢı, kendi dönemindeki gökler âlemi algısı ile ilgili olmalıdır. 

                                                 

60
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 123, vr. 4a-b; ġîrâzî, buna benzer bir yorumu Gazzâlî‟den 

alıntı yaparak, topraktan yaratılan insanın vucudunun organları ile yeryüzünün Ģekilleri arasında 

karĢılıklı iliĢkilere, benzerliklere, ayetlerin de delaleti ile insanın ölümü ile kıyametin kopmasında-

ki benzerliklere yer vermektedir. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 295a-296a. 
61

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 113b; ġîrâzî, bir baĢka yerde nefs ve bedenden olu-

Ģan insanın canlıların en Ģereflisi ve mahlukatın özü olduğunu ifade etmektedir. Hekimoğlu, nr. 

123, vr. 4b; AnlaĢılan ġîrâzî‟nin hayatında en çok sevdiği iki Ģey vardı. Biri, Hz. Peygamber, diğe-

ri de yıldızlar. 
62

  Hûd 11/7. 



120 

 

 

ġîrâzî‟nin bilimsel alt yapısına, çağındaki bilim dallarındaki yetkinliğine rağmen 

ilgili ayetlerin tefsirini yaparken veya bir baĢlık altında bilimsel bir konuyu ele alırken 

kendi katkısı çok az yer alır, genellikle ilgili alanların uzmanlarının görüĢlerini aktarır.
63

 

Özellikle tıp
64

 ve astronomi alanında
65

 olmak üzere tabii ilimlerdeki yetkinliğini kulla-

narak da açıklamalar yapmıĢtır. Ancak kendisi tıp alanında Ġbn Sînâ‟nın el-Kânûn‟una 

Ģerh yazacak kadar uzman olmasına rağmen daha ziyade “kâleti‟l-etıbbâ‟”,
66

 “kâle 

ba„du‟l-etıbbâ‟”
67

 gibi ifadeler kullanarak baĢka tabiplerin görüĢlerini aktarmıĢtır. ġîrâzî, 

“faslun fî teĢrîh-i a„zâi‟l-insân,”
68

 “faslun fi‟l-„ayn,”
69

 Ģeklinde baĢlıklar atarak insanın 

azalarını ele almıĢ ve burada alanın uzmanı olduğunu, anlatımı ve bilgisi ile sergilemiĢ, 

ancak bir bölümü “hâzâ mâ sahha „inde erbâbi‟t-teĢrîh” (bunlar anatomi erbabına göre 

doğru olan Ģeylerdir) cümlesi ile bitirmiĢtir.
70

 ġîrâzî, astronomi alanında da çoğunlukla 

“kâle „ulemâu‟l-hey‟e”,
71

 “kâle ashâbu‟l-hey‟e”,
72

 “ashâbu‟l-hey‟e ittefekû”
73

 vb Ģekil-

                                                 

63
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 60b; Burada yağmurun oluĢumunu “zehebe 

ba„duhum” ifadesi ile isim vermeden ifade değiĢilikleri yaparak Razi‟den almıĢtır. (KrĢ. Râzî, 

Tefsîr-i Kebîr, c. II, s. 122). Yıldızlar hakkında çeĢitli baĢlıklarda bilgi verirken de çeĢitli astrono-

mi âlimlerinin, dilcilerin görüĢlerini ve rivayetler aktarmıĢtır. Örneğin Harakî diye bilinen Ebû 

Muhammed Abdulcebbâr‟ın “et-Tebsıra fî Kevâkibi‟s-Sâbite” adlı eserinden görüĢ aktarmıĢtır. 

Esad Ef., nr. 138, vr.  27a-30a; Yıldızlarla ile ilgili görüĢler aktarması ile ilgili olarak ayrıca bk. 

Hekimoğlu, nr. 117, vr. 152b-155a. 
64

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 125a, 125b, 165b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 103a (Bu-

rada çocuğun oluĢumu hakkında bilgi vermiĢtir.); Hekimoğlu, nr. 113, vr. 204b-205b; Hekimoğlu, 

nr. 115, vr. 30b-31a; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 113b-114b.  
65

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 5a-b, 10a-b (“(Aya) bir takım menziller takdir eden 

O‟dur” (Yunus 10/5) ayetinin tefsirinde ayın 18 menzilini saymaktadır.); Hekimoğlu, nr. 120, vr. 

56b-59a, Burada “Her biri bir yörüngede yüzmektedir” (Enbiyâ 21/33) ayetinin tefsirinde kendi 

katkılarıyla beraber müfessir ve astronomicilerin görüĢlerini aktarmakta ve “vallâh-u a„lem-u bi 

mahlûkâtihî” demektedir. Aynı Ģekilde “GüneĢ ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir” 

(Rahmân 55/5) ayetinin tefsirinde de kısaca kendi görüĢlerini ve astronomi âlimlerinin görüĢlerini 

aktarmaktadır. Hekimoğlu, nr. 126, vr. 261a-b; ġîrâzî, zaman zaman benzer Ģekilde, ilgili ayetlerin 

tefsirinde burçlar vb konular hakkında bilgiler vermektedir. Bk. Hekimoğlu, nr. 117, vr. 53a-b; 

Esad Ef., nr. 131, vr. 109a-115a. Müfessir, bir grubun “ĠĢi çekip çevirenlere (and olsun)”  (Nâziât 

79/5) ayetini delil getirerek burçların, feleklerin ve gezici yıldızların âlem üzerinde tesir yaptığı ve 

âlemi yönettiği Ģeklindeki iddialarının hakikatle bağdaĢmadığını, dolayısı ile bunları yoktan var 

edenin Allah olduğunu belirtmekte ve bu konuda iĢleri çekip çevirenlerin Allah‟ın izni dahilinde 

melekler olduğu Ģeklindeki Ġbn Abbas‟ın görüĢünü delil getirmektedir. Esad Ef., nr. 131, vr. 115a. 
66

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 186a/216a, 188a/218a. 
67

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 132, vr. 86b. 
68

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 123, vr. 6a-7b. 
69

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 123, vr. 7b-17a. 
70

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 123, vr. 14a; Tıp doktoru olan, özellikle de göz alanında 

uzman olan ġîrâzî, görüĢleri uzmanlara dayandırsa da burada eser ismi vermeyip, uzuvları ayrı ayrı 

baĢlıklar altında ele almıĢ ve ustaca anlatmıĢtır. Kendi anlatımı olduğu anlaĢılmaktadır.  
71

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 53b. 
72

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 58b; Hekimoğlu, nr. 126, vr. 261b. 
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lerde genel ifadelerle astronomi âlimlerinin görüĢlerini aktarmıĢtır. Böylece müfessir, 

kendisi iyi de olsa Kur‟an‟ın anlaĢılması gibi önemli bir alanda daha ehliyetli ağızlardan 

bilgi aktarma yoluna gitmiĢ veya görüĢleri bir yere dayandırma ihtiyacı duymuĢtur. 

Sonuç olarak Kutbuddîn, Kur‟an ayetlerini bilimsel verilerle açıklarken insanları 

Allah‟a çağrıyı ve tefekküre daveti öncelemiĢtir. Yaptığı yorumlarda çağının ulaĢmıĢ 

olduğu bilimsel düzeyin ve anlayıĢın izleri görülmekle beraber tefsir rivayetlerini bilim-

sel verilere tercih ettiği de görülmektedir. Çok yönlü âlim olmasına rağmen, avamın 

okuyup amel etmesi için yazdığı tefsirinde muhataplarının seviyelerini göz önüne alarak 

kendi bilimsel donanımını Kur‟an açıklamalarına yeterince aksettirmemiĢ ve bu konu-

larda halkın ihtiyaç duyduğu kadar bilgiler vermiĢtir. Her bilim dalına olduğu gibi bu 

alana da bağımsız olarak bakmıĢ, Kur‟an‟ı bütün muhatapların anlaması gerektiğini sa-

vunmuĢ, açıklama iĢini ise, otoritelerinin söz söyleyeceği bir alan olarak görmüĢtür. 

3. Kur‟an‟ın Ġ„câzı 

Kur‟an‟ın i„câz‟ı, insanları kendi benzerini getirmekten aciz bırakması demektir.
74

 

ġîrâzî, Kur‟an‟ın i„cazı konusuna tefsirinde sıkça vurgu yapmıĢ, gerek tefsirinin mukad-

dimesinde,
75

 gerekse bazı ayetlerin tefsirinde çeĢitli baĢlıklar altında konuyu çeĢitli mü-

fessirlerden istifade ile anlatmıĢtır.
76

 Bunun yanında Kadı „Ġyad‟ın eĢ-ġifâ adlı eserinin 

Hz. Peygamber‟in mucizeleri bölümünden Kur‟an‟ın i„câzı ile ilgili çeĢitli fasl baĢlıkla-

rını aktarmıĢtır.
77

  

 Kur‟an‟ın hangi yönlerden mucize olduğunu on küsur maddede dile getiren mü-

fessirimiz, özellikle gaybden haber vermesi ve birçok ilmî ihtiva etmesi yönü ile mucize 

olduğunu değiĢik yerlerde tekrarlamıĢtır.  Yunus sûresi 37. ayetinin tefsirinde Ģunu ifade 

etmiĢtir: “Bil ki insanlar Kur‟an‟ın hangi yönden mucize olduğu konusunda ihtilaf etti-

ler. Bir kısım ulema geçmiĢ ve gelecek gayb haberlerini içermesi yönü ile mucizedir, 

                                                                                                                                          

73
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 138, vr. 26b. 

74
  Mennâ„u‟l-Kattân, Mebâhis fî „Ulûmi‟l-Kur‟ân, Mektebetu Vehbe, Kahire 2000, s. 250. 

75
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 21b-25a; mukaddimesinde Kurtubî‟den alıntı yap-

mıĢ. KrĢ. Kurtubî, el-Câmi„u li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, c. I, s. 112-122.       
76

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 68a-69b.  
77

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 134a-142a; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 51a-52a; el-Kâdî 

„Ġyâd, Ebu‟l-Fadl el-Yahsabî (ö. 544/1149), eĢ-ġifâ bi Ta„rîfi Hukûki‟l-Mustafâ, HâĢiye: Ahmed b. 

Muhammed b. Muhammed eĢ-ġimnî (ö. 872), Dâru‟l-Kütübi‟l-„Ġlmiyye, Beyrut, ts, c. I, s. 246-

280.  
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demiĢlerdir. Bu, ٔٗ َٓ َََذَِ ٌ َثُِ -ifadesinden kastedi (kendinden öncekini doğrulayan) َرِصٔذَكَ أٌَّز

lendir. Bir kısmı da birçok ilmî içermesi yönü ile mucizedir, demiĢlerdir. Buna da  ًَ َوَرْفٔصُ

ٍِءٍ  ِّ َش (her Ģeyi açıklayan) ُو
78

 ayeti iĢaret etmektedir. Böylece Yüce Kur‟an, Ģerefli ilim-

lerin tamamını ayrıntıları ile kapsaması ile mucizedir. Buna da ayetin Ģu ifadesi iĢaret 

etmektedir:   أٌْىَزبِة ًَ ”.(o Kitab‟ı açıklayandır) َوَرْفٔصُ
79

 Belki bu anlayıĢı sebebi ile olsa 

gerek ġîrâzî, ayetlerin tefsirinde zamanındaki ilim dallarının malumatlarından, özellikle 

de dini ilimlerin hepsinden istifade etmiĢtir. 

 Hz. peygamberin mucizelerinin en büyüğü ve en açığı, yer ehlini muaraza ve ben-

zerini getirme konusunda aciz bırakan, kıyamete kadar baki olan Kur‟an mucizesidir.
80

 

Kur‟an, hem lafız hem de mana yönü ile sözlerin en güzelidir,
81

 ruhların gıdasıdır.
82

  

 Müfessir, Kur‟an‟ın tamamının mana bütünlüğü, dosdoğru bir kitap olması ve 

i„câz yönü ile tek kelime gibi olduğunu belirtmiĢtir. “Rabbinin kelimesi (sözü), doğruluk 

ve adalet bakımından tamamlanmıĢtır.”
83

 ayeti de delalet ediyor ki Yüce Kur‟an, naz-

mının icazında, hak, sıdk ve mucize oluĢunda tek bir Ģey olduğu için tek kelimedir.
84

 

 Böylece ġîrâzî, yeri geldikçe Kur‟an‟ın i„câz  yönlerini açıklayarak onun her yönü 

ile muciz ve eĢsiz bir kelam olduğunu ifade etmiĢtir.  

4. Kur‟an‟ın ġifa Olması ve Birtakım Sırları Barındırması  

Kur‟an, kendini kalpteki manevi hastalıklara Ģifa olarak tanıtır:“Ey insanlar! ĠĢte size 

Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir Ģifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gel-

miĢtir.”
85

 ġîrâzî de bu ayetin tefsirinde “Kur‟an kalplerdeki cahiliyyet hastalığına deva 

                                                 

78
  Yûsuf 12/111. 

79
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 68a. 

80
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 151b; ġîrâzî, ayetin tefsirinin devamında gök ehlini de ilave 

ederek  “Kur‟an‟ın yer ve gök ehlini benzerini getirme konusunda aciz bırakan Hz. Peygamber‟in 

en açık mucizesi” olduğu Ģeklinde müfessirlerin görüĢünü aktarır. vr. 152a.  
81

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 125, vr. 106a-b. 
82

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr.162b. 
83

  En„âm 6/115. 
84

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 103a. 
85

  Yunus 10/57. 



123 

 

 

ve Ģifadır. Zira cahiliyet hastalığının kalbe zararı beden hastalığının bedene olan zara-

rından daha fazladır. Kalbin hastalıkları kötü ahlak, bozuk inanç ve helak edici cehalet-

tir. Kur‟an bu hastalıkların tamamını gidericidir.”
86

 diyerek Kur‟an‟ın kalbi hastalıklara 

Ģifa olduğunu vurgulamıĢtır. Bunun yanında tefsirinin baĢka yerlerinde çeĢitli rivayet ve 

görüĢlerden yola çıkarak Kuran‟ın Bâtınî ve cismani hastalıklara Ģifa olduğunu söyleyen 

ġîrâzî,
87

 Ģiddetli baĢ ağrısına yakalanan bir komutanın izarındaki bir kağıda bir takım 

ayetlerin yazılı olduğu bir elbiseyi giyip de Ģifaya kavuĢmasını anlattıktan sonra el-Hâfız 

b. „Asâkir‟den baĢ ağrısı için yazılacak ayetleri aktarmıĢtır.
88

  

 Tefsirinde surelerin ve bazı ayetlerin faziletleri ile ilgili rivayetlere yer veren mü-

fessir, bazı ayetlerin okunmasının veya yazılıp taĢınmasının, bir yere konmasının kiĢiyi 

ve eĢyayı koruyacağını belirtmiĢtir.
89

 Örneğin çekirgeyi kovmak için zikrettiği bazı dua 

ve ayetlerin bir kâğıda yazılarak sapın borusuna konup, ekine veya bağa konursa Al-

lah‟ın izni ile çekirgenin hiçbir zarar vermeyeceğini ifade etmiĢtir.
90

 

“Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah‟a dayandım. Çünkü yürü-

yen hiçbir varlık yoktur ki, O, onun perçeminden tutmuĢ olmasın. ġüphesiz Rabbim dos-

doğru yoldadır...”
91

 ayetini aslandan, zâlim insandan, düĢmandan korkan yatağına gir-

diğinde, uyuduğunda, uyandığında, sabah ve akĢam çok okusun. O zaman muhakkak ki 

Allah onu korur ve bütün bunlara karĢı ona yeter. Aynı Ģekilde gemi ile denizlerde yol-

culuk yapanı da korur. Kim gemide bunu çok okursa hiçbir Ģerden korkmasın. Denizin 

bütün afetlerinden korunur. Kim sultanın yanına girdiği zaman okursa Ģerrinden emin 

olur. O, ona yeter, kendini ve malını da korumuĢ olur. Kim bu ayeti yazar da bir muha-

fazanın içine koyar ve bir çocuğun boynuna asarsa ona dokunabilecek afetlerden onu 

                                                 

86
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 75a. 

87
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 98b-99a. 

88
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 284a-b; Daha ziyade hafifletme ve sukunet kelimele-

rinin geçtiği ayetleri belirtmiĢlerdir. Zikredilen ayetler Ģunlardır: Bakara 2/178, 186; Nisa 4/28; 

En„âm 6/13; Enfâl 8/66; Meryem 19/1-3; Furkân 25/45; ġûrâ 42/1-2; ġîrâzî, diĢ ağrısı ile ilgili ola-

rak da yazılıp ağrıyan diĢe konulacak bir ayetin Ģifa vereceğini Sa„lebî‟den aktarmaktadır. 

Hekimoğlu, nr. 112, vr. 63b. 
89

  Rukye ile ilgili çeĢitli rivayetlere ve göz değmesine karĢı okunacak ayet ve dualara tefsirinde yer 

vermiĢtir.  Esad Ef., nr. 138, vr. 96a-98b. 
90

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 285b. 
91

  Hûd 11/56-57. 
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korur.”
92

 Görüldüğü gibi müfessir, zamanının tehlikelerine, korkularına karĢı Kur‟an‟ı 

bir kalkan olarak görmüĢtür. 

ġîrâzî, bu minvalde bir hadis ve ariflerin sözlerini aktarır: “Hz. Peygamberin Ģöy-

le dediği rivayet edilmiĢtir: “Ümmetimin gemiye bindiği zaman boğulmaktan emanı  Ģu 

ayetlerdir:“Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adı ile. (Onlar) Allah‟ı gereği gibi takdir 

edemediler. Yeryüzü kıyamet gününde O‟nun avucundadır. Gökler de O‟nun sağ elinde 

dürülmüĢtür. O, onların ortak koĢtuklarından uzaktır, yücedir.”
93

 “Onun yüzüp gitmesi 

de durması da Allah‟ın adıyladır. ġüphesiz Rabbim çok bağıĢlayandır, çok merhamet 

edendir.”
94

 Bu ayet delildir ki her iĢin baĢında besmele okunmalıdır. Bazı arifler demiĢ-

lerdir ki: Kimin denizde bir gemisi olur da, onun denizin derinliklerinde selamette olma-

sını isterse tahtadan bir levhaya bu ayeti yazsın ve geminin önüne raptetsin. 
95

  

Her sûrenin baĢında ayet, kelime ve harf sayısını veren ġîrâzî, Fatiha Sûresinde 

bulunmayan harflerin bir ayette yer almasının o ayete sır kattığını belirtmiĢtir: 7 harf (س 

-dıĢında alfabenin tamamı Fatiha sûresinde vardır. Bu harflerin ta (ظ، ف، ط، ص، ػ ،خ،

mamı da Ģu ayettedir: َو ُٖ َُِِّزب َفَإِحََُُِٕب  َْ ِٓ َوب َِ َّبدٔ ٌَُِظَ َؤَو ٍ اٌػٍُُّ ُٗ ٔف ََِضٍُ  ِٓ َّ ٍ إٌٖبطِ َو ٗٔ ٔف ٍ ِث ِّٔش ُٗ ُٔىّسا ََ ٍَْٕب ٌَ َجَع

َْ ٍَُّى َِب َوبُٔىا ََِع  َٓ ٍَْىبٔفِشَ ٌٔ َٓ َِِٕٔهب َوَزٌَٔه ُصَِّ .O halde bu ayette büyük sır vardır 96ِثَخبِسٍط 
97

   

ġîrâzî, “ُٗ ًُ ِسَعبٌََز ُُ َحُِشُ ََِجَع ُٗ َؤِعٍَ ٗٔ اٌَّ ًُ اٌَّ ٍَ ُسُع َِب ُؤؤر  ًَ ِْٔض  ً ً ُِٔؤَر َٓ َحٖز ِٔ ِٓ ُِٔؤ ُِ آََخٌ َلبٌُىا ٌَ 98”َوِإَرا َجبَءِرُه
 

ayetini okurken bu ayetteki celaleteyn (iki Allah lafzı) arasında durup yapılacak olan 

duanın kabul olacağını belirtmekte ve Hz. Peygamber‟den bu konuda hadis ve dua nak-

letmektedir.
99

  

                                                 

92
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr.172a. 

93
  Zümer 39/67. 

94
  Hûd 11/41; et-Taberânî, el-Hâfız Ebu‟l-Kâsım Süleymân b. Ahmed (260-360 h.), el-Mu„cemu‟l-

Kebîr, Thk. ve Thr. Hamdî „Abdulmecîd es-Selefî, Mektebet-ü Ġbn Teymiye, Kâhire 1404/1983, 

hadis no: 12661, c. XII, s. 124-125; el-Muttakî, Kenzü‟l-„Ummâl, hadis no: 17513, c. VI, s. 709. 
95

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 156b; ġîrâzî, konunun devamında bu meyanda söz 

ve hikâyeler anlatır. 
96

  En„âm 6/122. 
97

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 109b 
98

  En„âm 6/124. 
99

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 110a.  
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Böylece müfessir, Allah‟ın kelamı olan Kur‟an‟ın, anlaĢılıp yaĢanması gereken 

bir kitap olmasının yanında birtakım sırları da barındırdığını, bir ibadet ve dua kitabı da 

olduğunu, hayatın çeĢitli sıkıntıları karĢısında ilgili ayetlerinin okunmasının ve yazılma-

sının koruyuculuk özelliği taĢıyacağını düĢünmüĢtür. Onun bu tavrında Kur‟an‟ı, hayatın 

her alanındaki sorunların çözümü için bir müracaat mercii olarak görme anlayıĢı rol oy-

namaktadır. Bunun yanında bu tür duaları zâlim yönetici ve tehlikelere karĢı korunmak 

için önermesinin ardında da döneminde Ġlhanlılar‟ın yaptığı zulümler ve halkın güven 

arayıĢı yatmaktadır. ġîrâzî, bu tefsirini halkın amel etmesi için yazdığından dolayı bu 

manada Kur‟an‟ı halka pratik hayatta uygulama kitabı olarak açıkladığı gibi yapılan 

dualarda da Kur‟an ayetlerinin okunmasını önermektedir. 

B. ġÎRÂZÎ‟NĠN TEFSĠR ANLAYIġI  

1. “Tefsir” ve “Te‟vîl” Kelimelerinin Anlamı 

Tefsir kelimesi “fesr”  (َفِغِش) veya taklib tarikiyle “sefr” (َعْفِش) kökünden gelen “tef„îl” 

vezninde bir masdardır.
100

 Tefsirinin giriĢ kısmında tefsir ve te‟vil kelimelerinin mana-

sına dair kısa bir bölüm ayıran ġîrâzî, “Tefsir” kelimesi ile ilgili olarak Ģu bilgileri ver-

mektedir: Ulemanın belirttiğine göre tefsir kelimesi, saklî ve örtülü bir Ģeyi açma; akla 

uygun manaları beyan etme anlamına gelen “fesr” kökünden türemiĢtir. Kendisi ile bili-

nen ve manası anlaĢılan her Ģey tefsirdir. Lafızların ayrıntılı anlamlarını ve kapalı anla-

mını araĢtırıp, ortaya koyma iĢine de tefsir denebilir. Bir görüĢe göre tefsir kelimesi 

“doktorun baktığı ve hastalığın sebebini ortaya çıkardığı tahlil” anlamına gelen “tefsira” 

-kökünden türemiĢtir. Zira nasıl ki doktor tahlile bakmak sureti ile hastalığın sebe (َرْفِغَشح)

bini teĢhis ediyorsa müfessir de durumunu ve özelliğini inceleyerek ayetin anlamını or-

taya çıkarır.
101

   

                                                 

100  Cerrahoğlu, Ġsmail, Tefsir Tarihi, Fecr Yay., Ankara 1996, (I-II), c. I, s. 18; Demirci, Muhsin, 

Tefsir Usûlü, MÜĠFAV Yay., 3. bs., Ġstanbul 2003, s. 21. 

101  ġîrâzî, age, Sül. Ktp. Hekimoğlu, nr. 109, vr. 25a; Aynı görüĢü Suyutî de Ġtkân‟ında nakleder. es-

Suyûtî, Celâluddîn (ö. 911/1505), el-Ġtkân fî „UIûmi‟l-Kur‟ân, Dâru‟l-Fikr, Beyrut 1416/1996, 

c. IV, s. 460. 
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 Tefsir kelimesi terim olarak “müĢkil olan lafızdan murad edilen Ģeyi keĢfetmek-

tir.” Bir ilim dalı olarak ise tefsir, “Ġnsan gücü ve Arap dilinin verdiği imkân nispetinde 

Allah‟ın muradına delalet etmesi bakımından Kur‟an metninin içerdiği manaları ortaya 

koymaktır”
102

 Ģeklinde tanımlanmıĢtır. ġîrâzî de tefsiri bu tanıma yakın bir Ģekilde ta-

nımlamıĢtır. 

 Tefsirle yakın anlamda olan ve zaman zaman birbirlerinin yerine kullanılan 

“te‟vîl” kelimesi hakkında ġîrâzî Ģu açıklamayı yapar: Te‟vil kelimesi aslına dönmek 

anlamına gelen “evl” (َؤِوْي) kökünden türemiĢtir. Bu meyanda ََفأي ُٗ ا َ وٖ ٌُْز  “onu döndürdüm, 

o da döndü” ifadesi kullanılır. Böylece te‟vil, bir Ģeyi kendisinden kastedilen amaca 

döndürmek demektir. Bir Ģeyden kastedilen amacı te‟vil yoluyla beyan etmek, ayetin 

lafzına uygun olarak çıkarılan manaların ve prensiplerin beyanıyla olur.
103

 Görüldüğü 

gibi ġîrâzî te‟vilin lafızdan bağımsız olamayacağını ifade ederek bir anlamda Kur‟an‟ın 

aĢırı yorumlarına kapıyı kapatmıĢ, tefsirinde de bu tavrını korumuĢtur.  

 Te‟vil, terim anlamı itibariyle Ģöyle tanımlanmıĢtır: “MeĢru bir sebep veya delil-

den ötürü ayeti zahiri manasından alıp, kendisinden önce ve sonraki ayete mutabık, kitab 

ve sünnete uygun manalardan birine hamletmektir.”
104

 ġîrâzî‟nin tanımı da bu genel 

tanıma uygun düĢmektedir; ancak bu tanımda te‟vil, sadece sözün muhtemel anlamla-

rından birine hamledilmesi değil, bir açıklama ameliyesi olduğu da vurgulanır. 

 ġîrâzî, tefsirle te‟vil arasındaki farkı Ģöyle belirtmiĢtir: Tefsir, iĢitmeye dayalı na-

killere dayanırken te‟vil doğru bir anlamaya dayanır.
105

 Böylece tefsirin iĢitmeye dayalı 

nakillere dayandığını vurgulayan ġîrâzî, tefsirini rivayet tarzında yazmıĢ ve eserine 

“Fethü‟l-Mennân fî Tefsîri‟l-Kur‟ân” ismini vererek, Kur‟an‟ın te‟vilinden ziyade tefsi-

rine ağırlık vereceği izlenimi vermiĢ ve nitekim öyle de yapmıĢtır. Tefsirle ilgili sahabe 

                                                 

102  Kâtib Çelebi, KeĢfü‟z-Zunûn, c. I, s. 427; ez-Zerkânî, Muhammed Abdulazîm, Menâhilü‟l-„Ġrfân fî 

„Ulûmi‟l-Kur‟ân, Thk. Fevvâz Ahmed Zümerlî, Dâru‟l-Kitâbi‟l-„Arabî, Beyrut 1415/1995, c. II, s. 

6; ez-Zehebî, Muhammed Huseyn, et-Tefsîr ve‟l-Müfessirûn,  Mektebet-u Vehbe, Kâhire 2000, c. 

I, s. 13-14; Cerrahoğlu, Ġsmail, Tefsir Usûlü, TDV Yay., 9. bs., Ankara 1993, s. 214; Demirci, age, 

s. 22. 

103  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 25a. 
104

  es-Suyûtî, el-Ġtkân fî „UIûmi‟l-Kur‟ân, c. IV, s. 460, 476;  Curcânî, Seyyid ġerif, Ta„rîfâtu Seyyidi 

ġerîf, Dersaâdet, Ġstanbul 1318 h, s. 34; Demirci, age, s. 23. 

105  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 25a; Te‟ville tefsir arasındaki farklar için bk. Demir-

ci, Muhsin, “Tefsir Usûlünün Temel Kaynakları”, Kur‟an Mesajı Ġlmî AraĢtırmalar Dergisi, Ara-

lık, Ocak, ġubat, Sayılar: 22, 23, 24, s. 160-161.  
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ve tâbiînden gelen rivayetlere sıkça yer vermiĢtir. ġîrâzî, “kâle ehlü‟t-te‟vîl,”
106

 “ihtelefe 

ehlü‟t-te‟vîl,”
107

 “kâle cemâ„atun mine‟l-müevvilîne”
108

 gibi ifadeler kullanarak ayetle-

rin te‟vili ile ilgili görüĢlere de yer vermiĢ ve ayetlerin yorumları ile ilgili en doğru görü-

Ģü ortaya çıkarmaya çalıĢmıĢtır.  

2. Kur‟an‟ı Sırf Kendi GörüĢü Doğrultusunda Tefsir Etme  

Kur‟an‟ın re‟y ile tefsiri meselesi, Ġslam düĢünce tarihinde âlimler tarafından tartıĢılmıĢ-

tır. Bir kısım ulema ne kendisi bu iĢe yanaĢmıĢ ve ne de yanaĢmak isteyenlere müsaade 

etmiĢtir. Diğer bazıları da tam aksi kanaatte olmuĢlar, bu konuda yeterli donanıma sahip 

olanların Kur‟an‟ı re‟y ve ictihadı ile tefsir edebileceğini öne sürmüĢlerdir.
109

 Re‟yle 

neyin kastedildiği tartıĢmasına da giren bazı âlimler, sonuçta re‟y ile tefsiri hak ve batıl 

diye ikiye ayırmıĢlar ve delile dayalı re‟y ile tefsiri hak; hevadan kaynaklanarak yapılan 

delilsiz re‟yi de batıl olarak adlandırmıĢlardır.
110

 Bütün bu tartıĢmaların temelinde Hz. 

Peygamberden nakledilen bazı rivayetler bulunmaktadır.    

 “Kur‟an‟ı Sırf Kendi GörüĢü Doğrultusunda Tefsir Edenin Cezalandırılacağına Dair Ge-

len Haberler ve Tefsirin Mertebeleri”
111

 Ģeklinde baĢlık atarak daha ziyade konuyla ilgili riva-

yetlere ve görüĢlere yer veren ġîrâzî, ilk önce Hz. Peygamber‟e dayandırılan iki meĢhur 

rivayeti aktarmaktadır. Ġbn Abbas‟tan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber Ģöyle bu-

yurmuĢtur: “Bana bilginiz dıĢında olmayan bir söz uydurmaktan kaçınınız. Kim bile bile 

bana bir yalan isnad ederse cehennemde oturacağı yerine hazırlansın. Kim Kur‟an hak-

kında kendi re‟yi ile söz söylerse o da cehennemdeki yerine hazırlansın.”
112

 Yine 

Cündeb b. Abdillah (ö. 60/681)‟dan Hz. Peygamber‟in Ģöyle buyurduğu rivayet edilmiĢ-

tir: “Kim Kur‟an hakkında kendi re‟yi ile bir söz söylerse isabet etse bile hata etmiĢ-

                                                 

106  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 70b, 75b, 76a, 92b; ĠÜ Ktp., no: A1830, vr. 9b; 

Hekimoğlu, nr. 115, vr. 118a. 

107  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 13a. 
108

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Efendi, nr. 137, vr. 13b. 

109  Her iki grubun delilleri için bk. Aydemir, Abdullâh, Büyük Türk Bilgini ġeyhulislam Ebussuûd 

Efendi ve Tefsirdeki Metodu, DĠB Yay., 2. bs., Ankara 1993 s. 76-83. 

110  OkumuĢ, Mesut, Kur‟an‟ın Çok Boyutlu OkunuĢu: Ġmâm Gazzâlî Örneği, Ankara Okulu Yay., 

Ankara 2006, s. 165. 

111  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 11a.  

112  Tirmizî, Muhammed b. Îsâ, Sünenü‟t-Tirmizî, Çağrı Yay., Ġstanbul 1992, Tefsîru‟l-Kur‟ân, bab 44, 

hadis no: 2951, c. V, s. 199; Ahmed Muhammed b. Hanbel (164-241 h.), Müsned, Çağrı Yay., Ġs-

tanbul 1413/1992, c. I, 323. Müsned‟de “bi ğayri „ilm” ifadesi mevcuttur. 
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tir.”
113

 ġîrâzî daha sonra hadislerin açıklamalarına yer vererek Ģöyle devam eder: Ġbnü‟l-

Enbâri, Ġbn Abbas hadisinin iki açıklaması olduğunu belirtmiĢtir. Bunlardan biri Ģöyle-

dir: “Kim sahabe ve tâbiînden gelen bir görüĢ bilmediği halde Kur‟an‟ın müĢkili konu-

sunda bir görüĢ belirtirse Allah‟ın gazabına uğrar.” Daha sağlam ve doğru olan ikinci 

açıklama ise Ģöyledir: “Kim doğrusunun farklı olduğunu bile bile Kur‟an hakkında bir 

görüĢ belirtirse cehennemdeki yerine hazırlansın.” Cündeb hadisi hakkında da Ġbnü‟l-

Enbâri (ö. 328/940) Ģöyle demiĢtir: Bazı ilim ehli bu hadiste re‟yden kastedilenin heva 

olduğunu belirtmiĢlerdir. Buna göre kim selef imamlarından almadan, hevasına uygun 

olarak Kur‟an hakkında konuĢursa aslını bilmediği, hadis ve nakil ehlinin yoluna da-

yanmadığı için Kur‟an hakkındaki hükmünde yanılmıĢtır.
114

 Bazı âlimler bunun manası-

nı, bir adama Allah‟ın kitabı hakkında sorulduğunda onun, ulemanın görüĢünü veya na-

hiv, usul gibi kaidelerin gereğini dikkate almadan kendi re‟yi ile hareket etmesidir, Ģek-

linde anlamıĢlardır. Bazıları da “tefsir, iĢitmeye (nâkile) dayalı bir ilimdir”, görüĢünü 

benimsemiĢler, “Eğer bir hususta anlaĢmazlığa düĢerseniz –Allah‟a ve ahirete gerçek-

ten inanıyorsanız- onu Allah‟a ve Resûl‟e götürün.”
115

 ayetini de delil getirmiĢlerdir. 

Ancak bu görüĢ zayıftır.
116

 Görüldüğü gibi ġîrâzî, tefsirin sadece rivayete ve dolayısı ile 

Hz. Peygamber‟e dayandırılmasını doğru bulmamıĢ, Ģartlarına riayet edilerek yapılan 

dirayet tefsirini de onaylamıĢtır. O, herhangi bir delile dayanmayan, keyfi arzulara uyu-

larak yapılan tefsiri hoĢ görmemiĢtir.  

 ġîrâzî‟nin de burada temas ettiği gibi gerek klasik dönem gerekse daha sonraki 

dönemlerdeki çalıĢmalarda, rivâyette geçen ve kınanan “re‟y” kavramı, “herhangi bir 

asla ya da kitap ve sünnet bilgisine dayanmayan, araĢtırma yapılmaksızın söylenen, mü-

cerret/soyut akıl, hevâ, arzu ve temayül” anlamlarında yorumlanmıĢtır.
117

 

 Kur‟ân‟ın Re‟y Ġle Tefsiri konusunda bir makale yazarak ilgili rivayetleri sened ve 

metin tenkidi açısından inceleyen Kadir Gürler, Ģu sonuca varmaktadır: “Kur‟ân‟ın re‟y 

ile tefsir edilmesini yasaklayan rivâyetleri, nakil geleneğine dayalı tefsir anlayıĢından 

re‟ye dayalı tefsire geçiĢ giriĢimleri sürecinde meydana gelen çetin tartıĢmaların, rivâyet 

                                                 

113  Tirmizî, Sünen, Kitâbu Tefsîri‟l-Kur‟ân, bab 44, no: 2952, c. V, s. 200; Ebû Dâvud , Süleymân b. 

el-EĢ„âs, Sünenü Ebî Dâvud, Çağrı Y., Ġstanbul, 1992, Kitâbu‟l-„Ġlm, 5, no: 3652, c. IV, s. 64. 

114  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 11a. 

115  Nisâ 4/59. 

116  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 11b. 

117  OkumuĢ, age, s. 168; Gürler, Kadir, “Kur‟ân‟ın Re‟y Ġle Tefsirini Yasaklayan Rivâyetlere EleĢtirel 

Bir YaklaĢım”, Gazi Üniversitesi Çorum Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004/1, c. III, sayı: 5, s. 43. 
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formundaki yansımaları olarak değerlendirmek mümkündür. Ayrıca bu tip rivâyetlerle, 

selefin re‟y ile Kur‟ân tefsiri bağlamında ihtiyata davet edici bazı ifadelerinin Hz. Pey-

gamber‟e aitmiĢ gibi gösterilmesi de kuvvetle muhtemeldir.”
118

 

 AnlaĢılmak ve yaĢanmak için gönderilen Kur‟an‟ın hoĢ karĢılamadığı te‟vil, gö-

nülleri sapkın, niyetleri kötü olanların fitne ve fesad çıkarmak maksadı ile yapmak iste-

dikleri te‟villerdir.
119

 Yoksa iyi niyetle, akla, muhakemeye ve dinin esaslarına uygun 

olarak yapılan te‟viller makbul ve gereklidir.
120

 Zaten Kur‟an kendi üzerinde düĢünmeyi 

istemekte, kendini anlamayan ve anlamak istemeyenleri zemmetmektedir.
121

 Böylece 

kendisi üzerinde düĢünmeye son derece önem veren Kur‟an‟ı anlayabilmek için, onun 

Ģiddetle tefsire ihtiyacı vardır. Bir de onda mevcut olan ilimler ve edebi sanatlar göz 

önüne getirilecek olursa, onun tefsire olan ihtiyacı kendiliğinden ortaya çıkar.
122

 

Kur‟an‟ın tefsirini sadece rivayete hasrettiğimiz takdirde kıyamete kadar insanlığa yeter-

li hidayet bilgisi olan Kur‟an, yol gösterme ve insanlığı doğruya çağırma iĢlevini yete-

rince gerçekleĢtirmemiĢ olur. 

 ġîrâzî, konu ile ilgili rivayetleri aktarmaya devam ederek sahabeden ve selef ule-

masından tefsir konusunda ihtiyatlı olanlardan ve tefsir yapanlardan bahseder. Ġbn 

„Atiyye (ö. 541/1147)‟nin belirttiğine göre Saîd b. el-Müseyyib (ö. 91/710), Âmir eĢ-

ġa„bî (ö. 103/721) gibi selef âlimlerinin büyük bir kısmı tefsirdeki anlayıĢ kapasitelerine 

ve bu alanda önde olmalarına rağmen Kur‟an tefsirini çok üstün bir alan olarak görmüĢ-

ler, bu konuda ihtiyatlı davranarak kendilerini geri çekmiĢlerdir. Ġbn-ü Ebî Melîke Ģöyle 

demiĢtir: Hz. Ebû Bekr (ö. 13/634)‟e Kur‟an‟dan bir harfin tefsiri hakkında sorulduğun-

da: “Allah‟ın kitabından bir harf hakkında Allah‟ın kastı dıĢında bir Ģey söylersem, aca-

ba beni hangi sema altında barındırır, hangi yer üzerinde taĢır, ben nereye giderim ve ne 

yaparım?” Bunun yanında Hz. Ali (ö. 40/661), Abdullâh Ġbn Mesûd (ö. 32/653), Ġbn 

Abbas (ö. 68/687) gibi sahabenin önemli bir kısmı da Kur‟an‟ı tefsir etmiĢlerdir.”
123

 Hz. 

Ebû Bekir‟e son derece saygılı olan ġîrâzî, belki onun bu görüĢünü kendine prensip edi-

                                                 

118  Gürler, Kadir, “Kur‟ân‟ın Re‟y Ġle Tefsirini Yasaklayan Rivâyetlere EleĢtirel Bir YaklaĢım”, Gazi 

Üniversitesi Çorum Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004/1, c. III, sayı: 5, s. 45. 

119  Âli Ġmrân 3/7. 

120  Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. I, s. 34. 

121  Bk. Nisâ 4/78; Ġsrâ 17/45-46; Mü‟minûn 23/68; Sa„d 38/9; Muhammed 47/24. 

122  Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. I, s. 38. 

123  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 11b.  
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nerek tefsirinde bilimsel ve Ģahsi izahlardan kaçınmıĢ ve görüĢlerini otoritelere dayan-

dırma ihtiyacı hissetmiĢtir. 

 Sahabe ve tâbiîn müfessirlerinden ve bunların tefsirdeki öneminden bahseden 

ġîrâzî, onlardan sonra gelen her yeni neslin Kur‟an‟ın tefsirini sapmaya uğrattığını belir-

terek bu konuda Hz. Peygamber‟in Ģöyle buyurduğunu aktarır: “Her gelen yeni nesil bu 

ilmî sapmaya uğratacaktır; sınırı aĢanların tahrifi, bozguncuların sahiplenmesi ve cahil-

lerin te‟vili onu mecrasından çıkaracaktır.”
124

 Akabinde ġîrâzî, hadis usulcüsü 

Ebû Bekr el-Hatîb Ahmed b. Ali b. Sabit Hatîb el-Bağdadi (ö. 463/1071)‟nin bu konu-

daki görüĢünü naklederek konuyu bitirir: “Bu (hadis), sahabenin dini tahrif ve batıla 

sapmaktan koruyarak, cahil budalaların te‟villerine cevap verdikleri için, onların dinin 

güzide Ģahsiyetleri ve Müslümanların önderleri olduğuna Allah‟ın elçisinin Ģehadetidir. 

Bunun için onlara baĢvurmak, dinin iĢleri konusunda onlara güvenmek gerekir. Onların 

hepsi müctehiddir, onlarda haddini aĢma olmaz.”
125

 Bu minvalde ġîrâzî, Ġslam dini ko-

nusunda sünnet ve‟l-cemaate muhalefet edenlere, sahabe ve tâbiînden gelen bir bilgiye 

dayanmayanlara bidatçi dendiğini ifade eder.
126

 

 ġîrâzî‟nin bütün bu aktarımları onun tefsir ilmine bakıĢını ve tefsir anlayıĢını da 

ele vermekte, tefsirini niçin ağırlıklı olarak rivayet tarzında yazdığını ortaya koymakta-

dır. Ancak Sahabenin hepsini müçtehid olarak görmek ve sınırı aĢmayacaklarını söyle-

mek aĢırı bir iyimserlik olur ve Kur‟an‟ı anlamada yanlıĢ sonuçlara götürebilir. Zira on-

ların içerisinde her türlü anlayıĢ seviyesinden kiĢiler vardı. Özellikle Hz. Peygamberin 

kendi elleri ile terbiye etmediklerine sahabe denmesi tartıĢılabileceği gibi bunların 

Kur‟an‟ı anlama ve yaĢama noktasında yanılma payları daha fazla olacaktır.  

3. Tefsir Ehlinin Fazileti 

Tefsir ilminin konusu, her hikmetin membaı, her faziletin madeni olan Allah‟ın kelamı-

dır. Maksadı, Kur‟an‟ın manalarını bilmek, gayesi, dünya ve ahiret saadetini kazanmak 

                                                 

124
  et-Tahâvî, Ebû Ca„fer Ahmed b. Muhammed b. Selâme (239-321 h.), ġerhu MüĢkili‟l-Âsâr, Thk. 

ve Thr. ġu„ayb el-Arnaût, Müessesetü‟r-Risâle, Beyrut 1415/1994, bab 604, hadis no: 3884, c. X, 

s. 17; el-Muttakî, Kenzü‟l-„Ummâl, hadis no: 28918, c. X, s. 176. Hadisin sıhhati tartıĢmalıdır.   

125  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 12a; ġîrâzî, bu konudaki rivayet ve açıklamarı büyük 

oranda Kurtubî‟nin tefsirinden almıĢtır. Kurtubî, age, c. I, s. 63. 

126  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 187a. 



131 

 

 

için Kur‟an ayetlerinin manalarını anlama ve ondan hüküm çıkarmadır. Bir ilmin Ģerefi 

ve yüceliği, konusu ve gayesinin Ģerefi itibariyledir. O halde ilimlerin en Ģereflisi ve en 

yücesi tefsir ilmidir.
127

 Bir kısım ilim adamları “Kime hikmet verilmiĢse, Ģüphesiz ona 

çokça hayır verilmiĢ demektir”
128

 ayetindeki el-hikme kelimesini “tefsir” ile tercüme 

ederek, bu ilmin Ģeref ve Ģanını belirtmiĢlerdir.
129

 

 Konunun önemine binaen Kutbuddîn ġîrâzî tefsirinin giriĢ bölümünde “Kur‟ân‟ın 

Tefsiri ve Tefsir Ehlinin Faziletine Dair Sahabe ve Tabiînden Gelen Haberler” diye bir 

baĢlık atarak konu hakkında bir takım rivayetler aktarmıĢtır. Bunlardan birkaçı Ģöyledir: 

Mücahid Ģöyle demiĢtir: “YaratılmıĢların Allah‟a en sevgilisi Allah‟ın indirdiğini en iyi 

bilenlerdir.” eĢ-ġa„bî (ö. 103/721) Ģöyle anlattı: “Mesrûk (ö. 63/683) bir ayetin tefsiri 

için Basra‟ya gitti. Ona bu ayeti tefsir eden kiĢinin ġam‟a gittiğini söylediler. O da ha-

zırlanıp ġam‟a gitti ve ayetin tefsirini öğrendi.” Ġyâs b. Muaviye (ö. 122/740) Ģöyle de-

miĢtir: “Tefsirini bilmediği halde Kur‟an‟ı okuyanların misali hükümdarlarından gecele-

yin kendilerine mektup gelen ancak yanlarında kandil olmadığı için mektubu anlayama-

yan ve böylece içlerine korku düĢen topluluğa benzer. Tefsiri bilenin misali ise yanında 

kandili olan ve böylece mektupta yazılan Ģeyleri anlayan kiĢinin durumuna benzer.”
130

 

ġîrâzî, bu bölümde bu vb rivayetleri aktarırken kaynak belirtmemiĢ ve yorum yapmamıĢ, 

sadece rivayetleri aktarmakla yetinmiĢtir. Bu aktarımlarından da anlaĢıldığı gibi 

ġîrâzî‟ye göre Kur‟an‟ı tefsir etmek bir zarurettir ve en Ģerefli meslektir.   

 Müfessirimiz bunun yanında tefsirin mukaddimesinde “Allah‟ın Kitabını ve Hz. 

Peygamberin Sünnetini Bilmenin Fazileti, Ġlim ve Âlimlerin Üstünlüğü” Ģeklinde baĢlık 

atmıĢ, ancak burada da çok sayıda rivayete yer vermiĢ ve konu hakkında bir değerlen-

dirme yapmamıĢtır. Aktardığı rivayetlerin ana fikri: Kur‟an‟ın ezberlenmesinden ziyade 

anlaĢılmasının önemi, ezberin de Kur‟an‟ı anlayarak yapılması, bilgiyi nakilden ziyade 

kavramanın önemi, âlimlerin Allah katındaki üstünlükleri ve âlimlerin bildiklerini ya-

Ģamasının gerekliliğidir. 

 Bu rivayetlerden bazıları Ģöyledir: Ebu Abdirrahmân es-Sülemî (ö. 412/1072) Ģöy-

le demiĢtir: Osman b. Affân (ö. 35/655), Abdullâh b. Mesûd (ö. 32/652) ve Übeyy b. 
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  Kâtib Çelebi, KeĢfü‟z-Zunûn, c. I, s. 427. 
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  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 144b. 
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Ka„b (ö. 32/652)‟dan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber onlara on ayet öğretir, bu 

ayetlerin ilmini tam olarak kavratmadan diğerlerine geçmezdi.
131

 Sa„îd b. Cübeyr (ö. 

95/714)‟den Ġbn Abbâs (ö. 68/687)‟ın Ģöyle dediği aktarılmıĢtır: “Kim Kur‟an‟ı okur da 

onun tefsirini anlamazsa o, Kur‟an‟ı okuyan ve içindekini anlamayan bedevi konumun-

dadır.”
132

 Kutbuddîn, bu meyanda sahabeden bazılarının Bakara sûresini on küsur yılda 

ezberlediklerini aktarır ve hadisleri de anlayarak okumanın önemiyle alakalı rivayetler 

zikreder. Cahilin cehaletini gidermesi ve âlimin bildiğini yaĢaması ile alakalı olarak ri-

vayetlere yer verir. Zührî (ö. 124/741)‟nin Ģöyle dediğini aktarır: “Bilmeyen için ilim 

amelden üstündür, bilen için de amel ilimden üstündür.”
133

 Bunun yanında âlimlerin 

üstünlüğünden ve ilmî Allah için yapmanın gerekliliğinden bahseden rivayetleri aktarır: 

Enes b Malik (ö. 91/709) Hz. Peygamber‟in Ģöyle dediğini rivayet etmiĢtir: “Yeryüzün-

deki âlimler, kendileri ile kara ve denizlerin karanlıklarında yol bulunan gökteki yıldız-

lara benzerler. Yıldızlar söndüğü zaman yol göstericiler de kaybolmaya yüz tutar.”
134

 

Ġbn Ömer (ö. 74/693) Hz. Peygamber‟in Ģöyle buyurduğunu rivayet eder: “Kim Al-

lah‟tan baĢkası için ilim öğrenir ve öğrendiği bu ilimle Allah‟tan baĢkasını kastederse 

cehennemdeki yerine hazırlansın.”
135

 ġîrâzî, tefsirini Allah rızası için yazdığını ve ilmin 

Allah için olması gerektiğini bu eserinin baĢında belirtmiĢtir. 

 ġîrâzî‟nin, tefsirinin gerek mukaddimesinde gerekse bütününde aktardığı rivayet-

ler, daha ziyade öğüt verici niteliktedir. Bu durum onun Kur‟an ve tefsir anlayıĢını da 

yansıtır. Böylece ġîrâzî, Kur‟an‟a içindekilerin kavranıp yaĢanması gereken doğru yol 

rehberi olarak, tefsire de Kur‟an‟ın daha iyi anlaĢılıp yaĢanması için özellikle Hz. Pey-

gamber‟den ve onun nurundan istifade etmiĢ olan sahabeden tefsirle ilgili olarak aktarıla 

gelen rivayet geleneği ve bu konunun otoritelerinin söz söyleyebileceği bir ilim dalı ola-

rak bakmaktadır.  

                                                 

131
  Hadis, kaynaklarda ġîrâzî‟nin aktardığı bu ifadelere benzer lafızlarla yer almaktadır. el-Beyhakî, 
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C. ġÎRÂZÎ‟NĠN TEFSĠRĠ (FETHU‟L-MENNÂN FÎ TEFSÎRĠ‟L-KUR‟ÂN) 

1. ġîrâzî‟nin Tefsirinin Nüshaları 

Kırk ciltten meydana gelen bu eserin Süleymaniye Kütüphanesi‟nde (Esad Efendi, nr. 

111-140) otuz cildi (iki cildi mükerrer), aynı kütüphanenin Hekimoğlu bölümünde (nr. 109-

126) yirmi iki cildi bulunmaktadır. Ancak Hekimoğlu‟ndaki nüshalar Esad Efen-

di‟dekilerle ortaktırlar. Dolayısı ile Süleymaniye Kütüphanesinde eserin 28 cildi mevcut 

olup, 12 cildi eksiktir. Eksik olan ciltlerden bir nüshası (3. cilt), Ġstanbul Üniversitesi 

Nadir Eserler Kütüphanesi‟nde A. 1830 numarada bulunmaktadır. Aynı kütüphanede A. 

1766 ve A. 1778 numaralarda iki cilt daha mevcuttur. Ancak bunlar da Süleymaniye 

Kütüphanesi‟ndeki nüshalarla ortaktırlar. Toplamda eserin kayıp ciltleri Ģunlardır: 2, 4, 

14, 15, 26, 28, 29, 30. cildin çoğunluğu, 31, 34, 39. Dolayısı ile eserin 29 cildi elimizde 

mevcut olup, 11 cildi kayıp durumdadır.  

Eserin mevcut nüshaları ve bunların muhtevaları Ģu Ģekildedir: 

Süleymaniye Ktp. Hekimoğlu Ali PaĢa, nr. 109, I. cilt, 190 vr., 23 str. Bu ciltte 

tefsirinin mukaddimesi, Fâtiha sûresinin tefsiri ve Bakara Sûresinin 124. ayetine kadar 

tefsiri yer almaktadır.  

Hekimoğlu Ali PaĢa, nr. 110, V. cilt 196 vr., 23 str. Âl-i Ġmrân sûresinin 110. 

ayetinden Nisâ sûresinin 40. ayetine kadar.  

Hekimoğlu Ali PaĢa, nr. 111, VI. cilt, 195 (197-392) vr., 23 str. Nisâ sûresinin 

40. ayetinden Mâide Sûresinin 11. ayetine kadar. 

Hekimoğlu Ali PaĢa, nr. 112, VIII. cilt, 197 vr., 23 str. En„âm sûresinden A„râf 

sûresinin 26. ayetine kadar.  

Hekimoğlu Ali PaĢa, nr. 113, IX. cilt, 179 (198-377) vr., 23 str. A„râf sûresinin 

26. ayetinden 166. ayetine kadar. Cilt sonunda cildin bittiğine dair not bulunmaz. 

 Hekimoğlu Ali PaĢa, nr. 114/1, X. cilt, 179 (378-554) vr., 25 str. A„râf sûresinin 

166. ayetinden Enfâl sûresinin 28. ayetine kadar. Cilt sonunda cildin bittiğine dair not 

bulunmaz. 

 Hekimoğlu Ali PaĢa, nr. 114/2, XI. cilt, 123 (555-678) vr., 31 str. Enfâl sûresinin 

28. ayetinden Tevbe sûresinin 24. ayetine kadar. XI. cilt ta„lik yazı türü ile yazılmıĢtır. 

Cilt sonunda cildin bittiğine dair not bulunmaz. 
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Hekimoğlu Ali PaĢa, nr. 115, XII. cilt, 183 vr., 23 str. Tevbe sûresinin 24. aye-

tinden Yûnus sûresine kadar.  

Hekimoğlu Ali PaĢa, nr. 116, XIII. cilt, 195 vr., 23 str. Yûnus sûresinin 1. aye-

tinden Hûd sûresinin 96. ayetine kadar. Vr. 175‟ten sonra 156 rakamına geçilmiĢ, yanlıĢ 

sayfa numarası verilmiĢtir. 

Hekimoğlu Ali PaĢa, nr. 117-001, XVI. cilt, 108 vr., 31 str., Ġbrahim sûresinin 

32. ayetinden Hicr sûresinin son ayetine kadar. XVI. cilt ta„lik yazı türüdür.  

 Hekimoğlu Ali PaĢa, nr. 117-002, XVII. cilt, 162 (110-270) vr., 23 str. Nahl 

sûresinin tamamı. Vr. 157‟den sonra yanlıĢ sayfa numarası verilmiĢ, 138‟e dönülmüĢ.  

Hekimoğlu Ali PaĢa, nr. 118-001, XVIII. cilt, 115 vr., 31 str, Ġsrâ sûresinin ta-

mamı, 18. cildin yazı türü ta„liktir.  

Hekimoğlu Ali PaĢa, nr. 118-002, XIX. cilt, 160 (116-276) vr., 23 str. Kehf 

sûresinin tamamı.  

Hekimoğlu Ali PaĢa, nr. 119,  XX. cilt,  169 (277-465) vr., 23 str. Meryem 

sûresinden Tâhâ sûresinin 54. ayetine kadar. Bu cildin yapraklarının yerleri karıĢtırılmıĢ. 

Meryem sûresine giriĢ yapılan ilk sayfadan sonra 23. ayete atlanmıĢ, 13. varakta tekrar 

baĢa dönülmüĢtür. 79. Varaktan sonra tekrar karıĢıklık olmuĢ. Bu cildin orijinal sayfa 

numaraları yanına sonradan Latin rakamları eklenmiĢtir. Buna göre 169 vr. olmuĢtur. 

Hekimoğlu Ali PaĢa, nr. 120, XXI. cilt, 174 vr., 23 str. Tâhâ sûresinin 55. ayetin-

den Hac sûresine kadar. 

Hekimoğlu Ali PaĢa, nr. 121, XXII. cilt, 166 (175-341) vr., 23 str. Hac sûresinin 

baĢından aynı sûrenin 29. ayetine kadar. Bu cildin sonunda “Muhammed Nehâri bu cildi 

vakfetti” Ģeklinde Osmanlıca bir not düĢülmüĢtür.  

Hekimoğlu Ali PaĢa, nr. 122, XXIII. cilt, 127 (342-469) vr., 23 str. Hac sûresinin 

28. ayetinden son ayetine (78) kadar. Son ayetinin tamamına yakınının tefsiri eksiktir. 

Fethu‟l-Mennân tefsirinin ciltlerinin bitiminde eserin ismi ve kaçıncı cilt olduğu ifade 

edilmesine karĢın 22 ve 23. ciltlerin sonunda hangi cildin bittiği ifade edilmemektedir. 

Esad Efendi‟deki nüshalar da aynı Ģekildedir. Bunun sebebi, 22. cildin bitiminde Hac 

konusunun anlatılması ve Hac konusunda ġîrâzî‟den sonra tefsire ilave bilgilerin eklen-

miĢ olması, 23. cildin bitiminde de Hac sûresinin son ayetinin tefsirinin tamamlanmamıĢ 

olmasıdır, diyebiliriz. Bu iki cilde müdahil olan müstensih veya bir baĢka kiĢinin bu iki 
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cildi farklı bir tarzda bitirdiğini görüyoruz.
136

 Bu ciltler üzerinde kaçıncı cilt oldukları 

bilgisi de yer almamaktadır. 

Hekimoğlu Ali PaĢa, nr. 123, XXIV. cilt, 207 vr., 23 str., Mü‟minûn sûresinden 

Furkan sûresine kadar. 

Hekimoğlu Ali PaĢa, nr. 124, XXVII. cilt, 160 vr., 23 str. Kasas sûresinden Rum 

sûresine kadar. 

Hekimoğlu Ali PaĢa, nr. 125, XXX. cildin son bölümü ve XXXII. cilt, 25 str. 

XXX. cildin son bölümü 26 vr. olup, Fatır sûresinin 17. ayetinden Yâsîn sûresine kadar-

dır. XXXII. cilt 174 vr. olup, Sâd sûresinden Mü‟min sûresinin 23. ayetine kadardır. Her 

iki cildin yazı türü farklıdır. Bu ciltlerin kâğıt rengi beyazdır. Ayetler de kırmızı kalemle 

yazılmıĢ değildir. Fotokopi nüsha görümündedir. 

Hekimoğlu Ali PaĢa, nr. 126-001, XXXV. cilt, 113 vr., 31 str., Fetih sûresinin 

son ayeti. Bu cildin yazı türü ta„liktir.  

Hekimoğlu Ali PaĢa, nr. 126-002, XXXVI. cilt, 163 (115-276) vr., 23 str., 

Hucurât sûresinin 1. ayetinden Rahmân sûresinin 46. ayetine kadar. 35 ve 36. ciltlerin 

kağıt rengi beyazdır ve fotokopi nüsha görünümündedir. 

Bunların yanında Fethu‟l-Mennân tefsirinin Esad Efendi, nr. 111-140‟taki nüsha-

ları Hekimoğlu‟ndaki mevcut diğer nüshalarla ortaktırlar. Ancak Esad Efendi‟deki, 134, 

137, 138 ve 140 numaralı nüshalardaki 33, 37, 38 ve 40. ciltler sadece burada mevcut 

olup, Hekimoğlu‟nda bulunmamaktadır.   

Esad Efendi‟deki nüshalar Ģu Ģekilde yer alırlar: 

Esad Efendi, nr. 111, I. cilt, 192 vr., 23 str. Bu ciltte tefsirinin mukaddimesi, 

Fâtiha sûresi ve Bakara Sûresinin 124. ayetine kadar kısmının tefsiri yer almaktadır. 

Esad Efendi, nr. 112, V. cilt, 207 vr., 23 str. Âli Ġmrân sûresinin 109. ayetinden 

Nisâ sûresinin 39. ayetine kadar. 

Esad Efendi, nr. 113, VI. cilt, 197 vr., 23 str. Nisâ sûresinin 40. ayetinden Mâide 

sûresinin 10. ayetine kadar. 

Esad Efendi, nr. 114, VII. cilt, 196 vr., 23 str. Mâide sûresinin 11. ayetinden 120. 

(son) ayetine kadar. 

                                                 

136
  Bu iki ciltte Hac konusu geniĢçe ele alınırken ġîrâzî‟den sonraki dönemlere ait kaynaklardan da 

istifade edilmiĢtir. Farklı ciltlerde de az da olsa sonraki döneme ait kaynaklardan ilaveler olmuĢtur. 

Bu konuyu Tefsirin fıkıh kaynakları bölümünde ele alacağız.  
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Esad Efendi, nr. 115, VIII. cilt, 157 vr., 23 str. En„âm sûresinin tamamı. 

Esad Efendi, nr. 116, IX. cilt, 369 vr., vr. 68‟e kadar 18 str, sonrası 21 str. A„râf 

sûresinin tamamı. 

Esad Efendi, nr. 117, X. cilt, 121 vr., 23 str. Enfâl sûresinin 1. ayetinden 27. aye-

tine kadar. 

Esad Efendi, nr. 118, XI. cilt, 182 vr., 23 str. Enfâl sûresinin 27. ayetinden Tevbe 

sûresinin 33. ayetine kadar. 

Esad Efendi, nr. 119, XII. cilt, 149 vr., 23 str. Tevbe sûresinin 34. ayetinden 129. 

(son) ayetine kadar. 

Esad Efendi, nr. 120, XIII. cilt, 195 vr., 23 str. Yunus sûresinin 1. ayetinden Hûd 

sûresinin 95. ayetine kadar. 

Esad Efendi, nr. 121, XVI. cilt, 163 vr., 23 str. Ġbrahim sûresinin 32. ayetinden 

Hicr sûresinin 99. ayetine kadar. 

Esad Efendi, nr. 122, XVII. cilt, 162 vr., 23 str. Nahl sûresinin tamamı. 

Esad Efendi, nr. 123, XIX. cilt, 163 vr., 23 str. Kehf sûresinin tamamı. 

Esad Efendi, nr. 124, XVIII. cilt, 181 vr., 23 str. Ġsrâ sûresinin tamamı. 

Esad Efendi, nr. 125, XX. cilt, 170 vr., 23 str. Meryem sûresinin 1. ayetinden 

Tâhâ sûresinin 54. ayetine kadar. 

Esad Efendi, nr. 126, XXI. cilt, 152 vr., 23 str. Tâhâ sûresinin 55. ayetinden 

Enbiyâ sûresinin sonuna kadar. 

Esad Efendi, nr. 127, XXII. cilt, 167 vr., 23 str. Hacc sûresinin 1. ayetinden 27. 

ayetine kadar. 

Esad Efendi, nr. 128, XXIII. cilt, 128 vr., 23 str. Hac sûresinin 28. ayetinden son 

ayetine (78) kadar. Son ayetinin tamamına yakını tefsir edilmemiĢ. 

 22 ve 23. ciltlerin bitiminde kaçıncı cilt olduğu veya cildin bittiği belirtilmemekle 

beraber sadece Esad Efendi, nr. 128‟in sonunda “temme‟l-kitâbu bi „avni‟l-meliki‟l-

vehhâb” ifadesi yer alır. Esad efendi nr. 127‟nin kapak sayfasında “et-tasi„u fî tefsîr-i 

Fethi‟l-Mennân” ifadesi ile Esad Efendi nr. 128‟de “el-„âĢir-u fi tefsîr-i Fethi‟l-Mennân” 

ifadesi yer almaktadır. Ne anlama geldiği belli olmayan bu durum bu iki cildin diğer 

ciltlerden bağımsız olarak istinsah edildiğinin bir göstergesidir. 

Esad Efendi, nr. 129, XXIV. cilt, 200 vr., 23 str. Mü‟minûn ve Nûr surelerinin 

tamamı. 
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Esad Efendi, nr. 130, XXIV. cilt, 161 vr., 23 str. Mü‟minûn sûresinin 1. ayetin-

den Nûr sûresinin 35. ayetine kadar. 

Esad Efendi, nr. 131, XXV. cilt, 164 vr., 23 str. Nûr sûresinin 35. ayetinden 

Furkân sûresinin 77. ayetine kadar. 

Esad Efendi, nr. 132, XXVII. cilt ve XXX. cildin bir bölümü, 188 vr., 23 str. 

Kasas ve Ankebût surelerinin tefsiri vr. 160‟da bitiyor ve 27. cildin sonu olduğu belirti-

liyor. 5 sûrenin tefsiri atlanarak vr. 161‟de Fatır sûresinin tefsirine geçiĢ yapılıyor. Fatır 

sûresinin 15. ayetinden son ayetine kadar tefsiri yer alıyor. Bu kısım, XXX. cildin bir 

bölümü olup, aynı kapsam ile Hekimoğlu nr. 125‟te bulunmaktadır.  

Esad Efendi, nr. 133, XXXII. cilt, 174 vr., 23 str. Sâd sûresinin 1. ayetinden 

Mü‟min sûresinin 22. ayetine kadar. 

Esad Efendi, nr. 134, XXXIII. cilt, 159 vr., 23 str. Mü‟min sûresinin 23. ayetin-

den ġûrâ sûresinin 53. ayetine kadar. 

Esad Efendi, nr. 135, XXXV. cilt, 163 vr., 23 str. Fetih sûresinin 28. ayeti. 

Esad Efendi, nr. 136, XXXVI. cilt, 163 vr., 23 str. Hucurât sûresinin 1. ayetinden 

Rahman sûresinin 46. ayetine kadar. 

Esad Efendi, nr. 137, XXXVII. cilt, 148 vr., 23 str. Rahmân sûresinin 46. ayetin-

den Mümtehine sûresinin 13. ayetine kadar.  

Esad Efendi, nr. 138, XXXVIII. cilt, 192 vr., 23 str. Mülk sûresinin 1. ayetinden 

Müzzemmil sûresinin 20. ayetine kadar. 37 ve 38. ciltler var ama bu ikisinin sureleri –

Mümtehine-Mülk- arasındaki 6 sûrenin tefsiri yoktur. 

Esad Efendi, nr. 139, XXXV. cildin tekrarı, 155 vr., 23 str. Fetih sûresinin 28. 

ayeti.  

Esad Efendi, nr. 140, XL. cilt, 158 vr., 23 str. A„lâ sûresinin 1. ayetinden Nâs 

sûresinin son ayetine kadar. Tefsirin bu cildinde bazı sayfalarda yazılar farklı ebatta ve 

Ģekildedir, sayfalar düzenli yazılmamıĢ, düzensiz yazı ve görünüm vardır. Muhtemelen 

istinsah hatası olarak Ģems sûresinin tamamı ve Leyl sûresinin bir kısmı atlanmıĢ. Ġhlas 

sûresinin sadece ismi belirtilmiĢtir. 

Süleymaniye Kütüphanesinde yer alan diğer bir nüsha H. Halid, nr. 21‟de bu-

lunmaktadır. Tefsirin XVI. cildidir. Ġbrahim sûresinin 32. ayetinden Hicr sûresinin 99. 

ayetine kadardır ve diğer nüshalarla ortaktır. 

Süleymaniye Kütüphanesi dıĢındaki nüshalar ise Ģu Ģekildedir: 
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Bakara 2/120‟ye kadar olan eserin birinci cildi Kahire‟de Dâru‟l-Kütübi‟l-

Mısriyye‟de 181 numarada bulunmaktadır
137

 ve Süleymaniye‟dekilerle ortaktır.  

Manisa Ġl Halk Kütüphanesi 000121 numarada Mâide sûresinden A„râf sûresine 

kadar VII ve VIII. ciltleri kapsayan, mükerrer bir cilt bulunmaktadır, 218 varaktır. Bu 

cilt de Süleymaniye Kütüphanesi‟ndeki nüshalarla ortaktır. 

Ġstanbul Üniv. Nadir Eserler Ktp. nr. A. 1830, III. cilt, 192 vr., 23 str. Bakara 

sûresinin 203. ayetinden 266. ayetine kadar. Bu cildin kapağında “Hâlis Efendî Kütüp-

hanesi” diye Arap alfabesi ile kırmızı damga mevcut olup, cildin sonunda da Fethu‟l-

Mennân fî Tefsîri‟l-Kur‟ân kitabının 3. cildi olduğu bildirilmiĢtir. Bu cilt diğer kütüpha-

nelerde bulunmamaktadır. Ayetler kırmızı mürekkeple yazılmıĢtır. Bazı sayfalarındaki 

birkaç kelime muhtemelen yazım yanlıĢlığından dolayı silinmiĢtir.
138

  

Ġstanbul Üniv. Nadir Eserler Ktp. nr. A. 1778, V. cilt, 221 vr. Âli Ġmrân 110. aye-

tiyle baĢlıyor ancak Enbiyâ sûresine geçiĢ yapıyor. Enbiya sûresinin sonu ile bitiyor. 

Kapak sayfasında “Tefsîru‟l-Allâmî‟nin 5. cildi” ibaresi var. Cildin sonunda ise 

Allâmî‟nin “Fethü‟l-Mennân fî Tefsîri‟l-Kur‟ân” tefsirinin ve Enbiyâ sûresinin sonu, bir 

sonraki 22. cilt Hacc sûresi ile baĢlıyor, denmiĢ. Ayetler kırmızı renkle yazılmıĢtır. 

Ġstanbul Üniv. Nadir Eserler Ktp. nr. A. 1766, XXXIV. cilt, 162 vr. Fetih 

sûresinin son iki ayetinin tefsiri. Müfessir Hz. Ebu Bekir ve Hz. Osman hakkında geniĢ 

bir bölüm ayırması nedeni ile bu ciltte sadece iki ayeti tefsir etmiĢtir. Tefsirin giriĢinde 

“Kitâbu Fethi‟l-Mennân fî Tefsîri‟l-Kur‟ân” baĢlığı mevcuttur (vr. 2a). Ayetler kırmızı 

mürekkeple yazılmıĢtır. Tefsirin ilk sayfası (2a)nın sağ üst köĢesine düĢülen nottan 1904 

tarihinde tefsirin mütalaa edildiği anlaĢılıyor. Bu cilt Allâmî‟nin Fethu‟l-Mennân fî 

Tefsîri-l-Kur‟ân kitabının 34. cildinin sonu, 35. cildi Hucurât sûresinin tefsiri takip edi-

yor” denmiĢ; ancak bu cildin 35. cilt olması daha uygundur. Zira Hekimoğlu ve Esad 

Efendi nüshalarının 35. cildine tekabül etmektedir. Ġstanbul Üniversitesi‟ndeki ciltlerden 

3. cildin sonunda da er-râbi„u diye yazılıp sonra es-sâlisu diye düzeltilmiĢtir.   

Ġstanbul Üniv. Nadir Eserler Ktp. nr. A. 1766‟daki XXXIV. cildin bitiminde 

müstensihin notu mevcut olup, buna göre bu nüsha Zilkâde ayının dördü Cumartesi gü-

nü 893/10 Ekim 1488 senesinde ġihâbüddîn Ahmed b. Abdullâh b. Ali… tarafından 
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Bilmen Yayınevi, Ġstanbul 1974, c. II, s. 541.  
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  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 36b, 39b. 
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DimeĢk‟te istinsah edilmiĢtir. Sül. Ktp. Hekimoğlu Ali PaĢa, nr. 120‟deki 21. cildinin 

sonunda Muhammed b. Abdurrahmân b. Muhammed b. Mahmûd el-Bilâtınî eĢ-ġâfiî‟nin 

10 Rebîü‟l-Âhir 892/5 Nisan 1487 yılında istinsah ettiği kayıtlıdır. Görüldüğü gibi her 

iki kütüphanedeki nüshalar birer sene ara ile yazılmıĢtır. Esad Efendi, nr. 132, XXX. 

cildin, Fatır sûresinin sonunda müstensihin ferağ kaydı bulunmaktadır. Müstensihi Ömer 

b. el-Hâcî Muhammed el-Ġskiliplî olup, 1164 senesinde kurban bayramı günü öğleden 

önce istinsahı tamamlamıĢtır. Müstensihin tarih ve isminin kayıtlı olduğu diğer bir nüsha 

da Esad Efendi 140 numaralı nüshadır. Bu cildin sonunda 25 Safer 1115/10 Temmuz 

1703 tarihinde PerĢembe günü, kuĢluk vakti Ġstanbul‟da Ayasofya-i Kebîr Medrese-

si‟nde el-Müftî diye meĢhur olan Muhammed b. eĢ-ġeyh Ali tarafından istinsah edildiği 

kayıtlıdır.  

ġîrâzî‟nin tefsirinin elimizdeki nüshalarının bir kısmı vefatından yaklaĢık bir bu-

çuk-iki asır, diğer bir kısmı da dört asır sonra istinsah edilmiĢlerdir. ġîrâzî‟nin tefsirini 

Tebriz‟de yazdığı ve orada vefat ettiği göz önüne alınırsa kendi yazdığı nüshaların Teb-

riz‟de veya Ġran toprakları sınırları içinde bulunma ihtimali mevcuttur. Ancak elyazma 

eserlerle ilgili kaynaklardan yaptığımız araĢtırma neticesinde bir sonuca ulaĢamadık. 

Bunun yanında ġîrâzî‟den otuz sene sonra vefat eden ve onun tefsirinden geniĢçe istifa-

de eden el-Hâzin (ö. 741/1341), eğitimini tamamladıktan sonra uzun yıllar DımaĢk‟taki 

Sümeysâtiyye Kütüphanesi‟nin yöneticiliğini yapmıĢ
139

 ve muhtemelen tefsirini bu kü-

tüphanede mevcut olan ġîrâzî‟nin tefsirinin nüshasından yazmıĢtır. Bu durum ġîrâzî‟nin 

tefsirinin kısa surede çoğaltıldığını gösterdiği gibi günümüzde o topraklarda nüshaları-

nın var olabilme ihtimalini de göstermektedir. 

Tefsirin mevcut bazı nüshalarında nemden dolayı mürekkebi dağılmıĢ yapraklar 

bulunmaktadır. Ancak eserin ciltlerinin çoğunun mükerrer olması, okunması müĢkül 

olan yerlerin anlaĢılmasında kolaylık sağlamaktadır. 

Eserin nüshalarının bazı sayfalarının yanlarına hangi konunun anlatıldığı matlab 

(konu) baĢlığı ile yazmaktadır.
140

 Örneğin matlab-u fedâili‟s-salât,
141

 matlab-u Ġslâm-i 

Hamza (r.a.),
142

 Ġstanbul Üniversitesi Kütüphanesi A 1830‟daki nüshada bu tür baĢlıklar 
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yer almaz. Bu baĢlıkların eserin istinsah edilmesinden daha sonraki yıllarda atılmıĢ ol-

duğu anlaĢılıyor. Zira matlablar genellikle farklı kalemlerle yazılmıĢ ve yazı Ģekilleri 

farklılık arzediyor. Ancak bazı nüshaların bir kısım sayfalarındaki baĢlıklar müstensihe 

ait gözüküyor.
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 Bazı nüshaların bazı sayfalarının kenarına ve satır aralarına farklı kalemle sonra-

dan ayeti veya konuyu açıklayıcı notlar düĢülmüĢtür. Hekimoğlu, nr. 120 ve 123 „te bu 

notlara sıkça rastlanmaktadır. Hekimoğlu, nr. 125, c.32, vr. 26a, 166b‟de Ebussuûd tefsi-

rinden notlar düĢülmüĢtür. Vr. 26b, 27a vb yerlerde de Ebu‟l-Leys‟ten alıntılar var. Vr. 

172b‟de Tefsîru‟l-Kebîr‟den not düĢülmüĢtür.  

 Bazı ciltlerde sayfa numaraları Latin rakamları ile verilmiĢtir.
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 Esad Efendi‟deki nüshalarla Hekimoğlu‟ndaki nüshaların bazı ciltlerinin sayfa 

numaraları ve sayfaların ilk ve son satırları birbirini tutmaktadır. Örneğin Hekimoğlu, 

nr. 116 ve Esad Efendi, nr. 120‟de 13. cilt ile, Hekimoğlu, nr. 121 ve Esad Efendi, nr. 

127‟deki 22. cilt, Hekimoğlu, nr. 122 ve Esad Efendi, nr. 128‟deki 23. cilt, Hekimoğlu, 

nr. 123 ve Esad Efendi, nr. 130‟daki 24. ciltler bu Ģekildedir. 

2. Tefsirin YazılıĢ Gayesi  

Kutbuddîn, tefsirinin önsözünde bu eserini tamamen dini gaye ile, halkın amel etmesi ve 

Allah‟ın rızasını kazanmak için yazdığını ifade etmektedir. Maksadını Ģöyle açıklamak-

tadır: “Bu tefsiri yazıĢ gayem, avamdan bunu dinleyenlere faydalı olsun, kendim için 

öğüt alıp bununla amel edeyim, kabir hayatım için azık olsun, ölümümden sonrası için 

salih amel olarak kalsın. Nitekim Yüce Allah Ģöyle buyurur: “O gün insana, yapıp öne 

sürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir.”
145

 “Herkes neyi önünden gönderdiğini ve 

neyi geri bıraktığını bilir.”
146

 Allah resulü de Ģöyle buyurmuĢtur: “Üçü hariç insan öl-

düğü zaman amelî kesilir: Sadaka-i câriye, kendisi ile faydalanılan ilim ve kendisi için 
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dua eden salih bir evlat.”
147

 Daha sonra ġîrâzî, tefsiri yazmadaki bu amaçlarının gerçek-

leĢmesi, baĢarıya ulaĢması, Allah‟ın rızasını elde etmesi, Allah‟ın kendisinden kabul 

etmesi ve bu eseri okuyana, yazana, dinleyene ve bütün Müslümanlara faydalı olması 

için Allah‟a dua etmektedir.
148

   

ġîrâzî‟nin eserinin yazılıĢ gayesini belirtirken “avamdan bunu dinleyenlere fay-

dalı olsun” Ģeklindeki ifadesi ve “dinleyene faydalı olsun” duası son zamanlarında özel-

likle Ramazan aylarında halka Kur‟an, Hadis ve Gazalî‟nin Ġhyâ‟sını okumasını hatır-

latmaktadır. Burada adeta kendisinin ayet ve hadisleri halka okuyup anlattığı gibi kendi-

sinden sonra da aynı Ģekilde bu eserinin halka okunup açıklanmasını istemekte, tefsirini 

yazmadaki birinci amacının bu olduğunu ima etmektedir. 

Ġstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde, numara A. 1766‟daki 

XXXIV. cildin ilk sayfası (vr. 2a)nın sağ üst köĢesine düĢülen nottan 1904 tarihinde 

tefsirin mütalaa edildiği belirtilmektedir. Bu nottan da anlaĢıldığı gibi ġîrâzî‟den sonraki 

dönemde belki Osmanlıların sonuna kadar tefsirini mütalaa ederek, yazılıĢ maksadını 

gerçekleĢtiren birileri var olmuĢ olmalıdır. Tefsir Türkçemize kazandırılırsa 

Kutbuddîn‟in tefsiri yazıĢ maksadına uygun olarak belki bu geleneği devam ettirenler ve 

özellikle din görevlilerinden bu eserden istifade ederek halka anlatanlar olabilir. 

 ġîrâzî, tefsirinin 37. cildinde de bir vesile ile tefsiri yazıĢ gayesine değinmektedir. 

Müfessirimiz, dünyanın geçiciliğini anlatan Hadîd sûresi 20. ayetinin ardından daha 

önceki ciltlerde zikrettiği dünyayı zemle alakalı Gazzâlî‟nin Ġhyâ‟sından aldığı bilgileri 

tekrarladıktan sonra, ilgili ayetin tefsirini tekrar zikretmekte ve bunun sebebini Ģöyle 

açıklamaktadır: “Bu tefsiri ikinci kez tekrarladık ki bunu dinleyen dünyadan soyutlansın, 

Allah‟ın katındaki Ģeylere yönelsin. Muhakkak ki bu tekrarda büyük fayda vardır. Tef-

sirlerden avamın anlayacağı Ģeyler az olsa da biz bu tefsiri insanlara öğüt verenlere fay-

dalı olsun diye derledik. Bu tefsir Allah‟ın izni ile havas ve avam için uygundur.”
149

 

Tefsirinin baĢında belirttiği “avamdan bunu dinleyenlere faydalı olsun” ifadesi ile bura-

daki ifadelerini birleĢtirdiğimizde Kutbuddîn‟in, tefsirini daha ziyade halka öğüt verme 

konumunda olan kiĢilerin okuyup halka anlatması için yazdığı anlaĢılmaktadır. Tefsiri-
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nin baĢında avam için yazdığını ifade etmesi, sonlarına doğru avamın anlayacağı Ģeyle-

rin az olduğunu belirterek tefsirin havas ve avam için uygun olduğunu söylemesi ise 

bizi, tefsirini baĢlangıçta avama yazmaya niyetlendiği, daha sonra havassa ve öğüt ve-

renlere yönelik olarak amacını değiĢtirmiĢ olduğu kanaatine sevk etmektedir. Tefsirinin 

ilerleyen ciltlerinde metodunun biraz farklılaĢtığı, istifade ettiği kaynakları belirtmede 

daha titiz davrandığı, sonlara doğru da  dilinin biraz daha ağırlaĢtığı görülmektedir. Bu-

nun yanında ayetlerin açıklanmasında daha fazla müfessirin görüĢünü bir arada zikret-

mekte, müfessirlerin görüĢlerinin bittiği noktaları belirtmektedir. Burada hedefini avam-

dan havassa doğru yükseltmesinde halkın bu alandaki yetersizliğini tecrübe etmiĢ olması 

ve tefsir alanında kendi birikim ve kabiliyetinin artmıĢ olması etkili olabilir. 

 ġîrâzî‟nin dünyadan soyutlanma düĢüncesinin arka planında dönemindeki Ġslam 

âleminde yaĢanan buhranları birebir görmüĢ olması, dünya menfaati için nasıl masum 

insanların katledildiğine Ģahit olması ve bu durumun dünyadan kaçıĢa sevk etmesi yer 

almaktadır. Bunun yanında Ġlhanlıların emri altında görevler icra ederek son demlerinde 

de Ġlhanlı sarayının bulunduğu Tebriz‟de yerleĢmiĢ olması ve bir taraftan ezilenlerin 

sefaletine bir taraftan da ezenlerin dünyaya bağlılığına, savurganlığına Ģahid olmasının 

etkili olduğu söylenebilir. Tefsirini yazdığı yıllarda Ġlhanlı yöneticilerinin Ġslam‟a gir-

meleri nedeni ile onları dünya saltanatından Allah‟a yönlendirme çabası da gütmüĢ ola-

bilir.   

 ġîrâzî‟nin tefsirinde de eleĢtirdiği gibi
150

 yaĢadığı dönemde dini düĢüncedeki yoz-

laĢma ve sapmalara, ahlaki alandaki bozulmalara Ģahid olması nedeni ile tefsirinde öğüt 

vermeyi ön plana çıkardığı anlaĢılmaktadır.  

 Nasr Hamid Ebû Zeyd, buhranlı dönemlerde Ġslam ulemasının eser telif etmedeki 

maksatlarını Ģöyle açıklamaktadır: ZerkeĢî (ö. 794/1391) ve Suyûtî (911/1505)‟nin 

„Ulûmu‟l-Kur‟ân eserlerini kaleme aldıkları dönemde ümmetin karĢı karĢıya kaldıkları 

tehdide yönelik direnç, Batılı Haçlı saldırıları karĢısında ümmetin medeni birikiminin, 

düĢünce ve kültürünün muhafazasına matuf idi. ĠĢte buna bağlı olarak Kur‟an ilimleri ve 

–Ġbn Salah (ö. 643/1245)‟ın çalıĢması gibi- hadis ilimleri sahasında kaleme alınan bu 

eserler, bir bakıma dini metinle ilgili çeĢitli kültürel malzemeleri derlemeye, bu malze-

meyi okuyucu ve talebenin kolayca elde etmesini sağlamaya yönelik uğraĢılardı. Yine 

bunlar ilimleri belli bir temele oturtma ve bunların daha az zamanda daha az çaba ile 
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kavranabilmesini amaçlayan özetleme uğraĢıları idi. Esasen bu uğraĢılar, Arap-Ġslam 

düĢüncesini kabuğuna çekilmek, metne (nass) dayalı ilimlere sımsıkı sarılmak ve kendi-

sini dağılıp yok olmaktan koruyacak olan düĢünce ve kültür mirası üzerinde yoğunlaĢ-

mak zorunda bırakan bir tutuma karĢı sergilenen kültürel bir reaksiyondan baĢka bir Ģey 

değildir.
151

   

 Nasr‟ın bu tespitleri ġîrâzî‟nin tefsirini yazıĢ gayesi ile de örtüĢmektedir. Ġslam 

kültür mirasını yakıp yıkan, Ġslam âlemi için en büyük tehdit oluĢturan Ġlhanlılarla aynı 

asırda yaĢayayarak kütüphanelerin yakılmasına Ģahid olan ġîrâzî‟nin, tefsirini yazma 

gayelerinden birinin de elde bulunan tefsir ve diğer alanlardaki malzemeyi bir araya 

derleyip toparlama, bu Ģekilde Ġslam kültür mirasını benzer tehditler karĢısında korumak 

gayesi gütmüĢ olması da kuvvetle muhtemeldir. Ġstifade ettiği kaynakların alanlarının 

temel eserleri olması, kendisinin de ifade ettiği gibi fazlaca katkıda bulunmaksızın der-

leme usulu ile tefsirini yazmıĢ olması ve o dönemde yazılan tefsirleri kaynak sıkıntısı 

çekmelerine rağmen kendisinin çokca kaynaktan istifade etmiĢ olması da bu kanıyı güç-

lendirmektedir. Bunun yanında ġîrâzî‟nin bu malzemeyi -özellikle öğütverme maksadı 

ile- derli toplu halde muhataplara ulaĢtırma gayesini güttüğü de kendi ifadelerinden an-

laĢılmaktadır. Böylece okuyucuya, öğüt vericiye ve dinleyiciye bu malzemeyi kolayca 

elde etme imkanını sağlamıĢ oluyordu.  

 Dönemindeki gerek dahili sapmalara gerekse harici saldırılara karĢı da sergilediği 

reaksiyonun bir sonucu olarak ehl-i sünneti savunduğu, tefsirini yazmadaki gayelerinden 

birinin de bu olduğu görülmektedir. Zira o dönemde ġiiliğin Ġran‟a ve Anadolu‟ya ha-

kimiyet kurma mücadelesi yaĢanmakta ve çok sayıda düĢünce akımı cirit atmakta idi. 

 ġîrâzî‟nin yaĢadığı dönemde ulema arasında tefsir yazma geleneği geliĢmiĢti. Râzî 

(606/1209)‟nin açtığı bu çığır, kendinden sonra gelen rivayet ve dirayet tefsircilerine 

tesir etmiĢ, artık Ġslâmî ilimlerin birçoğunda eserler yazarak Ģöhrete ulaĢmıĢ kiĢilerin, 

tefsir alanında da eserleri görülmeğe baĢlamıĢtır.
152

 ġîrâzî‟nin tefsirini yazmasında dö-

nemindeki bu geleneğin de rolünün olduğunu söyleyebiliriz. 
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3. Özellikleri 

Kutbuddîn ġîrâzî‟nin, tefsir kitapları taksiminde mebsûta içinde yer alan tefsiri,
153

 40 cilt 

gibi oldukça geniĢ hacmi ve Kur‟an‟ın baĢından sonuna kadar yapılan tam bir tefsiri 

olma özelliği ile bir kısım ciltleri eksik olsa da bu eserin günümüze kadar gelmeyi baĢa-

rabilmiĢ olması  bu hacmi ile kendi alanında bir ilktir. Öte yandan ġîrâzî‟nin tefsirini 

özellikle 40 cilt yazmıĢ olması ile yanında 40 kadar öğrenci bulundurmuĢ olması arasın-

da bir bağ olmalıdır. Tasavvuf geleneğinde sıkça kullanılan kırk rakamı ġîrâzî‟nin ta-

savvurunda da bir yere sahip olmalıdır. Bu meyanda tefsirinde Ģöyle bir söz aktarmakta-

dır: “Kim dünyada kırk gün zühd yaĢarsa Allah kalbine hikmet pınarlarını akıtır, dilinde 

de onu konuĢturur.”
154

 Ġslâm kültüründe bazı kitapların kırk bölüm halinde düzenlenme-

si bu sayının bir olgunluk ve tamlık ifadesi için kullanıldığını gösterir.
155

  

 ġîrâzî, tefsirinin mukaddimesinde “bâb” baĢlıkları altında Kur‟an ve tefsirle ilgili 

olarak Ģu konular üzerinde durarak ilgili hadis ve haberleri nakletmiĢtir: Kur‟ân‟ın fazi-

letleri, Kur‟ân‟a teĢvik, Kur‟ân‟ı öğrenen, okuyan, dinleyen ve onunla amel edenin üs-

tünlüğü. Allah kelâmının nasıl okunması gerektiği, yanlıĢ ve haram olan okuyuĢ ve bu 

konuda âlimlerin farklı görüĢleri. Kur‟ân, ilim vb. hususlarda gösteriĢten sakınma. Hafız 

olan kimsenin yapması ve gafil olmaması gereken hususlar. Kur‟ân i„râbının öğrenilme-

si ve öğretilmesi, Kur‟ân‟ı düzgün okuyanın sevap derecesi. Kur‟ân‟ın tefsiri ve tefsir 

ehlinin faziletine dair sahabe ve tabiînden gelen haberler. Hafız olan ve Kur‟an okuyan 

kimselerin Kur‟an‟a saygı ve hürmet konusunda yapmaları gereken hususlar. Kur‟an‟ı 

sırf kendi görüĢü doğrultusunda tefsir edenin cezalandırılacağına dair gelen haberler ve 

tefsirin mertebeleri. Kur‟an‟ın sünnetle tefsiri konusunda gelen haberler ve bu konuda 

ortaya çıkan hususlar. Allah‟ın kitabını ve Hz. Peygamber‟in sünnetini bilmenin fazileti, 

ilmin ve âlimlerin üstünlüğü. Hz. Peygamber‟in “ġüphesiz bu Kur‟an yedi harf üzere 

inmiĢtir; size kolay olanıyla okuyun” sözünün manası. Kur‟an‟ın cem„i, Hz. Osman‟ın 

Kur‟an‟ı istinsah ettirmesi ve istinsah edilen nüshaların dıĢındaki mushafları yaktırması-

nın sebebi, Hz. Peygamber zamanında Kur‟an‟ı ezberleyen sahabeler. Hz. Peygamber‟e 

Kur‟an surelerinin indirilme sırası. Sure, ayet, kelime ve harfin anlamı. Kur‟an‟da Arap-
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çanın dıĢındaki dillerden kelimeler olup olmadığı. Kur‟an‟ın i„câzı, mucizenin Ģartları ve 

mucize gerçeği. Mucizenin kısımları. Kur‟an‟ın i„câz yönleri. Tefsir ve te‟vilin manası. 

Müfessir bu konularda yeterince bilgi verdikten sonra isti„âze ve besmelenin tefsirine 

geçmiĢtir.
156

  

Ġsti„âzenin tefsirinde farklı görüĢlere ve rivayetlere yer veren ġîrâzî, konunun so-

nunda “bi‟l-cümle: özet olarak” diyerek konunun neticesini vermiĢtir. Tefsirinde zaman 

zaman bu tarzını sürdürerek rivayet ve görüĢlerden çıkan neticeyi bildirmiĢtir.
157

 Bazen 

de ayetlerden ve âlimlerin görüĢlerinden anlaĢılan manayı “fe‟l-hâsıl,”
158

 ve “hâsılu‟l-

kelâm”
159

 ifadeleri ile özetlemiĢtir. Bazen de farklı tarzlarda sonucu bildirmiĢtir.
160

 “fe 

zâlike kavlullâhi teâlâ”,
161

 fe hâzâ ma„nâ kavlillâhi teâlâ
162

 gibi ifadeler kullanmıĢtır. 

Ġstiaze ve besmelenin tefsiriyle asıl tefsire girerek sıra ile sureleri ele almıĢtır. 

Tefsirde ayetler çoğunlukla bölümler halinde, kısmen de bütün olarak, önsözde belirtilen 

esaslar çerçevesinde tefsir edilmiĢtir. Genelde önce filolojik izahlar üzerinde durulmuĢ, 

bu arada yer yer ayet ve Ģiirden Ģevahid getirilmiĢ ve meĢhur filologların görüĢleri belir-

tilerek izahlar yapılmıĢ, bazen de bu alanda detaylı bilgiler aktarılmıĢtır.
163

 Buna karĢılık 

ayetlerin i„rabına oldukça az yer verilmiĢtir. Kıraat farklarına ise tefsirinin baĢlarında az 

yer verilirken ilerleyen ciltlerde daha çok yer verilmiĢtir. Sure baĢlarında ayet, kelime ve 

harf sayıları aktarılmıĢ, sebeb-i nüzul ve surelerin faziletleri ile ilgili rivayetler dile geti-

rilmiĢ, surelerin Mekkî veya Medenî olduğu belirtilmiĢtir.  

Diğer taraftan doğrudan tefsirle ilgili izahlarda öncelikli olarak rivayet tefsirin-

den yararlanılmıĢ, bu babda hadis, haber ve tabiîn müfessirlerinin görüĢleri aktarılmıĢ ve 
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farklı tefsir anlayıĢları nakledilmiĢtir. Genelde kaynakları belirtilerek nakledilen hadisler 

kısmen sıhhat açısından değerlendirilmiĢ ve konu ile ilgili muhtelif rivayetler bir arada 

verilmiĢtir. Ardından dirayet, kısmen de ĠĢârî tefsir üzerinde durularak sözler genelde 

sahiplerine irca edilmiĢir.
164

 Buna mukabil çok sık olarak; neredeyse her varakta yer 

alacak Ģekilde “kîle”
165

 ifadesi kullanılarak kime ait olduğu ifade edilmeyen görüĢler 

aktarılmıĢtır. Bunun yanında müfessir, isim zikretmeksizin “kâle‟l-müfessirûn,
166

 kâle 

ehlü‟t-tefsîr,
167

 kâle ba„du‟l-müfessirîn,
168

 kâle ekseru‟l-müfessirîn,
169

 kâle ekser-u 

„ulemâi‟t-tefsîr,
170

 kâle cemâ„atun mine‟l-müfessirîn,
171

 kâle cumhûru‟l-müfessirîn,
172

 

kavlu cumhûr-i ehli‟t-tefsîr,
173

 ruviye fi‟t-tefâsîr,
174

 vefî ba„di‟t-tefâsîr
175

 gibi genel ifa-

deleri sıkça kullanmaktadır. Bu ifadeleri alıntı yaptığı tefsirlerden bu Ģekilde aldığı gibi, 

bu tefsirlerden görüĢ aktarırken müfessirlerin ismini vermeyerek bu ifadeleri kullandığı 

da görülmekte ve isimlerini zikrettiğinin dıĢında baĢka tefsirlere de müracaat ettiği anla-

Ģılmaktadır. 

Bunun yanında kâle‟l-„ulemâ‟
176

, kâle ekseru‟l-„ulemâ‟,
177

 kâle cemâ„e mine‟l-

„ulemâ‟,
178

 hâzâ kavl-ü cemâ„a min ehli‟l-„ilm,
179

 zehebe cemâ„a,
180

 kâle ba„du‟l-

                                                 

164
  Mollaibrahimoğlu, age, s. 206. 

165
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 185b-186a, 189a-b; Esad Ef., nr. 137, vr. 88b; Esad 

Ef., nr. 138, vr. 106a, b, 107a, b; Esad Ef., nr. 140, vr. 112a. 
166

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp.,  Hekimoğlu, nr. 109, vr. 52a-b; 55b, 70a; 62a-b, 70a, 77b, 78a, 81b, 82a, 

83b, 85a, 88a, 91a, 92a, 95a, 108b, 110b, 114a, 116a, 119a, 120b, 125a, 128a, 129a-b, 129b, 132a-

b, 137a, 139a, 145b, 147a-b, 159b, 162b, 167b, 172b, 178b, 182a, 183a, 187b, 189b, 190b. 
167

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 81b, 84b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 376a; Hekimoğlu, 

nr. 116, vr. 92b, 96a. 
168

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 51b, 54a, 57b, 60a, 62a, 63a, 66b, 68a, 79b, 83a, 

89a, 95a, 114b, 123b, 124a, 128a, 132a, 133b, 134b, 143a-b, 144a-b, 145a, 146a, 149a, 156a, 158a, 

169b, 174b, 177a, 178a, 182b, 185a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 377b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 186b 
169

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 62a, 83a, 120b, 125a; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 36b 
170

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 25b. 
171

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 360b. 
172

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 126a; ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 99b, 149b; 

Hekimoğlu, nr. 112, vr. 145b, 157b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 377b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 8a, 

183b; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 26b, 133a; Esad Ef., nr. 132, vr. 6a; Cumhûru‟l-müfessirîn tabiri, 

müfessirlerin çoğunluğunu ifade etmektedir. Demirci, Muhsin, Tefsir Terimleri Sözlüğü, MÜĠFAV 

Yay., Ġstanbul 2009, s. 45. 
173

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 338b. 
174

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 140, vr. 13a. 
175

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 137, vr. 57b. 
176

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 51b, 52b, 53b, 55a, 56b, 58a-b, 59a-b, 60a, 60b, 66a-

b, 67a, 73a-74b, 79b, 81a, 82b, 83b, 85a, 93b, 95a-b, 100a-b, 104b, 106b, 111a, 112a, 120b, 122b, 

125a, 126a, 127b, 128a, 129a-b, 134b, 137a, 138b, 139a-b, 145a, 146a, 147b, 148a, 149a, 151b-
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„ulemâ‟,
181

 zehebe ba„du‟l-„ulemâ‟,
182

 kâle ba„duhum,
183

 zehebe ba„duhum,
184

 kâle 

kavmun mine‟l-„ulemâ‟,
185

 kâle kavmun,
186

 kâlet tâifetün mine‟l-„ulemâ‟,
187

 kâlet 

tâifetün min ehli‟l-„ilm,
188

 kâlet tâife,
189

 kâlet fırka,
190

 kâle ba„du ehli‟l‟ilm,
191

 kâle 

erbâbu‟l-„ulûm,
192

 „inde erbâb-i „ilmi‟l-beyân,
193

 kâleti‟l-hukemâ‟,
194

 hukemâu‟l-

Ġslâm,
195

 ba„du‟l-hukemâ‟,
196

 eimme,
197

 el-huzzâk,
198

 huzzâku‟l-eimme,
199

 zehebe 

kesirun mine‟l-eimme,
200

 zehebet cemâ„atün mine‟s-selef,
201

 kavlu cemâ„atin mine‟s-

sahâbe,
202

 ve kad ruviye „an cemâ„atin mine‟s-selef ve‟s-sahâbe,
203

 kâle ba„du‟s-selef,
204

 

cumhûru‟s-selef,
205

 kâle ba„du‟l-müteahhirîn,
206

 el-evvelûn,
207

 muhakkıkûn,
208

 kâle 

                                                                                                                                          

152b, 153a, 154a, 156b, 158a-b, 159a, 161a-b, 162a-b, 163b, 164a, 165a, 166a, 167b, 168a-b, 

172b, 175a, 176a, 178a-b, 179a-b, 180b, 182b, 183a-b, 187a-b, 188a, 189a-b, 190b. 
177

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 51b, 104b, 106a. 
178

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 102a, 189b; ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 30 
179

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 165a. 
180

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 187a. 
181

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 54b, 58a, 60b, 66b, 81b, 82a, 132a-b, 133b, 134b, 

141b, 145b, 186b, 189a. 
182

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr.  9a. 
183

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu 109, vr. 60b, 61a, 63a, 66b, 67a, 68a, 78a, 86a, 88a, 110b, 133b, 

138a, 142b, 143a-b, 145a-b-146a, 147b, 148b, 153a, 168b, 174b, 177b, 179a-b, 185b, 186b, 188b. 
184

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 60b, 139b. 
185

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 56b, 137a, 176b. 
186

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 158b, 168b, 174b. 
187

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 88b, 92b, 101a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 67a, 125b. 
188

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 115a. 
189

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 115a, 130b, 141a-b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 68a. 
190

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 104b, 109a, 143a. 
191

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 89a, 102a; Esad Ef., nr. 137, vr. 20a. 
192

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 123, vr. 6a. 
193

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 119, vr. 141b. 
194

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 181a;  Hekimoğlu, nr. 113, vr. 204b. 
195

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 37b, 117a. 
196

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 187b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 27b; Hekimoğlu, nr. 123, vr.14b. 
197

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 105b, 176b. 
198

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 185b. 
199

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 176a-b. 
200

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 68a. 
201

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 118b. 
202

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 94a; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 51a. 
203

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 107b. 
204

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 186a. 
205

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 81a. 
206

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 87a, 106a. 
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ba„du‟l-muhakkıkîn,
209

 ehlü‟t-tahkîk,
210

 ashâbu‟t-tahkîk,
211

 ehlü‟n-nazar,
212

 kavmun min 

ehli‟n-nazar,
213

 ehlü‟l-hakk,
214

 kâleti‟l-felâsife,
215

 kâle ba„du‟l-mutekaĢĢife (bazı mün-

zeviler dedi ki)
216

 gibi genel ifadeler kullanılmıĢtır. Bazen kâle‟l-cumhûr,
217

 kavlu‟l-

cumhûr,
218

 el-cumhûr mine‟l-„ulemâ‟,
219

 cumhûru‟l-„ulemâ‟,
220

 hüccetü‟l-cumhûr,
221

 

ihtecce‟l-cumhûr mine‟l-müslimîn,
222

 cumhûru‟l-fukahâ
223

 ifadeleri kullanılarak ayet ve 

bir konu hakkındaki cumhurun görüĢü verilmiĢtir. Bazen de “ittefeke‟l-„ulemâ‟”
224

 deni-

lerek âlimlerin ittifakı, “ecme„ati‟l-ümme”,
225

 ecme„a‟l-„ulemâ,
226

 ecme„a ehlü‟l-„ilm,
227

 

ecme„a‟l-müslimûn
228

 denilerek âlimlerin daha ziyade fıkhî konulardaki icması, “ve kad 

ecme„a‟l-müfessirûn „alâ…”
229

 denilerek müfessirlerin icması aktarılırken, “ihtelefe‟l-

                                                                                                                                          

207
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 31a. 

208
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 82b, 83a; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 120a; Hekimoğlu, 

nr. 125, vr. 41a. 
209

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 96b, 101b, 102b, 127b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 80b, 

81b (kul Allah ile meĢgul olunca kalbi nurlanır ve nur ile dolar. Bu nur kalbinden yüzüne taĢar. 

HuĢu ve hudunun izleri yüzünde belirir. Böylece insanlar onu severler ve överler. Bu, Allah‟ın ona 

muhabbetinin ve rızasının acilen ulaĢmasıdır.) 
210

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 40b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 69b. 
211

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 119, vr. 139a. 
212

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 101b. 
213

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 42a. 
214

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 110a. 
215

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 110a; Hekimoğlu, nr. 120, vr. 56b. 
216

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 5a. 
217

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr., 109, vr. 102a, 116b, 128a, 132b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 

30a, 114a. 
218

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 66a, 81a-b, 106b, 126b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 23a 
219

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 83b, 88a. 
220

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 101b, 130a, 140a, 176a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 9b, 

26b, 29a, 45a, 86a, 103a, b, 105b, 188b. 
221

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr., 109, vr. 130a, 176b. 
222

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr., 109, vr. 175b  
223

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 30b. 
224

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr., 109, vr. 127a. 
225

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr., 109, vr. 176b, 184; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 107b, 123a, 

128a, 150a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 158a. 
226

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr., 109, vr. 185a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 55a, 73b, 74b-75a, 

97b, 106a, b, 107a, 114a, 159a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 105b. 
227

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 135b. 
228

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 135b. 
229

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr., 109, vr. 113b-114a. 
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müfessirûn”
230

 ifadesi ile müfessirlerin bir konu hakkındaki tartıĢmalarına ve farklı gö-

rüĢlerine yer verilmiĢtir. Ġhtelefe‟s-sahâbet-u ve gayruhum,
231

 “ihtelefe‟n-nâs,”
232

 

“Ġhtelefe‟l-„ulemâ‟”
233

 ifadeleri ile genellikle ayetle ilgili bir mesele veya fıkhî konular-

da âlimlerin ihtilafları ele alınmıĢ, temel baĢlık altındaki tali ihtilaflara da yer verilmiĢ-

tir.
234

 Bazen bir konu hakkında bir mezhebin kendi içindeki ihtilaflarına da yer vermiĢ-

tir.
235

 Ulemanın bir konu hakkında tartıĢması “inteze„a”
236

 Ģeklinde de ifade edilmiĢtir. 

Serdedilen görüĢler arasında bazen tercih belirtilmiĢtir.
237

 Ġttifak edilen görüĢlerin dıĢın-

da Ģaz kalanları da genellikle “Ģezze”
238

 Ģeklinde ifade etmiĢtir. Müfessir, tefsirinde ehl-i 

sünnet‟in düĢüncesi dıĢındaki diğer fırkaların, ehl-i bidatin görüĢlerine “kâle ehlü‟l-

ehvâ”
239

 vb ifadelerle yer vererek onları eleĢtirmiĢtir.  

Müfessir, ayetler hakkında çok sayıda rivayete ve görüĢe yer vererek veya ayet-

lerdeki muhtemel manaları aktararak
240

 bir anlamda okuyucuya bu görüĢlerden birini 

tercih konusunda seçenek hakkı tanıdığı gibi ayet hakkında farklı bakıĢ açıları geliĢtir-

mesini de sağlar. Kendisi de bir takım kriterlerden hareketle zaman zaman tercihlerde 

bulunur. 

                                                 

230
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 66b, 111b, 125b, 130b, 139b, 146b, 148a, 157a;  ĠÜ 

Ktp., nr. A1830, vr. 132b, 142b, 168a-169a, 176b; Hekimoğlu, nr. 110, vr. 8a; Hekimoğlu, nr. 115, 

vr. 79a, 128b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 48a, 166a; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 116b-117a. 
231

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr., 115, vr. 2b. 
232

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr., 112, vr. 181b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 70b; Hekimoğlu, nr. 

125, vr. 19b; Esad Ef., nr. 137, vr. 61a. 
233

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr., 109, vr.100a, 101a, 102b, 103a, 105b, 106b, 107b, 111a, 

116a, 118b, 124b, 125a-b, 126b, 128b, 129b, 130a, 132b, 133a, 135a, 141a, 144b, 164b, 166a, 

167b, 168b, 170a, 176a-b, 185a, b, 186b;  ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 2a-b, 3a, 6b, 26a, b, 28b, 30a, 

31a, b, 38b (satranç), 47b, 49a-b, 50b, 51 (velisiz nikah), 52b, 55a (hayz müddeti), 57a, 63a (ye-

min-i lağv), 66a, 70a (kurû‟), 73a, 74a, b, 86a, 87b,106a, b, 107a, 114b, 116b, 119b-121b (salâti‟l-

vustâ konusunda on görüĢ), 122b, 125b, 126a, 129b, 135b (karz), 141b (sekîne), 149a (abdâl), 

150a, 159a, 182b, 191b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 6a, 36b (hayvanların insanlar gibi ümmet olması), 

64a-b (Peygamberin unutması caiz mi?), 67a-68b (sûr), 69a (Âzer), 72a, 78b, 105a, 106a, 113b 

(cinlerden resul olur mu, olmaz mı?), 128a-133b (yenilmesi yasak olan hayvanlar), 139a, 157b-

159a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 2b, 11b, 45a, b, 46a, 48a, 105a (Ġslam‟a ilk girenler), 107a, 111b, 

120b, 134b; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 195b, 199a (ayetin hükmü, mensuh mu, değil mi?). 
234

  Örneğin bk. ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 65b-67b, 99b. 
235

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 92b, 122b. 
236

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 97b. 
237

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 66b, 67a.  
238

  “ġezzeti‟l-bâtıniyye ve tâifetün min erbâb-i „ilmi‟l-kulûb”, ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 

112, vr. 64b; Ayrıca bk. ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 81a. 
239

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr., 109, vr. 85a. 
240

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 155a. 
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Müfessir, bir kavrama,
241

 bir görüĢe,
242

 bir kıssaya,
243

 bir ayete,
244

 bir hadise
245

 

ya da bir konuya
246

 kısaca değindiği birçok yerde sure ismi vererek o konuyu ileride 

daha geniĢ bir Ģekilde ele alacağını belirtmiĢtir.
247

 Bazı yerlerde de inĢâallah diyerek 

geleceği Allah‟ın dilemesine bağlamıĢtır.
248

 Bir çok kez de ayetlerin tefsirinden sonra 

“vallâhu‟l-muvaffık”,
249

 vallâh-u hüve‟l-muvaffık,
250

 vallâhu teâlâ huve‟l-muveffık li‟s-

savâb,
251

 vallâhu teâlâ huve‟l-muveffık li‟s-sedâd,
252

 vallâhu hüve‟l-hâdî li‟s-savâb,
253

 

vallâh-u teâlâ huve‟l-hâdî ilâ tarîki‟r-ruĢd ve‟s-savâb,
254

 vallâhu hüve‟l-muvaffık li‟r-

reĢâd,
255

 vallâhu hüve‟l-hâdî ve‟l-muveffık bimennihî ve keremihî,
256

 vallâhu‟l-muvaffık 

ve‟l-hâdî,
257

 vallâhu‟l-muveffık li‟l-hidâye,
258

 ve billâhi tevfîk
259

 vebillâhi‟l-„ismet ve‟t-

tevfîk lâ rabbe ğayreh
260

 Ģeklindeki ifadelerle doğru sonuca ulaĢmanın ve baĢarının Al-

lah‟tan olduğunu vurgulamıĢtır. Surelerin tefsirine “BaĢarım ancak Allah‟ın yardımı 

iledir. Ben sadece O‟na tevekkül ettim ve sadece O‟na yöneliyorum.”
261

 ayeti ile baĢla-

                                                 

241
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 153b. 

242
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 66a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 43a. 

243
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 180b; Esad Ef., nr. 114, vr. 16a. 

244
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 26a, 65a, 69b, 83b. 

245
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 45a, 46b, 62a, 73b, 116b, 143b, 145b; Hekimoğlu, 

nr. 110, vr. 86b; Esad Ef., nr. 114, vr. 40b-41b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 51a. 
246

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 144a, 153a, 154a, 158b, 163a, 164b, 173a, 176a-b, 

185a, 186b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 4a, 8a, 23a, 26b, 27b, 47a-b, 64a, 65b, 70b, 95a, 125b, 167b; 

Hekimoğlu, nr. 110, vr. 3b. 
247

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 100b, 106b, 110a-b, 112a, 118b, 119b, 121b, 124a, 

b, 128a, 130b, 139a, 145a, 151b, 176b. 
248

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 121b, 130b, 144a, 154a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 23a, 

27b, 66a, 180b. 
249

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr., 109, vr. 124a, 127b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 83b.  
250

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 174a, 177a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 54a. 
251

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 69a. 
252

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 143a. 
253

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 117b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 125b. 
254

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 338a. 
255

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 81a. 
256

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 115b, 122a. 
257

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 142b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 84b. 
258

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 162a. 
259

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 136a. 
260

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 187b. 
261

  Hûd 11/88; ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 2a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 2a; 

Hekimoğlu, nr. 113, vr. 199a; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 2a. Müfessir, tefsirinin yeni bir cildine 

baĢlerken de bu ayet ile baĢlamıĢtır. Hekimoğlu, nr. 120, vr. 2a. 
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mıĢtır. ġîrâzî‟nin bu tarzı, onun, yanlıĢ sonuca varmanın manevi sorumluluğundan çe-

kinmesinin, ihlâsının, tevazuunun ve tefsirini Allah rızası için yazmasının bir sonucudur. 

Ayetleri parça parça ele alarak ayetlerde geçen kelime ve edatları açıklayan mü-

ellif; bu kelime, edat veya ele aldığı konuların tekrar geçtiği yerlerde bunların geçtiği 

sureleri de belirterek bu kelimenin izahı geçti,
262

 bu konu hakkında yeterli açıklama ya-

pıldı,
263

 bu hadis geçti,
264

 bu hadisin anlamından söz edildi,
265

 bu ayetin açıklaması ya-

pıldı
266

 gibi ifadeler kullanarak fazla tekrardan kaçınmaya çalıĢmıĢtır.  

Müfessir, ayetler ve sureler arasındaki münasebete önem vermiĢ ve bu alanda ye-

ri geldikçe açıklamalar yapmıĢtır. 

Eserde fıkhî konulara oldukça geniĢ yer verilerek muhtelif fıkhî konular üzerinde 

durulmuĢ, bu arada mezhep imamlarının ve diğer mezheplerin görüĢlerine iĢaret edilmiĢ, 

kendi çağlarında mezhep kurup da daha sonra müntesipleri kalmamıĢ olan ilk dönem 

müctehitlerinin görüĢlerine de yer verilmiĢtir. Zaman zaman da itikadî ve kelami mese-

leler hakkında bilgi sunulmuĢ, bu vesile ile özellikle Ehl-i sünnet ve mu„tezilenin görüĢ-

leri aktarılmıĢtır. Yeri geldikçe tarihi olaylar, kıssalar ve menkıbeler nakledilmiĢ, bu 

alanda çoğu kez uzun anlatımlar tercih edilmiĢtir. Hacim itibariyle tefsirle uzaktan ilgisi 

olan anlatımlar, doğrudan tefsirle ilgili anlatımlardan daha fazla olmuĢtur. Dolayısıyla 

tefsirin bu denli hacimli olmasının sebebi de budur. Doğrudan tefsirle alakalı izahlar ve 

yorumlar orta hacimli bir tefsir ölçüsündedir.
267

 

a. Derleme Olması 

Besmele, hamdele ve salvele ile mukaddimesine baĢlayan müellif “ammâ ba„d” formun-

dan sonra bu tefsiri kendisi ve Allah‟ın dilediği kulları için tefsir kitaplarından ve tefsirle 

ilgili meĢhur eserlerden seçerek te‟lif ettiğini,  tefsirle ilgili farklı görüĢleri nakletmenin 

ve görüĢler arasında tercihte bulunmanın dıĢında bir tasarrufu olmadığını ve sözü fazla 

                                                 

262
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 124b, 134a; Esad Ef., nr. 138, vr. 110b.  
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  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 171b, 180b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 26a, 94b, 130a, 

139a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 8a; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 267b. 
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  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 138b. 
265

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 137, vr. 86b. 
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  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 95a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 189b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 7b; 

Hekimoğlu, nr. 123, vr. 180a; Esad Ef., nr. 132, vr. 74b, 76a; Esad Ef., nr. 137, vr. 47b. 
267

  Mollaibrahimoğlu, age, s. 206. 
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uzatmaktan kaçındığını belirtmiĢtir.
268

 Daha önce de zikrettiğimiz gibi ġîrâzî aynı me-

yanda, “Tefsirlerden avamın anlayacağı Ģeyler az olsa da biz bu tefsiri insanlara öğüt 

verenlere faydalı olsun diye derledik”
269

 demekte idi. Bu durum daha ziyade ġîrâzî‟nin 

tefsir anlayıĢı ve metodu ile ilgili olup, onun tefsirde yetersizliğini göstermez. Zira 

ġîrâzî, KeĢĢâf gibi önemli bir eseri DımeĢk‟te bir medresede okutmuĢtur. Bunun yanında 

önsözünde belirtmese de ġîrâzî, ayetlerle ilgili birçok meseleyi soru-cevap yöntemi ile 

açıklığa kavuĢturmaya çalıĢmıĢ ve tefsirinin ilerleyen ciltlerinde tasarrufunu biraz daha 

artırmıĢtır. Ayetleri tefsir ederken genellikle ilk önce kendi ifadeleri ile “yani” diyerek 

ayetin tamamının veya bir bölümünün ifade ettiği manayı dile getirmiĢtir. Kendi görü-

Ģünü aktarırken veya bir sonuca vardığında çoğunlukla “i„lem (bilmiĢ ol ki)”
270

 ifadesi 

ile cümleye baĢlamıĢtır. Ayetler arası münasebette bu ifadeyi sıkça kullanmıĢtır. Zaman 

zaman da serd edilen görüĢler arasında tercihte bulunmuĢtur. ĠĢte müfessir, baĢka tefsir-

lere dayansa da bu sayılan noktalarda kendi ifadelerini ve görüĢlerini de iĢin içine kat-

mıĢtır. 

 Ancak Ģunu söyleyebiliriz ki ġîrâzî‟nin tefsirle ilgili aldığı eğitim alt yapısı konu-

sunda elimizde fazla bir bilgi yoktur. Hadis ve Fıkıh alanında belli hocalardan eserler 

okuduğunu bildiğimiz Kutbuddîn‟in, tefsir alanında sadece el-„Allâme Zahiruddîn es-

Sahhâf‟tan KeĢĢâf tefsiri ile Arap dili ve edebiyatı üzerine eserler okuduğu bilinmektedir. Bu-

nun yanında Sadreddîn Konevî‟den hadis okurken, tefsir eğitimi de aldığı Ģeklinde bir görüĢ 

yer aldığı gibi KeĢĢâf tefsirini DımeĢk‟te bir medresede okuttuğu da malumdur. Eğer 

ġîrâzî‟nin edindiği tefsir alt yapısı bu kadarla sınırlı ise onun orijinal bir tefsir yazmaya 

eğitiminin yeterli olmadığını ve tefsirini derleme usulü ile yazması ile de kendi Ģartla-

rında bu alana hizmet konusunda ömrünün sonlarında yapabileceğinin en iyisini yapmıĢ 

olduğunu söyleyebiliriz. 

 Bunun yanında onun aldığı eğitimle tefsirinin muhtevasının örtüĢtüğünü görmek-

teyiz. Hadis alanında Konevî‟den Câmi„u‟l-Usûl‟u okuyup icazet aldığını, son zamanla-

                                                 

268
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 2a. 

269
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 137, vr. 85b. 

270
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 293a-296b, 295a, 296a, 355b, 365b; Hekimoğlu, nr. 
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164a, 174a, 175b, 188b, 190a, 192b; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 28a-b, 125a, 135b; Hekimoğlu, nr. 

121, vr. 311a, 312a. 
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rında da Tebriz kadısı Kâdi‟l-Kudât Ġzzüddîn el-Burhânî‟den Begavî (ö. 516/1122)‟nin 

“ġerhu‟s-Sünne”sini okuduğunu bilmekteyiz. Fıkıh alanında da asrının fâkihi „Alâüddîn 

Muhammed et-Tâvûsî el-Kazvînî eĢ-ġâfiî‟den Kazvin‟de ġâfiî fıkhından Gazzâlî‟nin furu-u 

fıkıha dair “Kitâbü‟l-Veciz” adlı eseri ile el-Ğaffârî‟nin “el-Hâvî” adlı eserini okumuĢtur. Ke-

lam alanında da sadece bir hocasından kelam okumuĢtur. Fıkıh usulü ve belagat alanında birer 

Ģerh yazan, özellikle de Sühreverdî‟nin Hikmetu‟l-ĠĢrâk‟ına yazdığı Ģerhle tanınan ġîrâzî, bir-

çok sufi liderle de yakın iliĢki içinde olmuĢtur. ġîrâzî‟nin en eğitimli olduğu Hadis alanına 

uygun olarak tefsirini rivayet ağırlıklı yazdığı, fıkıh eğitimine binaen fıkhî konulara geniĢ yer 

ayırdığı, ĠĢrâkî düĢünce ve tasavvufla iliĢkisi nedeni ile de ĠĢârî yorumlara yer verdiği ve dün-

yadan soyutlanmayı iĢlediği, özellikle Gazzâlî‟nin Ġhyâ‟sına Farsça özet yazması ve son za-

manlarında halka okuması yönü ile de tefsirinde Ġhyâ‟dan çokça yararlandığı ve öğüt verici bir 

tarz izlediği görülmektedir. Sadece asıl alanı zamanının pozitif bilimleri olmasına rağmen bu 

alana tefsirinde yeterli yer ayırmadığı ve birikimini yansıtmadığı görülmektedir. Kendinden 

önce tefsirinde bu alanlara geniĢ yer veren Fahreddîn Râzî‟ye karĢın Kutbuddîn, tefsirini yazıĢ 

gayesine binaen yaĢadığı dönemdeki asıl ihtiyacın doğru bir din algısı olduğunu ve Ġslam âle-

mindeki kötü gidiĢata bu yolla bir çözüm bulunabileceğini düĢünmüĢ olmalı ki tefsirini bu 

alana hasretmiĢ, zamanının ilim dallarına ise diğer eserlerinde geniĢ yer vermiĢtir. 

ġîrâzî, tefsirini birçok tefsirden yararlanarak yazmıĢ olması ile müfessirlerden bi-

rinin eksik bırakıp diğerinin tamamladığı daha makul yorumları derleyerek tefsirine al-

mıĢtır. Örneğin A„râf sûresinin 12. ayetindeki “Beni ateĢten yarattın, onu çamurdan 

yarattın”
271

 ifadesine Nesefî‟nin temel kaynağı olan ZamahĢerî bir yorum yapmamıĢ-

tır.
272

 Buna karĢın Nesefî‟nin ve Fahreddîn Râzî‟nin yaptığı iki farklı  açıklamayı ġîrâzî, 

tefsirine almıĢtır.
273

 ġîrâzî‟nin tefsiri bu yönü ile okuyucuya daha makul ve makbul yo-

rumları bir arada bulma olanağı sağlamaktadır. 

ġîrâzî tefsirini derleme usulü ile yazarken bu konuda aĢırıya kaçtığı da görülmek-

tedir. Örneğin tefsirinin mukaddimesini genel olarak isim vermeden Kurtubî (ö. 

671/1273)‟nin tefsirinden alırken, tefsirini yazıĢ gayesini belirttiği cümlelerden bir kıs-

mını da ondan aldığı görülmektedir. 
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  A„râf 7/12. 

272
  ZamahĢerî, Tefsîru‟l-KeĢĢâf, c. II, s. 86. 

273
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr., 112, vr. 180b-181a. 
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“… kendim için öğüt alıp bununla amel edeyim, kabir hayatım için azık olsun, 

ölümümden sonrası için salih amel olarak kalsın. Nitekim Yüce Allah Ģöyle buyurur: “O 

gün insana, yapıp öne sürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir.”
274

 “Herkes neyi 

önünden gönderdiğini ve neyi geri bıraktığını bilir.”
275

 Allah resulü de Ģöyle buyurmuĢ-

tur: “Üçü hariç insan öldüğü zaman amelî kesilir: Sadaka-i câriye, kendisi ile faydalanı-

lan ilim ve kendisi için dua eden salih bir çocuk.”
276

 Ģeklindeki ifadeleri Kurtubî‟den 

aynen alan ġîrâzî, tefsirinin mukaddimesindeki çeĢitli konuları da bazı değiĢikliklerle 

ondan almıĢtır. Müfessir, tefsiri yazmadaki bu amaçlarının gerçekleĢmesi için dua ettik-

ten sonra
277

 “Kur‟an‟ın Faziletleri, Kur‟an‟a TeĢvik ve Kur‟an Talebesinin, Okuyanın, 

Dinleyenin ve Onunla Amel Edenin Üstünlüğü” baĢlığında Kurtubî‟nin bazı sözlerini 

atlayarak hadislere geçmiĢtir. Kurtubî‟den farklı olarak “Kur‟an‟ın diğer kelamlara üs-

tünlüğü, Allah‟ın diğer mahlukata üstünlüğü gibidir” hadisi ile konuya baĢlamıĢtır. Bazı 

hadisleri, özellikle tekrarları veya konu dıĢı olanları atlamıĢ, sahabeden ta„lîkler yapmıĢ, 

bir kısım hadislerin kaynağını belirtmemiĢ, bazı hadislerin de yerini değiĢtirmiĢtir. Bu-

nun yanında kendisi de Kurtubî‟de olmayan baĢka hadisler eklemiĢtir.
278

 Bu değiĢiklik-

lerinde hadisleri okuyan ve dinleyenin daha çok etkilenmesini sağlama amacı güdüldüğü 

görülmektedir. ġîrâzî, diğer baĢlıklardaki konularda daha az değiĢikliklere gitmiĢ, bazen 

Kurtubî‟nin bazı baĢlıklarının kelimelerinde de bazı değiĢiklikler yaparak mukaddimeyi 

olduğu gibi almıĢtır. O kadar ki “bunun açıklaması ilerde gelecek” ifadelerini dahi aldığı 

görülmektedir.
279

 Bazı baĢlıkları önemli ölçüde değiĢtirip kendisi farklı rivayetler aktar-

dığı da olmuĢtur.
280

 Bazı baĢlıkları ise almayarak,
281

 mukaddimeye ilave konular da ek-

lemiĢtir. Örneğin ilave olarak Mekkî ve Medenî sureleri sıralamıĢ,
282

 tefsir ve te‟vilin 

manasını açıklamıĢtır.
283

 Kurtubî‟nin, kendi görüĢünü belirttiği durumlarda onun ismini 
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  Örneğin bk. Kurtubî, age, c. I, s. 80-83, 90-106, 122-134. 
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  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 20a-b. 
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verdiği de görülmektedir.
284

  Kurtubî, Mâlikî mezhebinden olduğu için ġîrâzî, alıntı ya-

parken “kâle „ulemâunâ” ifadelerini çıkarmıĢtır.
285

 

Ahkâm ayetlerinin yoğun olduğu ilk ciltlerde genellikle isim vermeden 

Kurtubî‟den sıkça alıntı yapan
286

 ġîrâzî‟nin yaptığı alıntılarında izlediği yolu ortaya 

koymak için burada bazı örnekler verelim.  

Bakara Sûresinin 253. ayetinin “O peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üs-

tün kıldık” ifadesinin tefsirini bir takım değiĢikliklerle almıĢtır. Örneğin Kurtubî‟nin 

“kâle Ģeyhunâ” ifadesini kâle ba„duhum diye değiĢtirmiĢtir. Üç yerde kullandığı “kultu” 

(ben derim ki) ifadesini çıkarmıĢtır. Kurtubî‟nin Ġbn „Atıyye (ö. 541/1147)‟den isim ve-

rerek yaptığı nakilleri aynen Ġbn „Atıyye‟den alıntı yapıyormuĢ gibi aktarmıĢtır. 

Kurtubî‟nin tercihlerini de değiĢtirmeden aldığı için kendi tercihi gibi ifade etmiĢtir. 

Ayetin sonunda da Kurtubî‟nin sahabeye duasına dua ekleyerek ve Ģefaatlerini dileyerek 

alıntıyı bitirmiĢtir.
287

 ġîrâzî, sadece burada değil, tefsirinin bir çok yerinde Kurtubî‟nin 

istifade ettiği kaynakları ve görüĢ aktardığı ulemayı aynen ondan aldığı için kendisi o 

kaynaktan veya ulemadan yararlanıyormuĢ gibi sanılmaktadır.
288

 Örneğin Kurtubî‟nin 

kendisi gibi Mâlikî mezhebinden olan Ġbnü‟l-„Arabî (ö. 543/1148)‟den aktardığı görüĢ-

leri ġîrâzî de Kurtubî‟nin ismini belirtmeden Ġbnü‟l-„Arabî‟nin ismini zikrederek aynen 

aktarmıĢtır.
289

 

ġîrâzî‟nin tefsirinin rivayet tefsiri olmasının bir sonucu da olarak, gerekli gördü-

ğünde Kurtubî‟den yaptığı alıntılarının arasına hadisler ilave etmiĢtir.
290

  

ġîrâzî, Kurtubî‟den ahkâm ayetlerinin tefsiri yanında fıkıh usulü konularında da 

fazlaca alıntılar yapmıĢtır. Örneğin Ģeytanın ateĢle çamuru kıyaslamasını anlatan A„râf 
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  KrĢ. ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 150a-151b; Kurtubî, age, c. IV, s. 253-257.  
288

  Müfessir, Ebû Nasr „Abdurrahîm el-KuĢeyrî‟nin tefsirinden Kurtubî‟nin alıntısını Kurtubî‟den 

aynen aktarmıĢ. KrĢ. Hekimoğlu, nr. 111, vr. 206b;  Kurtubî, age, c. VI, s. 359. 
289

  Örneğin bk. Hekimoğlu, nr. 110, vr. 164b; Kurtubî, age, c. VI, s. 220 (ġîrâzî, burada da 

Kurtubî‟nin Ġbn „Atıyye‟den aktardığı görüĢü  isim vermeden Kurtubî‟den almıĢtır.); Hekimoğlu, 

nr. 116, vr. 64b; Kurtubî, age, c. 494.  
290

  KrĢ. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 30a-31a; Kurtubî, age, c. X, s. 217-218. 
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sûresi 12. ayetinin tefsirinde, ayetin açıklamalarını baĢka müfessirlerden alırken, kıyasın 

Ġslam‟daki yerini ve bu konuda ulemanın görüĢlerini Kurtubî‟den almıĢtır. Buradaki 

alıntısında da sadece bazı ifadeleri daha anlaĢılır kılacak kelime ilaveleri dıĢında her 

hangi bir değiĢiklik yapmamıĢtır.
291

 ġîrâzî, buna benzer Ģekilde tefsirinde yaptığı alıntı-

larında anlaĢılmayı kolaylaĢtıracak ifade değiĢiklileri yapmıĢtır. 

Kutbuddîn, Bakara sûresi 106. ayetinin tefsirinde neshle ilgili ahkâmı da yine 

isim vermeden bir kısım değiĢiklikler yaparak Kurtubî‟den almıĢtır. Onun Ġmam ġa-

fi‟nin görüĢünü reddedip, Ġmam Malik‟in görüĢünü savunduğu noktada, ġîrâzî, onun 

görüĢünü zikretmeyip delili ile birlikte Ġmam ġafi‟nin görüĢünü savunmuĢtur.
292

 Bunun 

dıĢında anlatılanlardan çıkan sonucu belirtme, cumhurun görüĢüne dikkat çekme gibi 

ilave bilgiler yanında, ifadeleri daha anlaĢılır kılacak değiĢiklikler yapma ve bir kısım 

bilgilerin yerini değiĢtirmenin haricinde değiĢikliğe gitmemiĢtir.
293

 Burada dikkat çeken 

ifade değiĢikliğinden birini Ģöyle aktarabiliriz: Kurtubî‟nin “ َ٘زٖ اَخ عػًّ ىف االحىب

294”وعججهب
 ifadesini “ ً ىف االحىبَ ٖ االَخ اٌىشميخ عػّ ْ ٘ز وعجت ٔضوهلب. لبي املفغشو ” (bu ayet-i kerime, 

ahkâma dair büyük bir ayettir. Nüzul sebebi ise Ģudur) Ģeklinde değiĢtirmiĢtir.
295

 ġîrâzî, 

burada Kurtubî‟nin ismini vermeyip “ْلبي املفغشو” Ģeklinde genel bir ifade kullanmıĢtır. 

Kurtubî‟nin “عججهب” ifadesindeki “٘ب” zamiri ayete dönüyor gibi görünmekte ve ahkâm 

konusunda önemli ayet olma sebebini aktardığını düĢündürmektedir. ġîrâzî ise sebebin 

yanına “ٔضوهلب” ifadesini ekleyerek nüzul sebebi olduğunu açıklığa kavuĢturmuĢtur. ġîrâzî, 

benzer değiĢiklikler yaparak konuyu anlatmıĢtır. Bir yerde Kurtubî‟deki “لبي إٌحبط” ifa-

desini çıkarmıĢ ve Kurtubî‟nin, en-Nahhâs (ö. 337/948)‟ın “en-Nâsih ve‟l-Mensûh” adlı 

eserinden aktardığı nesh, bedâ farkını anlatan ifadesini
296

 ona hamletmediği için ilmî 

                                                 

291
  KrĢ. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 181b-182a; Kurtubî, age, c. IX, s. 166-169; 

Örneğin Kurtubî‟deki “ve‟l-evvel-u es-sahîh. Kâle‟l-Buhârî fî Kitâbi‟l-Ġ„tisâm bi‟l-kitâbi ve‟s-

sünneti” ifadesini ġîrâzî Ģu Ģekilde değiĢtirmiĢtir: “ve‟l-evvelu hüve‟s-sahîh. Ve kâle‟l-Buhârî fi‟l-

Câmi„i‟s-Sahîh Kitâbu‟l-Ġ„tisâm bi‟l-kitâbi ve‟s-sünneti” ġîrâzî, age, vr. 181b; Kurtubî, age, c. IX, 

s. 167. 
292

  KrĢ. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 176b; Kurtubî, age, c. II, s. 306. 
293

  KrĢ. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 174b-177b; age, c. II, s. 300-309. 
294

  Kurtubî, el-Câmi„u li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, c. II, s. 300. 
295

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 174b. 
296

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 175b; Kurtubî, age, c. II, s. 303. 
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açıdan uygunsuz bir davranıĢ sergilemiĢtir. ġîrâzî, genellikle görüĢleri sahiplerine irca 

etmekle beraber zaman zaman burada olduğu gibi özellikle tefsirinin ilk ciltlerinde kay-

nakları zikretmediği görülmektedir. Ġlerleyen ciltlerde ve eserinin sonlarına doğru ise bu 

konuda daha titiz davranmaktadır. Bunun nedeni tefsirini yazmaya baĢlarken halk için 

yazma niyetinde olması ve sonra ise hem havassı hem de avamı dikkate alması olmalı-

dır. ġîrâzî, Kurtubî‟nin ahkâm ayetleri ile ilgili olarak “ilerde bunun açıklaması gele-

cek”, “bunun açıklaması falanca surede geçti”
297

 Ģeklinde belirttiği ifadeleri de aynen 

almıĢtır. Bu da fıkhî konuları ondan almada ne kadar ısrarlı ve ona ne kadar bağımlı 

olduğunu göstermektedir. Bunun yanında Kurtubî‟nin tefsirinden isim vermeden alıntı 

yaparken “kâle‟l-müfessirûn” (müfessirler  dediler ki) Ģeklinde genel ifadeler kullan-

maktadır.
298

   

ġîrâzî‟nin tefsirinin derleme olma özelliğini ayetleri parça parça açıklarken aye-

tin ilgili ifadesine “yani” diyerek getirdiği açıklamalarında da görmekteyiz. Müfessirin, 

bu durumda kendi katkıları da olmakla beraber genellikle isim vermeden Begavî‟nin 

Me„âlimu‟t-Tenzîl‟inden  istifade ettiği
299

 ve çeĢitli müfessirlerin ifadelerini birleĢtirerek 

açıklama getirdiği görülmektedir. Örneğin, Kamer sûresinin 5. ayetindeki “ٌَّخ َثبٌَٔغٌخ  ”ٔحْى

ifadesinin açıklamasına baktığımızda ġîrâzî, isim vermeden Ġbn Atıyye ve Bagavî (ö. 

516/1122)‟nin ifadelerini alıp kendisi de ilave yaparak  Ģu açıklamayı yapmıĢtır:  ُْ َعىن اٌمشا

ْٔ مل ِٔٓ َوِعٔع إٌُفىِط واٌجُب ُِ اوَُجٍُغ املمصُذ هبب  ًٌحىٌّخ ربٌِخ لذثٍغٔذ اٌغبََخ وهنبََخ اٌصىاِة او ثبٌغخٌ ِٓ اهلل اٌُه ٓ ٌٗ عم  

“yani hedefe ve doğrunun son sınırına tam ulaĢtıracak bir hikmet olan Kur‟an‟dır. Veya 

Allah‟tan onlara bir duyurudur. Ya da nefisler için öğüt, aklî olanlar için de beyan oldu-

ğundan kendisi ile maksada ulaĢılandır.”
300 

                                                 

297
  KrĢ. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 110, vr. 141b; Kurtubî, age, c. VI, s. 133 (Nîsâ 4/12). 

ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 138b; Kurtubî, age, c. I, s. 190 (Bakara 2/71). 
298

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 110, vr. 148b; Kurtubî, age, c. VI, s. 155. 
299

  Örneğin krĢ. (Tevbe 9/13) Esad Ef., nr. 118, vr. 148b; el-Bagavî, Ebû Muhammed el-Huseyn 

Mes„ûd (ö. 516), Me„âlimu‟t-Tenzîl, Thk. ve Tahric: Muhammed „Abdullâh en-Nemr vd., Dâru 

Tayyibe, Riyâd 1409, c. IV, s. 18.  
300

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 126, vr. 239a. 
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ġîrâzî, bu açıklamanın “َعىن اٌمشاْ حىٌّخ ربٌِخ لذثٍغذ اٌغبََخ” kısmını Begavî‟den,
301

  

“ًٌ ْٔ ملٓ ٌٗ عم ِٔٓ َوِعٔع إٌُفىِط واٌجُب ,kısmını da Ġbn „Atıyye‟den almıĢ ”َُجٍُغ املمصُذ هبب 
302

 ortadaki 

ilave açıklamayı da kendisi yapmıĢtır.  
Neticede ġîrâzî‟nin, gerek ayetlerin tefsirinde gerekse fasl baĢlıklarında tefsirini 

derleyerek yazdığı görülmektedir. ġîrâzî, tefsirinde hangi müfessir hangi yönde daha iyi 

ise o alanın bilgisini ondan almıĢtır. Bu yöntemini fasl baĢlıklarında da uygulamıĢ, ilgili 

konunun uzmanından alıntılar yapmıĢtır. Bu da tefsirinde ayetin anlaĢılmasını sağlaya-

cak önemli bilgileri veya bir Ģekilde tefsirle irtibatını kurduğu ilave bilgileri bir arada 

bulma imkanı sağlayarak tefsirine önem kazandırmıĢtır. 

b. Fasl BaĢlıkları ile Tefsir DıĢı Konulara Dalması 

ġîrâzî, tefsirinde “fasl” baĢlığı altında
303

 bilhassa itikadî, amelî, ahlakî, tasavvufî ve tari-

hî konular üzerinde durarak yer yer geniĢ izahlar yapmıĢ, ilgili ayet, hadis ve haberleri 

nakletmiĢtir. Bunları genellikle farklı eserlerden aldığı, çoğunlukla da yararlandığı kay-

nağın ismini vermediği görülmektedir.  

 ġîrâzî‟nin isim vermeden aldığı konulardan biri, “Rabbin meleklere „Ben yeryü-

zünde bir halife var edeceğim‟ demiĢti”
304

 ayetindeki halife kelimesinden yola çıkarak 

hilafet meselesi, sahabe döneminde halife seçimi, hilafetin Ģartları vb. ile ilgili fasl baĢ-

lıklarıdır. ġîrâzî, ayetin tefsirinden baĢlamak üzere bu konu ile ilgili bütün bölümleri 

aynen Kurtubî‟den almıĢtır. Bazen ifadeleri daha anlaĢılır yapmak için ifade değiĢiklik-

leri yaptığı, ilave kelimeler koyduğu, özellikle zamirlerin yerine zamirlerin mercii olan 

kelimeleri koyduğu ve konu aralarında “fasl” diye baĢlık attığı görülmektedir.
305

 

ġîrâzî‟nin bu tür değiĢiklikleri bize Ģârih vasfını hatırlatmaktadır.  

                                                 

301
  el-Bagavî, age, c. VII, s. 427. 

302
  Ġbn „Atıyye el-Endelûsî, el-Kâdî Ebû Muhammed Abdulhak b. Gâlib (ö. 536), el-Muharraru‟l-

Vecîz fî Tefsîri‟l-Kitâbi‟l-„Azîz, Thk. „Abdusselâm „AbduĢĢâfiî Muhammed, Dâru‟l-Kütübi‟l-

„Ġlmiyye, Beyrut 1422/2001, c. V, s. 212. 
303

  Fasl baĢlığı ile tefsirlerinde değiĢik konulara yer verenler arasında Ġbn Kesîr de yer alır 

(Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. II, s. 195-204).  
304

  Bakara 2/30. 
305

  KrĢ. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, vr. 109, vr. 70a-74b; Kurtubî, age, c. I, 393-409;  ġîrâzî, 

beĢ varakta konuyu iĢledikten sonra “tefsire dönelim” diyerek ayeti tefsir etmeğe devam etmiĢtir. 



159 

 

 

 ġîrâzî‟nin halifelik konusunu geniĢ bir Ģekilde tefsirine alması yaĢadığı dönemin 

siyasi olayları ile bağlantılı görünmekte, tefsirini yazdığı dönemde Ġlhanlı hükümdarı 

Kazan Han‟ın tebaası ile birlikte toplu Ģekilde Ġslam‟a girerek kendisini Ġslam ümmeti-

nin halifesi ilan etmesi ve bunun kabul görmemesini akla getirmektedir. ġîrâzî, hilafetin 

Ģartlarını vb meseleleri hiç değiĢtirmeden olduğu gibi aktarmıĢtır. 

 Müfessirimiz bir baĢka yerde isim vermeden Gazzâlî‟nin Ġhyâ‟sından “Kitâbu 

Âdâbi‟l-Kesb ve‟l-Me„âĢ” (Kazanç ve geçim adabı kitabı)nın
306

 tamamını beĢ fasl baĢlı-

ğında almıĢtır. ġîrâzî‟nin baĢka bir ciltte de “faslun fî ehâdîsin veradet fi‟t-terğîb-i fi‟l-

„adl ve‟n-nehyi „ani‟z-zulmi ve‟l-cevri vemâ yecibu „ale‟l-hükkâm”
307

 Ģeklinde yönetim 

ve yargıdaki zulümden kaçınmanın gerekliliği ile ilgili hadislere yer verdiği görülmek-

tedir. Konuların içeriği ve anlatılanlar dikkate alındığında ġîrâzî‟nin, bir müddet kadılık 

yapmıĢ olması ve halkın sorunları ile birebir ilgilenmiĢ olmasının tecrübesi ve sorumlu-

luğu ile yaĢadığı dönemin problemlerini çözmek; tüccarın muamelelerindeki aksaklıkla-

rını gidermek, yönetimdeki zulmü önlemek için bu konuları geniĢçe ele almıĢ olduğu 

anlaĢılıyor. ġîrâzî, geniĢçe ele aldığı konuları genellikle “fehâzâ mâ teyessera lenâ mi-

ne‟l-kelâm-i „alâ kavlihî teâlâ…” (…ayeti hakkında kolayımıza gelen sözler bunlar-

dır)
308

 gibi ifadelerle bitirmiĢtir. Bu gibi ifadeleri kullanırken de daha ziyade konuları bir 

kaynaktan olduğu gibi aldığı görülmektedir.
309

 

Tefsirinin bazı ciltlerinde fasl baĢlığı altında ele aldığı konuların, Gazalî‟nin 

Ġhyâ‟sı dıĢındakilerden bir kısmı Ģu Ģekildedir: faslun sıfetu‟l-cenneti ve ne„îmuhâ vemâ 

u„idde fîhâ li‟s-sâlihîn,
310

 faslun fî ma„ne‟l-halîfe,
311

 Faslun fî Ģiddet-i „azâbin min 

hâzihî sıfetihî,
312

 faslun fî ihtilâfi‟l-„ulemâi fî incâi benî Ġsrâîl ve iğrâki Fir„avn ve 

                                                 

306
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 160a-179a; Gazzâlî, Ġhyâ, c. I, s. 754-786, c. II, s. 

787-801. 
307

  Hekimoğlu, nr. 111, vr. 227a-229a; ġîrâzî, devamındaki ayetin tefsirinde zâlim hükümdara itaatin 

sınırını ele almıĢtır. Hekimoğlu, nr. 111, vr. 229a-231a. 
308

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 219b, 338a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 26a; 

Hekimoğlu, nr. 116, vr. 61b, 118b; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 14b; Esad Ef., nr. 132, vr.  128a.  
309

  Örneğin Ġhyâ‟dan aldığı bölümlerin sonunda çok sık olarak bu vb ifadeleri kullanmıĢtır. bk. 

Hekimoğlu, nr. 112, vr. 179a; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 42b, 105a. 
310

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 63b-65a. 
311

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 76b. 
312

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 109a-110a; Ġnsanlara iyiliği emredip kendilerini 

unutanların uğrayacağı Ģiddetli azap hakkında fasıl: Burada ilmiyle amil olmayanların en Ģiddetli 

azaba uğrayacağı Ģeklinde hadis, rivayet, Ģiir ve görüĢlere yer vermiĢtir.  
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cunûdihî,
313

 faslun fi‟l-hükmi bi‟l-kasâme fî Ģerî„ati‟l-Ġslâm,
314

 faslun fi‟l-ehâdîsi‟l-

vârideti fî rahmeti‟l-yetîm-i ve‟Ģ-Ģefkati „aleyhi ve kefâletihî,
315

 faslun fî hukmi‟n-

nesh,
316

 faslun fî zemmi‟l-hased,
317

 faslun fî keyfiyyeti‟l-vukûf li‟r-ramy,
318

 faslun fî 

ahkâmin tete„alleku bi‟l-hamr ve fîhi mesâil,
319

 faslun ve emmâ‟l-meysir-u fehüve‟l-

kumâr,
320

 faslun fî vaîd-i Ģâribi‟l-hamr,
321

 faslun fî hakki‟z-zevc-i ve‟z-zevcet-i ve hüsn-

i „aĢretihimâ ve tâ„etihimâ,
322

 faslun fî ahkâmin tete„alleku bi‟l-„iddet,
323

 faslun fi‟l-

muhâfazati „ale‟s-salavât ve‟l-imân-i bi vucûbihâ,
324

 faslun fî fadli‟s-sabr „ale‟t-tâûn,
325

 

faslun fî ma„na ismihi‟l-kâbıd e‟l-bâsıt,
326

 faslun fi‟l-infâk-i fî vucûhi‟l-hayr,
327

 faslun fî 

fadl-i Âyeti‟l-Kürsî,
328

 faslun fî tefsîri Âyeti‟l-Kürsî,
329

 faslun fî menâ fi„i âyeti‟l-

kürsî,
330

 faslun fî ma„nâ hâze‟l-hadîsi (nehnu ehakku bi‟Ģ-Ģekki min Ġbrahim …) ve mâ 

yete„alleku bihî,
331

 faslun fî fadli‟n-nafakat-i fî sebîlillâh,
332

 faslun fî fadli‟l-cihâd-i ve‟Ģ-

Ģehâdet-i fî sebîlillâh,
333

 faslun fî zikri nuzûli Sûreti‟l-Mâide, faslun fî fadlihâ,
334

 faslun 

fî zemmi‟d-dünyâ ve‟z-zühd-ü fîhâ,
335

faslun kıssatu Ġbrahim (a.s.),
336

 faslun ihtecce‟l-

                                                 

313
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 117a-b; Bu bölümde Ġsrâilîyyat ve abartılı rivayetler 

var.  
314

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 141a-b; Burada faili meçhul cinayetlerde cezai ve 

mali sorumluluğu tespit amacıyla cinayetin iĢlendiği bölge insanlarının veya maktülün yakınlarının 

yemin etmesi ile ilgili çeĢitli hükümlerin açıklanmasını ele almıĢtır. 
315

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 153a-154a; Benzer baĢlıkta benzer hadisler için bk. 

Esad Ef., nr. 140, vr. 27a-b. 
316

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 175a-178a. 
317

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 179a-b; hadisleri sıralamıĢ. 
318

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 4a. 
319

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 36a-37b. 
320

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 37b-40a. 
321

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 42a-44b; Burada hadislere yer vermiĢ. 
322

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 76b-79a. 
323

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 104b. 
324

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 118b. 
325

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 131b. 
326

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 136b. 
327

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 153b-156a. 
328

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 156a-158b. 
329

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 158b. 
330

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 171b. 
331

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 182b. 
332

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 186a-b; Burada hadisleri sıralamıĢ. 
333

  Hekimoğlu, nr. 110, vr. 74a-75b. 
334

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 2a. 
335

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 27a-34a. 
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ulemâu bi ayet-i febihüdâhümuktedih ala enne nebiyyenâ ve seyyidenâ Muhammeden 

(s.a.v.) efdal-u min cemî„i‟l-enbiyâ aleyhimu‟s-selâm,
337

 fasl (Ehl-i bidattan Enâm sûresi 

103. ayetin zahiri ile amel ederek Allah‟ın görülmeyeceğini iddia edenleri red),
338

 faslun 

fî fadli‟z-zer„,
339

 faslun zekera sâhib-u Kenzi‟l-„Ġbâd tarîken fî âdâbi‟l-ekl-i ve‟Ģ-Ģurb-

i,
340

 faslun fî na„t-i „asâ-i Mûsâ,
341

 faslun fî beyâni‟l-mu„cizet-i ve kevnihâ delîlen „alâ 

sıdki‟r-resûl,
342

 faslun fî zikr-i Ģey‟in min hasâis-i hâzihi‟l-ümmeh,
343

 faslun fî sîreti‟s-

selef-i fî ta„zîm-i rivâyet-i hadîs-i Rasûlillâh-i s.a.v. ve sünnetihi,
344

   faslun ve min 

tevkîrihî s.a.v. ve birrihi birri âlihî ve zürriyyetihî ve ümmehâti‟l-mü‟minîne 

ezvâcihî…,
345

 faslun ve min tevkîrihî s.a.v. tevkîr-u ashâbihî…,
346

 faslun ve min 

tevkîrihî ve i„zâmihî ve ikbârihî …,
347

 faslun ve muhâlefet-u emr-i Rasûlillâh-i s.a.v. ve 

tebdîl-u sunnetihî dalâletun ve bid„atun,
348

 faslun fi‟l-mekkâsîn ve‟l-„aĢĢârîn (öĢür top-

layıcılar),
349

 faslun fi‟l-vucûhi‟l-müstenbitat-i min hâzihi‟l-âyeti‟d-dâllet-i „alâ fadl-i Ebî 

Bekr Sıddîk r.a.,
350

 faslun fi beyân-i hükmi‟l-âyet-i inneme‟s-sadakât-u li‟l-fukarâi…,
351

 

faslun… (munafık Abdullâh b. Übeyy Ġbn Selûl‟ün ölüm kıssasını kapsayan hadislerin 

rivayet farklılıkları konusunda fasıl),
352

 faslun fî beyâni‟s-sebebi fî ziyâdeti lezzeti‟n-

nazar-i fi‟l-âhiret-i „ale‟l-ma„rifet-i fi‟d-dünyâ,
353

 faslun fîmâ verade mine‟l-ehâdîsi fi‟s-

seharati ve‟l-kühhân-i ve‟l-„arrâfîne ve‟l-müneccimîne bi‟r-raml-i ve‟l-hasâ ve nahvi 

                                                                                                                                          

336
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 71a-73a. 

337
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 77b. 

338
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 93b-95b. 

339
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 119b. 

340
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 206a-209a. 

341
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 272b-274b. 

342
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 274b-275a. 

343
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 304a-305a. 

344
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 366b-367a. 

345
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 367a-368a. 

346
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 368a-369b. 

347
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 369b-370b. 

348
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 372b-373a. 

349
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 5b. 

350
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 27a-31a. 

351
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 42b-44a. 

352
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 91b-94b. 

353
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 58a-61a; Burada Allah‟ı nasıl görebileceğimizi, 

bunun lezzet dercesini vs tartıĢmakta, Allah‟ı görme lezzetinin derecesi, dünyadaki marifet derece-

sine bağlıdır, demektedir.  
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zâlike ve tasdîkıhim,
354

 Fravun‟un lailahe illellah dememesi için cibril‟in Fravun‟un 

ağzına çamur tıkaması hadisindeki iĢkâl hakkında fasl
355

 faslun ihtecce kavmun 

bihâzihi‟l-âyeti fî tafdîli‟l-melâiketi „ale‟l-enbiyâi „aleyhimü‟s-selâm,
356

 faslun nezkuru 

hâhunâ min kıssati Nûhin me„a kavmihî ve ba„du zikri‟s-sefîneti,
357

 vekad istedelle bi 

hâzihi‟l-âyat-i men lâ yerâ „ismete‟l-enbiyâ‟,
358

 faslun fî beyân-i hakîkati‟n-ni„met-i ve 

aksâmihâ,
359

 faslun fî vech-i beyâni‟l-enmûzec-i fî kesreti ni„amillâhi teâlâ ve….
360

 

faslun fî vaîdi‟z-zulm,
361

 faslun fîmâ likülli burcin mine‟l-buldân,
362

 faslun ihtelefe‟l-

„ulemâ‟ hel kâneti‟Ģ-Ģeyâtîn turmâ bi‟n-nucûm kable meb„as-i Rasûlillâh s.a.v. emlâ,
363

 

faslun kâle‟l-„ulemâ-u el-cinnu ecsâmun cevvâiyyetun kâdiratun „ale‟t-teĢekkül…,
364

 

faslun kâle‟Ģ-ġeyh Hâfizuddîn en-Nesefî: iblîs künyetu Ebû Mirra,
365

 faslun fî kıssati 

mevti iblîs,
366

 faslun fî ihtiyâl-i iblîs fî duhûli‟l-cenneti,
367

 faslun fî vasıyyeti Âdem ve 

vefâtuhû,
368

 faslun fî zikri‟l-cenneti ve billâhi subhânehû „alâ „ibâdihî fî halkihâ mine‟l-

menneti,
369

 faslun ruviye fi‟Ģ-Ģeyhayn „an ibn Ömer…,
370

 faslun fi‟Ģ-Ģefkati „ale‟l-halk-i 

ve‟d-devâbb-i ve rahmetihim ve‟r-rıfk-ı bihim,
371

 faslun ve ekser-u ehli‟l-„ilmi 

yuharrimûne ekle‟l-himâri‟l-ehlî,
372

 faslun ve min menâfi„i‟l-himâr,
373

 faslun ve 

                                                 

354
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 87a-88a. 

355
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 93b-96a; hadisteki iĢkâl hakkında fasl, Fahreddîn 

Râzî‟den de alıntı yapmıĢ. 
356

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 150b. 
357

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 162b-165b; el-Hâfız b. „Asâkir‟in et-Târîh adlı ese-

rinden alıntı yapmıĢ. 
358

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 167b. 
359

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 3a-7b. 
360

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 7b-14b. 
361

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 24a-28a. 
362

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 153b. 
363

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 54a-55a. 
364

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 58b-59b. 
365

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 59b-60a. 
366

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 61b-63b. 
367

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 63b-65b. 
368

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 65b-66b. 
369

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 74a-75b; hadisleri sıralamıĢ. 
370

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 83a-84a. 
371

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 118b-120b; merhametle ilgili hadisleri sıralamıĢ. 
372

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 131b-133a. 
373

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 133a. 
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ru‟yetu‟l-himâr-i fi‟n-nevm-i,
374

 faslun ve emma‟l-himâru‟l-vahĢî,
375

 faslun veyehillu 

eklu‟l-humuru‟l-vahĢiyye bi‟l-icmâ,
376

 faslun fi‟l-kelâmi „ale‟s-sûs ve‟d-dûd,
377

 faslun 

ve‟s-semek min halkı‟l-mâ‟,
378

 faslun kâle Huccetu‟l-Ġslâm el-Gazzâlî 

rahimehullâh…,
379

 faslun fî fadli‟n-nafakati „ale‟l-benât-i ve te‟dîbihinne,
380

 faslun 

zikru‟l-„asel…,
381

 ihtelefe ehlu‟l-„ilm fî ekli‟n-nahl,
382

 faslun fî ehâdîs veradet fî zem-

mi‟l-kizb,
383

 faslun fî hikmeti‟l-âyeti,
384

 faslun fî ehâdîsin veradet fî sîleti‟r-rahm,
385

 

faslun fî ehâdîsin veradet fî va„îdi‟z-zinâ,
386

 faslun fî va„îdi kâtili‟n-nefs,
387

 faslun fî 

ahâdîsin veradet fî fadli‟l-havf-i ve‟r-recâ ve husni‟z-zann,
388

 faslun fi‟l-ehâdîsi‟l-

vâridet-i fî kıyâmi‟l-leyli,
389

 faslun fî mâ câe fî fadli‟l-fukarâi ve‟l-mesâkîn-i ve‟l-

mustad„afîne ve hubbihim,
390

 faslun ve hâzihi‟l-âyet-u sarîhatun fi‟l-firâr-i bi‟d-dîn ve 

hicreti‟l-ehl-i ve‟l-benîn…,
391

 faslun ihtecce ehlu‟s-sunne bihâzihi‟l-âyet-i „alâ sıhhati‟l-

kavl-i bi‟l-kerâmât,
392

 faslun vemine‟l-mute„allikat-i bihâzihi‟l-fark-i beyne‟l-kerâmet 

ve‟l-istidrâc,
393

 faslun vemine‟l-mebâhisi‟l-mute„allikat-i bihâzâ inne‟l-veliyye hel 

ya„rif-u kevnuhû veliyyen,
394

 faslun i„lem enne ittihâze‟l-mesâcid-i „ale‟l-kubûr-i ve‟s-

salât-i fîhâ ve‟l-binâi „aleyhâ …,
395

 faslun ihtelefe‟l-„ulemâu fî ashâbi‟l-kehf …,
396

 

                                                 

374
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 133a. 

375
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 133b-134b. 

376
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 134b. 

377
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 135b-138b. 

378
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 145b-146b. 

379
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 149b-150b. 

380
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 172a/192a-173b-193b. 

381
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 183a/213a-184a/214a. 

382
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 184a-b/214a-b. 

383
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 214b/244b-215b/245b. 

384
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 216b/246b-251a. 

385
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 46a-47a. 

386
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 50a-51b. 

387
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 52a-b. 

388
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 74b-76a. 

389
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 90b-92a. 

390
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 170b-174b; hadisleri sıralamıĢ. 

391
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 130a-135a. 

392
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 148b-151a; ġîrâzî, bu konunun bir kısmını isim 

vermeden Râzî‟nin tefsirinden almıĢtır. 
393

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 151a-152a. 
394

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 152a-154a; ġîrâzî, bu konunun da bir kısmını isim 

vermeden Râzî‟nin tefsirinden almıĢtır.  
395

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 161b-163a. 
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faslun ruviye „an Ġbn „Abbâs r. anhumâ kâle semi„tu Rasûlellâh-i sav yekûlu: innekum 

mulâkullâhi hufâten „urâten ğurlen,
397

 faslun ve kerâmâtu‟l-evliyâ sâbitetün,
398

 faslun fî 

sulûk-i zi‟l-karneyn ez-zulmete ve talebihî li „ayni‟l-hayât,
399

 faslun fî zikr-i mâ benâ 

mine‟l-medâin,
400

 faslun fî zikri vefâtihî,
401

 faslun fî zikr-i kelâmi‟l-hukemâ „alâ 

tâbûtihî,
402

 faslun fî hakîkati‟l-insân,
403

 faslun fî teĢrîh-i a„zâi‟l-insân,
404

 faslun fi‟l-

„ayn,
405

 faslun i„lem enne evvele makâmâti‟l-hâifîne el-yekîn,
406

 faslun fî fadîleti‟t-

tehlîl,
407

 faslun fî fadîleti‟t-tesbîh ve‟t-tahmîd ve bekıyyeti‟l-ezkâr,
408

faslun fî hakîkati‟l-

mücâhede vemâ verade fîhâ,
409

 faslun fî beyâni fadîleti‟l-fakr-i mutlekan,
410

 faslun fî 

fadîleti‟l-fukarâi‟r-râdîn ve‟l-kâni„în ve‟s-sâdıkîn,
411

 faslun vemine‟l-ehâdîsi‟d-dâlleti 

eydan „alâ fadli‟l-„ilmi ve‟l-„ulemâi ve ikrâmihim ve iclâlihim ve tevkîrihim …,
412

 

faslun fî fadli‟l-„ilm ve‟t-te„allum ve‟t-ta„lîm,
413

 faslun fî âfâti‟l-„ilm ve beyân-i „alâmât-

i „ulemâi‟l-âhirat-i ve „ulemâi‟s-sû‟
414

 faslun fî fadli‟s-sahâbeti r.a. „alâ sebîli‟l-icmâli 

ve‟t-terahhum-i „aleyhim ve‟l-ictihâd-i fî mahabbetihim ve‟n-nehyi „an sebbihim,
415

 

faslun fî menâkıbi Ebî Bekr r.a. vefî zikri nesebihî ve ismihî ve sıfatihî ve islâmihî 

vemen esleme „alâ yedeyhi…ve hasâyisihî ve efdaliyyetihî…ve hilâfetihî ve vefâtihî ve 

                                                                                                                                          

396
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 168a-169a 

397
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 204a-205a. 

398
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 232b-234b. 

399
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 257b-260a. 

400
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 260a. 

401
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 260a-261b; Zülkarneyn. 

402
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 261b-262b; Büyük Ġskender. 

403
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 123, vr. 4b-6a. 

404
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 123, vr. 6a-7b. 

405
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 123, vr. 7b-17a. 

406
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 123, vr. 43b-52b. 

407
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 132, vr. 124b-125b. 

408
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 132, vr. 125b-128a. 

409
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 132, vr. 148b-160a.   

410
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 125, vr. 1b-4b. 

411
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 125, vr. 4b-5b. 

412
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 125, vr. 13a-17b. 

413
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 125, vr. 76a-78b; Esad Ef., nr. 137, vr. 104b-107b; farklı 

baĢlıklarda aynı Ģeyleri anlatmıĢ. 
414

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 125, vr. 78b-95b; Esad Ef., nr. 137, vr. 107b-122a.  
415

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 135, vr. 4a-21b; burada genel olarak sahabeden ve cennetle 

müjdelenen on kiĢiden bahsetmiĢ. Bu ciltte genellikle hadislerle sahabeyi anlatmıĢ ve övmüĢtür. 

Rivayetlerde Hz. Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali sıralaması gözetilmiĢtir. Bunlara aĢırı övgüler ser-

dedilmiĢtir.  
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evlâdihî,
416

 faslun fî fedâili emîri‟l-mü‟minîn Ebî Hafs Ömer b. el-Hattâb r.a. ve fîhi 

zikr-u nesebihî ve ismihî ve künyetihî …,
417

 faslun fî fedâil-i emîri‟l-mü‟minîn Osmân 

b. „Affân r.a. vefîhi zikr-u nesebihî ve ismihî …,
418

 faslun fî fedâil-i emîri‟l-mü‟minîn 

„Alî b. Ebî Tâlib r.a. ve zikru nesebihî …,
419

 faslun fî zemmi‟d-dünyâ,
420

 faslun fî 

diyâri‟l-mev„iza fî zammi‟d-dünyâ ve sıfetihâ,
421

 faslun fi‟t-terğîb fi‟t-tibâ„is-sünnet,
422

 

faslun fî zikr-i ehâdîsin veradet fî fadli îkâmi‟s-salât-i ve îtâi‟z-zekât,
423

 faslun yenbeği 

li‟l-musallî izâ feriğa,
424

 fasl fi‟l-ismi‟l-a„zam
425

 vb. 

Görüldüğü gibi ayetlerin tefsirinde gerek gördüğü her alanda, özellikle zamanın 

ihtiyaçları muvacehesinde fasl baĢlığı atarak ilave bilgiler vermiĢ ve böylece tefsirin 

sınırları dıĢına taĢmıĢtır. Bazen ayetin anlaĢılması için önemli olan konuları ele almakla 

beraber çoğunlukla bir tefsir için detay sayılabilecek gereksiz konulara yer verdiği gö-

rülmektedir.
426

 Ayetlerle bir irtibatını kurarak ele aldığı konularla ilgili çeĢitli kaynak-

lardan malumatlar aktarmıĢtır. Fasl baĢlığı altında bir konuyu ele aldığında çoğu kez 

onun alt baĢlıklarına da girmiĢ ve bu Ģekilde konudan konuya geçerek tefsirin sınırlarını 

geniĢletmiĢtir.  

                                                 

416
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 135, vr. 21b-52b; Fetih sûresi 29. ayetinin “… Onların niĢanla-

rı yüzlerindeki secde izidir. (Fetih 48/29)” kısmının tefsirine gelince fasl baĢlığı altında genellikle 

hadis kitaplarından hadis rivayeti tarzında, kısmen de diğer kaynaklardan geniĢ bir Ģekilde 4 hali-

feyi anlatmıĢ. 35. cildi bunlara ayırarak tefsir kapsamı dıĢındaki konulara dalmıĢtır.  
417

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 135, vr. 52b-87b. 
418

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 135, vr. 87b-103b. 
419

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Efendî, nr. 135, vr. 103b-158a;  “ve emma Sa„d b. Ebî Vakkâs”, “ve 

emmâ menâkıb-u Ebî „Ubeyde b. el-Cerrâh r.a.” diye baĢlık atmıĢ, böylece benzer baĢlıklarla 4 ha-

lifeyi anarken cennetle müjdelenen on kiĢiye de yer vermiĢ ve 4 halifeyi zikretmeyi Ģu ifade ile bi-

tirmiĢ: “Faziletlerini zikretmeği amaçladığım bu dört kiĢiyi anlatmayı bitirdim. Bunların ve on ki-

Ģiden diğerlerinin faziletlerini zikretmeme rağmen uzatma korkusu ile sahabenin geri kalanını zik-

retmedim. Allah hepsinden razı olsun.” 
420

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 137, vr. 62b-69b. 
421

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 137, vr. 69b-72a. 
422

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 137, vr. 134b-136a. 
423

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 140, vr. 80b-82a. 
424

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 140, vr. 82a-85a. 
425

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 134, vr. 31b-33b. 
426

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 70b-71b, 88b-91a (yılan, cin), 74a-b, 75a-b, 95a-b, 

97a-99a, 100b-108b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 131a-132a (tâûn hastalığı); Hekimoğlu, nr. 112, vr. 

27a-34a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 206a-219b, 231a-233b, 272b-274b (Musa‟nın asasının niteliği 

hakkında fasl), 283a-290b (hayvanların mahiyeti), 307b-338a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 16a-26a 

(hicret), 27a-31a, 52b-69b; 139b-144a, 147b-152a, 161a-180b (Hz. Peygamberin ataları, kabilesi, 

isim ve sıfatları, doğumu, hayatı, mucizeleri vs); Hekimoğlu, nr. 116, vr. 23b-46b (dünyanın mahi-

yeti, dünyayı zem), 48a-61a, 93b-96a, 105a-118a (insanın yapısı, gökler, yeryüzü ve içindekiler); 

Hekimoğlu, nr.117, vr. 3a-14b, 120b-134b; Hekimoğlu, nr.123, vr. 21a-28a. 
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Dört halifeye tefsirinde geniĢ yer vermiĢ, özellikle son derece sevdiği Hz. Ebû 

Bekr‟i anlatmaya bir cilt ayırmıĢ
427

 ve baĢka yerlerde de ondan bahs etmiĢtir.
428

 

Bunun yanında yaklaĢık iki cilt kadar geniĢ yer ayırdığı diğer bir konu da hac 

ibadetidir. 22 ve 23. ciltlerin tamamına yakınında
429

 çeĢitli fasıllarda hac konusunu an-

latmıĢ, hac menasikini ayrıntıları ile ele almıĢtır. Haccın fıkhî hükümlerinin yanı sıra hac 

yerleri, hacda verilecek hutbeler, okunacak dualar, Hz. Peygamberin nasıl hac yaptığı, 

peygamberin kabrini ziyaret, onun namaz kıldığı mescitler, su içtiği kuyular
430

 vb ayrın-

tılı bilgilere yer vermiĢtir. Ġlgili rivayetlerle haccın sünnete uygun nasıl yapılacağına 

dikkat çekmiĢtir. Bu ciltlerin dıĢında da hacla ilgili ayetlerin tefsirine ayrıntılı yer ver-

miĢ,
431

 hac yerlerindeki bir takım olumsuzluklara ve hurafelere dikkat çekmiĢ ve öneri-

lerde bulunmuĢtur.
432

 Verdiği malumattan kendisinin hacca gittiği anlaĢılmaktadır.  

 Müfessirimizin fasl baĢlığında ele aldığı dikkat çekici bir konu da duadır. Hayatın 

her alanı ile ilgili olarak hangi duanın ne zaman, nerede, nasıl, kaç defa okunacağına 

dair bir takım hadislerden de istifade ile ve Hz. Peygamber‟in yaptığı duaları da aktara-

rak bu konuyu on beĢ varakta ele almıĢtır.
433

  

 Böylece tefsirini halk için yazan müfessirimiz, o dönemde halkın ihtiyaç duyduğu, 

günümüzde de dindar halkın ilgisini çeken türden her türlü dini kitabı kapsayacak Ģekil-

                                                 

427
  Tefsirinin 35. cildi Hz. Ebû Bekr hakkındadır. Sül. Ktp. Hekimoğlu, nr. 126; Esad Ef., nr. 135; 

Ġstanbul Üniv. Nadir Eserler Ktp. nr. A. 1766. 
428

  Örneğin bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 26b-31a. 
429

  Hekimoğlu, nr. 122, 123; Esad Efendi, nr. 127, 128. 
430

  Müfessir kuyulardan bahsettikten sonra Medine‟yi ziyaret edenlerin teberrüken bu kuyulara gelme-

lerini, öncekilerin ve sonrakilerin efendisi olan Hz. Peygamberin bereketini umarak bu kuyuların 

sularından içmelerini önermektedir (Hekimoğlu, nr. 122, vr. 429a). Aynı Ģekilde Uhud Ģehitleri zi-

yaret edilerek onların ve peygamberin yanında savaĢanların bereketlerinden yararlanılması gerek-

tiğini de belirtir. Hekimoğlu, nr. 122, vr. 430a. 
431

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 2a-13a; Esad Ef., nr. 114, vr. 144a-166a. 
432

  ġîrâzî, Minadaki Mescid-i Hayfın faziletinden bahseden rivayetlere yer verdikten sonra, yaĢadığı 

dönemde kadın-erkek çok sayıda insanın, orada yaĢayan fakirlere ve artan sufi tarikatlara yardım 

maksadıyla mescidi maksadından saptırarak orada geceleyip oyun-eğlenceye dalmalarını, raks 

yapmalarını eleĢtirir. Allah katında değerli olan bu ibadet mekânında göremediğimiz meleklerin ve 

bilmediğimiz evliyanın bulunması sebebi ile fakirlerin eğlence tertibi için baĢka mekânlara göç et-

tirilmelerini önerir ve minada bayram günlerinde haram olmayan Ģeylerin dinlenmesine ise bir Ģey 

söylenilemeyeceğini belirtir. Aynı Ģekilde yöneticilere avamın mesciddeki boĢ konuĢmalarına en-

gel olmalarının ve oranın pisliklerden arındırılarak et kesmenin ve ateĢ yakmanın yasaklanmasının 

gerektiğini bildirmektedir. “Vallâhu‟l-muvaffık ve‟l-muîn „ale‟l-hayrât” diyerek teklifini bitirmek-

tedir (ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 11a-b). Bir baĢka yerde de müfessir, halkın tavaf esnasında önemli 

dua, tekbir, tesbih, tehlilleri ve peygamberden, ashabından ve seleften rivayet edilen duaları terk 

edip yapmacık dulara yönelmelerini vb. yanlıĢları eleĢtirir. Hekimoğlu, nr. 121, vr. 311a, 312a.   
433

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 134, vr. 20a-33b. 
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de konuları tefsirinde toplamıĢtır. Bu yönü ile tefsiri bir tefsirden ziyade halkın baĢvura-

cağı dini bir ansiklopediyi andırmıĢtır. ġîrâzî, bu Ģekilde halkın ilgisini çeken konulara 

tefsirinde geniĢ yer vermekle tefsiri halka taĢımıĢ ve böylece Kur‟an‟ı anlamadan dua 

kitabı olarak okuyan ve o dönemde çeĢitli dini gruplara ayrılan halkın, Kur‟an‟ı anlama-

sına katkı sağlayarak çok önemli bir hizmet gerçekleĢtirmiĢtir.  

 Ayetleri tefsir etmedeki metodunu ve fasl baĢlığı altında konuları nasıl iĢlediğini 

kendi ifadelerinden verecek olursak fasl baĢlığı ile ele aldığı bir konunun sonunda Ģunla-

rı söylemektedir: “Bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriĢtirece-

ğiz.”
434

 ayetinin mana hakikatlerini, faydalarını, sırlarını, bu ayet hakkında müfessirlerin 

görüĢlerini ve bunlara ilaveten hadisleri, rivayetleri, Salihlerin hikâyelerini ve derin dü-

Ģünen kiĢiye yetecek kadar malumat verdik. Yüce Allah‟tan bizi ve sizi rızası uğrunda 

cihad edenlerden kılmasını dilerim. Muhakkak ki O, çok yakındır, dualara cevap veren-

dir, emîrdir, emîndir.”
435

 Müfessirimiz, diğer ayetlerin açıklamalarını ve ilgili fasl baĢ-

lıklarını da genellikle benzer metotla aktarmıĢtır. 

Fasl baĢlıklarında dikkat çeken diğer bir nokta da çoğunlukla Gazâlî‟nin 

Ġhyâ‟sından alıntı yapması ve bu kaynaktan uzun anlatımlar tercih etmesidir. Bunun 

dıĢındaki kaynaklardan yararlandığı durumlarda genellikle bir konuda birçok kaynağa 

baĢvurduğu görülmektedir. Yararlandığı kaynağın veya yazarının ismini bazen zikret-

miĢ, bazen de zikretmemiĢtir. Bazen sadece ele aldığı konu ile ilgili hadisleri sıralamıĢ-

tır. Âdem kıssası vb. konularda uydurma rivayetlere ve Ġsrâilî haberlere yer verdiği de 

görülmektedir.
436

  

Kısmen de “mes‟ele” baĢlığı atarak ilgili ayet hakkında bir meseleyi ele almıĢ-

tır.
437

 Bazen de fasl veya mes‟ele demeden de bir baĢlık altında çeĢitli konuları ele al-

mıĢtır.
438

 Örneğin, kıssatü‟t-tâbût,
439

 kıssatü‟tâbût ve rucû„uhû,
440

 kıssatu Dâvûd ve 

                                                 

434
  Ankebût 29/69.  

435
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 132, vr. 160a. 

436
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 169a-170b (Harut-Marut kıssası); ĠÜ Ktp., nr. 

A1830, vr. 8b, 11a, 140b-141b (Tâbût kıssası); Hekimoğlu, nr. 112, vr. 146b, 152a-b, 190b-191b 

(Ģeytanın Âdem ve Havva‟yı kandırması vs.), 196-197 (Âdem‟in boyu vs.).  
437

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 130b, 186a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 30a-31a, 56b; 

Hekimoğlu, nr. 118, vr. 232a-b. 
438

  Örneğin bk. ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 177a-178a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 145b-148a; 

Hekimoğlu, nr. 116, vr. 105a-118a. 
439

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 140b-141b. 
440

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 142b. 
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Câlût,
441

 zikru‟l-kıssat-i fî hâzihi‟il-âyeti,
442

 zikru‟l-iĢâre ilâ kıssat-i…
443

 gibi baĢlıklarla 

konuları iĢlemiĢtir. 

ġîrâzî, hiçbir baĢlık atmadan da ayetleri tefsir ederken çeĢitli konulara dalmıĢ, 

ayetin içerdiği konudan yola çıkarak ayetin kapsamı dıĢına çıkmıĢ ve özellikle de çeĢitli 

fıkhî hükümlere bu Ģekilde giriĢ yapmıĢtır.
444

 Örneğin “ġeytan oradan ikisinin de ayağı-

nı kaydırdı, onları bulundukları yerden çıkardı”
445

 ayetini tefsir ederken Ģeytanın yılan 

Ģeklinde cennete girmesi rivayetinden yola çıkıp konuyu yılan vb haĢarata karĢı korun-

maya, cinlerin bu suretlere girmesine ve cinlerle ilgili genel meselelere getirerek konu 

ile ilgili rivayetleri ve görüĢleri ele almıĢtır.
446

 Konu dıĢına çıktığı durumlarda da genel-

likle “reca„nâ ile‟t-tefsîr”
447

 diyerek yeniden tefsire dönmüĢtür. 

YaĢadığı dönemin bir gereği olarak tefsirinde hayvanlar hakkında fazlaca bilgi 

veren ġîrâzî,
448

 “Atları, katırları ve eĢekleri binmeniz ve zinet olsun diye (yarattı). Allah 

Ģu anda bilemeyeceğiniz daha nice (nakil vasıtaları) yaratır”
449

 ayetinin tefsirinde at ve 

eĢeğin mahiyeti, atın yaratılıĢı ve önemi hakkında çeĢitli görüĢ ve rivayetlere yer verir-

ken Takıyuddin Subkî‟nin atın Âdem‟den iki gün önce yaratıldığı Ģeklindeki görüĢünü 

aktarmıĢ, fasl baĢlığında ehli ve yabani eĢek eti yenir mi, konusunu ele almıĢ ve katıra 

binenlerden biri de Ebu Hanife diyerek onu anlatmıĢ, daha sonra sözü müridlerinin 

Hallac‟ı ölümünden sonra rüyalarında katır üzerinde görmelerine getirerek onu anlatmıĢ-

tır. Bu Ģekilde konudan konuya geçerek tefsirinin hacmini geniĢletmiĢtir.
450

 

                                                 

441
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 145b. 

442
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 28a-32b; Ġsrailoğuları kıssası. 

443
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 134b, 136b. 

444
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 83a-84b, 164b-167b, 169a-170b, 173a-174a; Talut 

kıssasından fıkhî konulara geçiĢ yapmıĢ. ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 143b-144a.  
445

  Bakara 2/36. 
446

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 88b-91a; Bir baĢka yerde de Ġblisin yılan Ģeklinde 

cennete girdiği rivayetlerinin ardından yılanın öldürülmesi, yakılması caiz olup olmadığı konusunu 

ele almıĢtır. Hekimoğlu, nr. 112, vr. 191a-b. 
447

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 74b, 84b, 91a, 99a, 127b, 174a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, 

vr. 39b, 54a, 93b, 140b; Esad Ef., nr. 114, vr. 20b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 233b, 252b; 

Hekimoğlu, nr. 115, vr. 6b, 90b, 180b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 88a, 128b, 142a; Hekimoğlu, nr. 

118, vr. 262b; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 98b; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 28a, 32a, 55a, 196b. 
448

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 111, vr. 352a-356b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 283a-290b; 

Özellikle Câhız‟ın Kitâbu‟l-Hayevân adlı eserinden alıntı yapar. Hekimoğlu, nr. 117, vr. 134a, 

145b; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 33b; Esad Ef., nr. 132, vr. 104b; Hekimoğlu, nr. 126, vr. 240a. 
449

  Nahl 16/8. 
450

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 120b-134b; Enfâl Sûresi 60. ayetindeki “ve min 

ribâtı‟l-hayl-i” (cihad için bağlanıp beslenen atlar) ifadesini açıklarken de atlar hakkında sekiz baĢ-
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“Hani siz bir adam öldürmüĢtünüz de onun hakkında birbirinizle atıĢmıĢtınız. 

Hâlbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktır.”
451

 ayetinin tefsirinde ilgili 

kıssadan hareketle katilin maktule mirasçı olup olamayacağı ile ilgili görüĢleri ele almıĢ-

tır.
452

 “Hatırlayın ki, sizi, Firavun taraftarlarından kurtardık. Çünkü onlar size azabın 

en kötüsünü reva görüyorlar, yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlar, kızlarınızı ha-

yatta bırakıyorlardı.”
453

 ayetinin tefsirinden katle azmettirenle, azmettirilenin fıkhî 

hükmüne geçmiĢ ve âlimlerin konu hakkındaki ihtilaflarını ele almıĢtır.
454

 Denizin yarı-

larak Musa‟nın ve Ġsrailoğullarının kurtuluĢunu anlatan bir sonraki ayetin tefsirinde ise 

bu olayın aĢure gününde vuku bulduğu rivayetinden hareketle aĢure gününün muharre-

min dokuzuncu günü mü, onuncu günümü olduğu konusunda âlimlerin ihtilaflarına yer 

vermiĢtir.
455

  

ġîrâzî‟nin tefsirinde tefsir dıĢına kayarak farklı konulara geniĢ yer vermesinin se-

bepleri irdelendiğinde bunun birinci sebebinin tefsirini yazıĢ gayesinde yatmaktadır. 

Kendinden sonra bunu dinleyenlere faydalı olması, kendisi için öğüt, kabir hayatı için 

azık ve ölümünden sonrası için salih amel olması gibi istekleri ile tefsir dıĢı yazdığı ko-

nular örtüĢmekte, daha ziyade öğütvari, tasavvufî konulara ve yaĢadığı dönemdeki hal-

kın ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına ağırlık vermektedir. ġîrâzî‟nin tefsir dıĢı konulara ağırlık 

vermesinin diğer sebebi, VI. (XII.) yüzyılın ortalarına doğru Kur‟an ilimlerinin hemen 

her alanında eserler te‟lif edilerek tefsir ilmî zirveye ve doygunluğa ulaĢmıĢ, anlaĢılması 

ve çözümü güç olan ayetlerin büyük ölçüde açıklığa kavuĢmuĢ olmasıdır.
456

 Böylece 

ġîrâzî, Kur‟an üzerine yazılan bu önemli tefsir birikiminden halkın istifade edeceği Ģe-

kilde derleyerek tefsirini yazmıĢtır.  

                                                                                                                                          

lıkta geniĢ bilgi vermiĢ, konu ile ilgili fıkhî hükümlere değinmiĢ ve bir takım hadis rivayetleri ak-

tarmıĢtır. Esad Ef., nr. 118, vr. 78b-117a. 
451

  Bakara 2/72. 
452

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 139b-140a. 
453

  Bakara 2/49. 
454

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 116a-b. 
455

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 118b-119a. 
456

  Bk. Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 292; Ata, KevâĢî ve Kur‟an‟ı Yorumlama Yöntemi, s. 32. 
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c. Tekrarlara Yer Vermesi 

Kutbuddîn‟in önemsediği konuları tefsirinde birden fazla yerde tekrarladığı görülmekte-

dir. Tekrarları genellikle fasl baĢlığı altındaki konularda yaptığı gibi, bazen de ayetleri 

tefsir ederken aynı konudaki ayetlerin tefsirinde yapmakta ve verdiği bilgileri veya ör-

nekleri tekrarlamaktadır. Fasl baĢlıklarında genellikle Gazalî‟nin Ġhyâ‟sındaki konuları 

tekrarladığı görülmektedir. 

 Örneğin yaĢadığı dönemin düĢünce yapısının, olumsuz Ģartlarının bir yansıması ve 

dünyadan soyutlanmayı telkin eden ĠĢrâkî düĢüncenin bir temsilcisi olarak yeri geldikçe 

dünyanın zemmine yer veren ġîrâzî, Gazalî‟nin Ġhyâ‟sından aldığı “Kitâbu Zemmi‟d-

Dünyâ” (Dünyanın zemmi kitabı)nın
457

 “faslun fî beyâni sıfeti‟d-dünyâ bi‟l-emsile,”
458

 

“faslun fî beyân-i hakîkati‟d-dünyâ ve mâhiyetihâ fî hakki‟l-„abd”
459

 Ģeklindeki alt baĢ-

lıklarını dört, “faslun fî beyâni mâhiyeti‟d-dünyâ fî nefsihâ ve iĢtiğâlihâ elletî…”
460

 baĢ-

lığını da üç kez tekrarlamıĢtır. Dört kez tekrarladığı diğer konular da Kitâbu Zemmi‟l-

Kibr ve‟l-„Ucb
461

 ile “Kitâbu‟l-Havf ve‟r-Recâ” (Korku ve ümit kitabı)‟nın alt baĢlıkla-

rından birçoğudur.
462

 Bunun yanında Gazalî‟nin Ġhyâ‟sından aldığı, ilmin afatını ve 

dünya âlimleri ile âhiret âlimleri arasındaki 12 farkı anlatan “faslun fî âfâti‟l-„ilm ve 

beyâni „alâmâti „ulemâi‟l-âhirati ve „ulemâi‟s-sû‟”
463

 konusunu tefsirinde üç yerde tek-

                                                 

457
  KrĢ. Hekimoğlu, nr. 112, vr. 27a-34a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 23b-46b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 

186a-199b; Esad Ef., nr. 132, vr. 55a-62b; Esad Ef., nr. 137, vr. 62b-84b; Gazzâlî,  Ġhyâu  c. III, s. 

1704-1751. ġîrâzî‟nin Ġhyâ‟dan ayrı olarak “faslun fî zemmi‟d-dünyâ ve‟z-zühdü fîhâ” baĢlığında 

konu ile ilgili hadisleri sıraladığı da görülmektedir. Hekimoğlu, nr. 112, vr. 27a-34a.  
458

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 33a-36a; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 186a-189b; Esad 

Ef., nr. 132, vr. 55a-58b; Esad Ef., nr. 137, vr. 72a-76a (uzun bir Ģiir ilave etmiĢ. vr. 72b). Gazzâlî, 

Ġhyâ, c. III, s. 1725-1733.  
459

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 36a-40b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 189b-193b; Esad 

Ef., nr. 132, vr. 58b-62b; Esad Ef., nr. 137, vr. 76a-79b; Gazzâlî, Ġhyâ, c. III, s. 1733-1742. 
460

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 40b-46b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 193b-199b; Esad 

Ef., nr. 137, vr. 79b-84b; Gazzâlî, Ġhyâ, c. III, s. 1742-1752; Burada Gazzâlî‟den aldığını ve konu-

yu daha önce zikrettiğini belirtmiĢtir. 
461

  Hekimoğlu, nr. 113, vr. 307b-338a; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 92b-105a; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 

53b-65a; Esad Ef., nr. 131, vr. 116a-133a; Gazzâlî, Ġhyâ, c. III, s. 1932-2004. 
462

  Hekimoğlu, nr. 113, vr. 355b-358a; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 167a/187a-169b/189b; Hekimoğlu, nr. 

123, vr. 43b-55a; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 11a-13a; Esad Ef., nr. 138, vr. 31a-37b; Gazzali, Ġhyâ, c. 

IV, s. 2331-2388. “Fadîletu‟l-havf-i ve‟t-terğîb-i fîh” baĢlıklı konu Hekimoğlu, nr. 123 hariç hep-

sinde toplam 4 yerde tekrarlanmıĢtır. Dikkat çeken bir nokta ġîrâzî, Gazzâlî‟nin bir ifadesini değiĢ-

tirerek kaynak belirtmeden merfu hadis diye aktarmıĢtır (KrĢ. Hekimoğlu, nr. 123, vr. 43b; Esad 

Ef., nr. 130, vr. 45b; Ġhyâ, c. IV, s. 2352). Muhtemelen hadisle iĢtiğal etmiĢ olan ġîrâzî‟nin aklında 

o manada bir hadis kalmıĢtır ve lafızlarını da yanlıĢ hatırlamıĢtır.  
463

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 114, vr. 390a-403b; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 78b-95b; Esad 

Ef., nr. 137, vr. 107b-122a; Gazzali, Ġhyâ, c. I, s. 98-140. Kitâbu‟l-„Ġlm‟in Altıncı babı.   
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rarladığı görülmektedir. Bunun dıĢında “Kitâbu Esrâri‟z-Zekât” (Zekâtın sırları kita-

bı),
464

 Kitâbu Tertîli‟l-Evrâd ve Tefsîl-i Ġhyâi‟l-Leyl-i,
465

 Kitâbu Âdâb-i Tilâveti‟l-

Kur‟ân
466

 ve Kitâbu‟s-Sabr ve‟Ģ-ġükr
467

 konularını da üç kez tekrarlamıĢtır.  

Bunlara benzer Ģekilde ġîrâzî‟nin, tefsirinde Gazzâlî‟nin Ġhyâ‟sından aynı konu-

ları iki kez, bazen de daha fazla tekrarladığı görülmektedir. Tekrarladığı Kitap ve Bab 

baĢlıklarını Ģöyle zikredebiliriz: Kitâbu‟l-„Ġlm: el-bâbu‟l-evvel: Fadîletu‟l-„Ġlm ve‟t-

Ta„allüm ve‟t-Ta„lîm,
468

 el-bâbu‟r-râbi„ fi‟l-Münâzara,
469

 Kitâbu Zemmi‟l-Gadab,
470

 

Kitâbu Zemmi‟l-Câh ve‟r-Riyâ,
471

 Kitâbu‟t-Tevbe,
472

 Kitâbu‟n-Niyyet ve‟l-Ġhlâs ve‟s-

Sıdk, el-bâbu‟s-sânî fi‟l-Ġhlâs ve Fadîletihî ve Hakîkatihî ve Deracâtihî,
473

 Kitâbu‟l-Fakr 

ve‟z-Zühd,
474

 Kitâbu‟t-Tevhîd ve‟t-Tevekkül.
475

 Görüldüğü gibi tekrarladığı konuların 

tamamına yakını ġîrâzî‟nin tefsirini yazıĢ gayesine uygun olarak öğüt verici mahiyette, 

tasavvufî içeriğe sahip olan Gazalî‟nin Ġhyâ‟sından alınmıĢtır.  

                                                 

464
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 52b-69b; Esad Ef., 137, vr. 52a-55b; Esad Ef., nr. 

140, vr. 85a-90b; Gazzali, Ġhyâ, c. I, s. 379-417; Hekimoğlu, nr. 115‟te “Zekatın sırları kitabı”nın 

tamamını almıĢken diğerlerinde bazı alt baĢlıklarını almıĢtır. 
465

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 126, vr. 184a-189a; Esad Ef., nr. 131, vr.135a-148b; Esad 

Ef., nr. 138, vr. 159a-166a; Gazzali, Ġhyâ, c. I, s. 613-646. 
466

  Hekimoğlu, nr. 111, vr. 249a-252b; Esad Ef., nr. 132, vr. 110a-119a; Esad Ef., nr. 138, vr. 150a-

157b; Gazzali, Ġhyâ, c. I, s. 499-522. 
467

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 110, vr. 102a-107b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 293a-296b; 

Hekimoğlu, nr. 122, vr. 437b-440b; Gazzâlî, Ġhyâ, c. III, s. 2169-2193. Burada sabırla ilgili çeĢitli 

baĢlıkları almıĢ. 
468

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 125, vr. 76a-78b; Esad Ef., nr. 137, vr. 104b-107b; Gazzali, 

Ġhyâ, c. I, s. 8-24; farklı baĢlıklarda aynı Ģeyleri anlatmıĢ.  
469

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 235a-240a; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 213b-215b; 

Gazzali, Ġhyâ, c. I, s. 70-81. 
470

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 343b-351b; Esad Ef., nr. 134, vr. 137b-145a; 

Gazzâlî, Ġhyâ, c. III, s. 1637-1657; Gazab konusunda aynı bilgileri 9. ve 33. ciltlerde tekrarlamıĢ. 

Aynı kitabın hilmin, affın ve rıfkın fazileti bölümüne ise sadece 33. cilltte yer vermiĢ. KrĢ. Esad 

Ef., nr. 134, vr. 146b-155a; Gazzâlî, Ġhyâ, c. III, s. 1657- 1675.  
471

  Esad Efendi, nr. 118, vr. 13b-49a; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 268b-275b; Gazzâlî, Ġhyâ, c. III, s. 

1859-1929. 
472

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 353b-355a; Esad Ef., nr. 134, vr. 91a-132a. Gazzâlî, 

Ġhyâ, c. III, s. 2073-2166; Esad Ef., nr. 134‟te de Tevbe kitabının tamamını, Hekimoğlu, nr. 113‟te 

“fasl fî kabûli‟t-tevbe” kısmını almıĢ.  
473

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 67a-72a; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 60b-64b; Esad Ef., 

nr. 140, vr. 76b-79b (baĢlık farklı, içerik aynı); Gazzâlî, Ġhyâ, c. IV, s. 2708-2725. 
474

  Hekimoğlu, nr. 114, vr. 536b-554b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 135a-147a; Gazzâlî, Ġhyâ, c. IV, s. 

2436-2480. Zühd kitabını tekrarlamıĢ. 
475

  Esad Ef., nr. 131, vr. 95b-103a; Esad Ef., nr. 138, vr. 55b-58b; Gazzâlî, Ġhyâ, c. IV, s. 2511-2531. 

Tevekkül konusunu tekrarlamıĢ. 
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ġîrâzî‟nin, Gazzâlî‟nin Ġhyâ‟sı dıĢında kendisinden önemli bir Ģekilde istifade et-

tiği Kadı „Ġyâd‟ın eĢ-ġîfâ adlı eserinden de Ġsrâ ve Mi„râc olayı ile ilgili çeĢitli baĢlıkları 

Ġsrâ ve Necm Sûrelerindeki ilgili ayetlerin tefsirinde tekrarladığı görülmektedir.
476

 

  ġîrâzî‟nin tefsirinde belli konudaki hadisleri de birden fazla yerde tekrarladığı 

görülmektedir. Örneğin “faslun fi‟l-ehâdîsilletî veradet fî birri‟l-vâlideyn,”
477

 baĢlığı 

altında anne babaya iyilikle ilgili hadisleri üç yerde tekrarlamıĢtır.  

Bazen fasl baĢlığı olmadan sahabeyi övücü,
478

 öğüt verici mahiyetteki bazı hadis-

leri
479

 veya bir ayetin tefsirinde verdiği bir bilgiyi tekrarladığı görülmektedir. Örneğin 

“on kiĢi on Ģeyi aramak için yola çıktılar, onun yerine baĢka on Ģey buldular” Ģeklindeki 

bir yorumu on kiĢi ile ilgili kıssanın geçtiği yerlerin birkaçında tekrarlamıĢtır.
480

 Aynı 

Ģekilde Nuh kıssasının geçtiği yerlerde hangi milletin Hz. Nûh‟un hangi oğlunun soyun-

                                                 

476
  KrĢ. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 3b-26b; Hekimoğlu, nr. 126, vr. 211b-217b; el-

Kâdî „Ġyâd, eĢ-ġifâ bi Ta„rîf-i Hukûki‟l-Mustafâ, c. I, s. 184-206; ġîrâzî, burada Kadı „Ġyâd‟ın ve 

eserinin ismini vererek istifade etmiĢtir. ġîrâzî, ilgili ayetlerin tefsirinde çeĢitli âlimlerin de görüĢ-

lerine yer vermiĢ ve Nevevî‟nin Hz. Peygamber‟in miracta Allah‟ı gördüğü Ģeklindeki görüĢü ile 

konuyu bitirmiĢtir. Hekimoğlu, nr. 126, vr. 222a. 
477

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 149a-151b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 39b-42a; Esad 

Ef., nr. 132, vr. 83b-84b; üç yerde de benzer baĢlıklar atarak bazı ilave veya eksikleri ile aynı ha-

disleri sıralamıĢtır. 
478

  Örneğin “Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız yolunuzu bulursunuz” Hekimoğlu, nr. 

111, vr. 230b.  
479

  “Yarım hurmayla da olsa kendinizi ateĢten koruyun.” Esad Ef., nr. 140, vr. 95a; “Bilir misiniz iflas 

eden kimdir? …” Hekimoğlu, nr. 117, vr. 24b; Esad Ef., nr. 140, vr. 103a. 
480

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 156b; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 125a. Müfessir bu on 

kiĢiyi ve buldukları on Ģeyi Ģu Ģekilde açıklamaktadır: 1) Ashab-ı Kehf, Dakyanus‟un dostluğun-

dan kaçmak istediler, Rabbin dostluğunu buldular. “Biz onları sağa ve sola çeviriyorduk” (Kehf 

18/18). Yani anne bebeğini beĢiğinde döndürdüğü gibi onları sağa sola çeviriyorduk. 2) Talut, 

cihad için yola çıktı ve muhteĢem bir hükümdarlık buldu. “O bizim üzerimize nasıl hükümdar ola-

bilir…” (Bakara 2/247) ayetinde buyrulduğu gibi. 3) Davud a.s. kardeĢlerini aramak için çıktı, ge-

celeyin peygamberliğe kavuĢtu. 4) Yusuf (a.s.) oyun oynamak niyeti ile çıktı, kuyu ve hapishane 

buldu. Akabinde de Mısır‟ın yönetimini elde etti. 5) Belkıs, Süleymân (a.s.)‟ı görmek için çıktı 

marifete kavuĢtu. Süleyman ile beraber âlemlerin Rabbine teslim oldu. 6) Ġsmail (a.s.) hiçbir bitki 

bitmeyen vadi için yola çıktı ve Kabe‟yi buldu. 7) Hz. Peygamber, Hatice‟nin koyunlarını otlatmak 

için Hırâ dağına çıktı ve peygamberliğe kavuĢtu. “Yaratan Rabbinin adıyla oku” (Alak 96/5).   8) 

Ömer b. El-Hattâb peygamberi öldürmek için yola çıktı ve Ġslam‟a nail oldu. “Biz Kur‟an‟ı sana 

sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah‟tan korkanlara öğüt olsun diye indirdik” (Tâhâ 20/2-3) aye-

tinde buyrulduğu gibi. 9) Firavun‟un sihirbazları Musa (a.s.)‟ın mucizesini ortadan kaldırmak için 

yola çıktı ve Ġslam‟a kavuĢtular. “Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar ve âlemlerin, Musa ve 

Harun‟un Rabbine iman ettik dediler” (ġuara 26/46-48). 10) Musa a.s. nar (ateĢ) aramak için yola 

çıktı nur buldu. Isınmak (ısdalâ) için çıktı, peygamber seçildi (ıstafâ). Nitekim “Ben bir ateĢ gör-

düm…” (Kasas 28/29) buyrulmuĢtur. Muhtemelen bu sayılanlar, ġîrâzî‟nin kendi yorumu olmalı-

dır. 
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dan geldiği konusundaki bir görüĢü defalarca tekrarlamıĢtır.
481

 Mekke ile ilgili ayetlerin 

tefsirinde Mekke ile ilgili aynı bilgileri tekrarladığı görülmektedir.
482

  

Tekrarlanan konulardan çıkan sonuç, Ġlhanlıların zulmü altında buhranlı dönem-

ler geçiren ve bunun sonucu olarak ahlaki yozlaĢmaya uğrayan halkı özellikle de kadılık 

yaparken yakından gözleme fırsatı bularak ahlaki çözülmeye ve düĢünce kargaĢasına 

Ģahit olan ġîrâzî, bir çözüm olarak halkın okuyup amel etmesi için bu tefsirini yazmıĢtır. 

Ameldeki bozulmaya çözüm olarak tefsirinde fıkhî konulara geniĢ yer vermiĢtir. Ahlakî 

arınmada en etkili ilacın da Farsça bir özetini yazdığı ve ömrünün sonlarına doğru halka 

okuduğu Gazzâlî‟nin Ġhya‟sını görmüĢ olmalı ki tefsirinde sıkça bu eserden alıntılar 

yapmıĢtır. YaĢadığı dönemin bir gereği olarak bu âlemi, Ģerrin kaynağı, afet, hüzün ve 

korkunun merkezi olarak gören ġîrâzî,
483

 Sahabeye ve onların yaĢadığı dini hayata tefsi-

rinde geniĢ yer vererek halkı yaĢadığı buhranlı dönemden kurtarıp asr-ı saadet olarak 

adlandırılan döneme yeniden döndürmeye çabalamıĢtır. ġîrâzî‟nin tekrarladığı diğer bir 

konu ihlâs, öğrenme, ilmin afatı, dünya uleması ile âhiret uleması arasındaki farklardır. 

Bu konu baĢlıklarından ve yanında sürekli 40 öğrenci bulundurup onlara burs vermesin-

den de anlaĢılıyor ki ġîrâzî, çağındaki bozulmaya karĢı çözümün eğitimde olduğunu 

görmüĢ, ilmin ve eğitimin de Allah için olması, davranıĢa yansıması, kiĢiyi ihlâsa ve 

güzel ahlaka sevk etmesi gerektiğini düĢünmüĢtür.  

Israr ve tekrarın Kur‟an‟ın bir metodu olduğunu, öğrenmede ve ibadette ne kadar 

önemli olduğunu bilen müfessir, belli konuları halkın zihnine yerleĢtirmek için tekrarla-

dığı görülmektedir. Kutbuddîn, Âdem kıssasını tekrar zikretme gerekçesini Ģöyle açık-

lamaktadır: “Bu kıssa hakkında Bakara sûresinde söz etmiĢtik. Burada (A„râf sûresinde) 

tekrar zikretmedeki maksadımız aĢinalık meydana gelsin, dinleyenler onun ilmini kavra-

sın ve özümsesinler.”
484

 

Bir baĢka yerde de müfessirimiz fasl baĢlığı altında Nuh kıssasını tekrarlamasının 

maksadını Ģöyle açıklamaktadır. “Kıssanın tefsiri esnasında bunun açıklaması çok geçti 

                                                 

481
  “Arap Fars, Rum…Sam b. Nuh‟un oğludur.. Türk, Berber, Çin, yecüc-mecüc ve Sicilyalılar hepsi 

Yâfes b. Nuh‟un oğludur...” ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 250b; Hekimoğlu, nr. 

118, vr. 251b; Hekimoğlu, nr.  120, vr. 116b; Esad Ef., nr. 132, vr. 87a-b. 
482

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 81a; Esad Ef., nr. 134, vr. 76b-77a 
483

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 113b. 
484

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. Hekimoğlu, nr. 112, vr. 186b. Müfessir, tefsirini yazıĢ gaye-

sini belirtirken “dinleyenlere faydalı olsun” demiĢti. Âdem ve Nuh kıssasının tekrarlama gerekçe-

sini belirtirken de “dinleyenlerin kavraması ve memnun kalmalarından” söz etmesi tefsirinin halka 

okunup açıklanması ve halkın da dinleyip amel etmesi için yazdığının bir teyidi mahiyetindedir.  
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fakat belki buraya bazı lafızların eklenmesi ile anlatımı daha güzel olur ve dinleyen kıs-

saya sürüklenerek memnun kalır.”
485

 Böylece tefsirini öğüt vericilerin halka öğüt verme-

si için yazan müfessirimiz anlatılan Ģeyin daha anlaĢılır olmasını sağlama, dinleyiciyi 

cezb etme ve memnun etme çabası içinde olduğu, bu nedenle de alıntı yaptığı Ģeyin ifa-

delerini daha anlaĢılır hale getirmek için kelime değiĢikliği veya ilavesi yaptığı görül-

mektedir. 

 Sonuçta ġîrâzî‟nin önem verdiği konuları tefsirinde birden fazla yerde tekrarlama-

sı konuyu muhataplarınca daha anlaĢılır kılmakla beraber tefsirinin hacmini geniĢleten 

nedenlerden biri olmuĢtur. 

d. GörüĢler Arasında Tercihte Bulunması ve Tercihte Bulunma Kriterleri 

ġîrâzî, mukaddimesinde tefsirini yazarken görüĢler arasında tercihte bulunmanın dıĢında 

fazla bir tasarrufunun olmadığını belirtmiĢtir. Bu esasa uygun olarak tefsirinde gerek 

müfessirlerin görüĢleri,
486

 gerekse diğer ulemanın görüĢleri arasında zaman zaman ter-

cihler yaptığı
487

 görülmektedir. Bazen de diğer müfessirlerin tercihlerini aktarmakta-

dır.
488

 Özellikle Taberî‟nin tercihlerine yer vermektedir.
489

 

 Ayetlerin tefsiri hakkında çok sayıda görüĢ aktaran ġîrâzî,
490

 görüĢü aktardıktan 

sonra sıkça kullandığı “intehâ”
491

 ifadesi ile görüĢün veya alıntının orada bittiğini dile 

                                                 

485
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 162b. 

486
  Örneğin Hûd sûresi 12. ayetinin Hz. Peygamber‟in, müĢriklerin inanması için onların ilahlarını 

yeren ayetleri gizlemeye yeltenmesi üzerine inmiĢtir, Ģeklindeki görüĢü reddetmekte ve peygambe-

rin masumiyetini vurgulayarak Ġbnü‟l-Enbârî‟nin buna üç cevabını aktarmaktadır. Hekimoğlu, nr. 

116, vr. 132b-133a; Diğer örnekler için bk. Hekimoğlu, nr. 109, vr. 69b; 49b; 43b, 81a, 82a, 83a, 

87a, 91b, 94a, 144b, 153a, 155b, 164b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 178b-179a; Esad Ef., nr. 134, vr. 

87a; Esad Ef., nr. 138, vr. 26b, 105a, 137b. 
487

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 75a-b, 80b, 91b, 94a, 99b, 115a, 126b, 127a-b, 130a, 

135b, 138a, 142a, 143b, 144b, 153a, 155b, 157b, 163b, 172a, 184a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 2a, 4a, 

18a, 29a, 45a, 47b-48a, 66a, 69b,121a, 132b, 141b, 150b, 189b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 37a, 104b, 

109a;  Hekimoğlu, nr. 115, vr. 11b, 113a; Esad Ef., nr. 137, vr. 86b; Esad Ef., nr. 138, vr. 95a.     
488

  Örneğin bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 114, vr. 186b; Hekimoğlu, nr. 110, vr. 109b (Ġbn 

Atıyye); Hekimoğlu, nr. 126, vr. 269a (Kurtubi) 
489

  Hekimoğlu, nr. 110, vr. 22a, 83a, 126a; Hekimoğlu, nr. 111, vr. 337a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 78b; 

Hekimoğlu, nr. 122, vr. 398b  
490

  Örneğin bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 188b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 17b-18a. 
491

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 190b; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 56a, b,  57a, 58a, b, 

69a, 70a, b, 77a, 78a, 115a, b, 128a, b, 129b, 131b, 132b, 154a, 162b, 169a; Hekimoğlu, nr. 120, 

vr. 44b, 45a, b; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 157b, 158a; Özellikle 20. ciltten itibaren bu ifadeyi sıkça 

kullanmaktadır. 
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getirmektedir. Tefsirinin ortalarından itibaren bir ayet hakkında daha fazla sayıda mü-

fessirin görüĢlerini peĢpeĢe sıralamakta
492

 ve görüĢü bittiği noktada müfessirin adına 

izafeten “intehâ kelâmu…,”
493

 “intehâ lafzu…,”
494

 “hâzâ âhiru lafzi…,”
495

 “intehâ 

kavlu…”
496

 ifadelerini kullanmaktadır. Bazen de bir meselede birkaç müfessirin isimle-

rini bir arada anarak ortak görüĢlerini vermektedir.
497

  

 Müfessirimiz çoğunlukla görüĢler arasında tercihte bulunmamakta
498

 ve bir mesele 

hakkında görüĢleri verdikten sonra Allah‟ın doğrusunu daha iyi bildiği anlamında 

“vallâh-u teâlâ a„lemü,”
499

 vallâh-u a„lemu bi esrâri kelâmihî,”
500

 “vallâhu teâlâ a„lemü 

bi esrâri kelâmihi‟l-„azîm,”
501

 “vallâhu celle celâluhû a„lemu bi murâdihî ve esrâri 

kitâbihi‟l-„azîz,”
502

 “vallâhu a„lemu bi murâdihî,”
503

 “vallâhu a„lemu bi murâdihî ve 

esrâri kelâmihi‟l-„azîm,”
504

 “vallâhu teâlâ a„lemu bi murâdi kelâmihi‟l-„azîm”
505

 gibi 

                                                 

492
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 132, vr. 17b, 18a, 24a, 27a, 32a, 33b, 35b, 68b; Hekimoğlu, nr. 

125, vr. 168b; Esad Ef., nr. 138, vr. 144a-b; Esad Ef., nr. 140, vr. 4a, 131a. 
493

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 119, vr. 55b (inteha kelamu‟t-tahrîr), 62a, 65b (inteha 

kelâmu‟l-Kurtubî), 130b (Kurtubî), 165b (intehâ kelamu‟l-Ġmam Fahreddîn er-Râzî) 166b (Râzî);  

Hekimoğlu, nr. 120, vr. 5b (KevâĢî), 24b (Sülemî), 49b (Râzî), 149a (Nesefî), 158a (Kurtubî); 

Esad Ef., nr. 132, vr. 32a (Râzî), 33a (Râzî), 34a (ZamahĢerî), 35b (Râzî), 66b (Sülemî); 

Hekimoğlu, nr. 125, vr. 22a (Mezâhibî); Hekimoğlu, nr. 126, vr. 260b (Zâhidî) 
494

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 123, vr. 113b (Kurtubî), 130b-131a (Râzî), 133b (Kurtubî), 

137a (Kurtubî), 148a (Nesefî), 154b (kurtubî), 156a (Râzî); Esad Ef., nr. 132, vr. 32a (Râzî), 35b 

(Kurtubî), 36a (Bagavî); Hekimoğlu, nr. 126, vr. 162b (Kurtubi),  261a (kurtubi), 269b (Kurtubi);  

Esad Ef., nr. 137, vr. 133b (Kurtubî). 
495

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 132, vr. 133b. 
496

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 137, vr. 11a (Kurtubî) 
497

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 140, vr. 8b (KuĢeyrî, Bagavî) 
498

  Örneğin bk. ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 26b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 182a; Esad Ef., nr. 

137, vr. 88b. 
499

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 86b, 88b, 89a, 90b, 92a, 94a, 95b, 96a, 100b, 101a-

b, 103a-b, 104b, 105a-b, 106a, 107b, 108a, 111b, 114a-b, 115a-b, 116b, 118a, 120b, 121b, 123a, 

125b, 127a-b, 128a-b, 129a-b, 130a, 131a-b, 132a-b, 133a, 134b, 135a, 136a, 138b, 140a-b, 142b, 

145a, 147b, 148b, 152b, 154a, 155b, 156b, 159a, 161b, 162a, 163a-b, 165a-b, 167a-b (burada 5 

kez tekrarlar), 168b, 170a, 171b, 172a-b, 177a-b, 179b, 182b, 184b, 185a, 187b, 188a, 189a-b; ĠÜ 

Ktp., nr. A1830, vr. 4a, 5a, 6a; Görüldüğü gibi tefsirinin ilk ciltlerinde neredeyse her varakta –

bazen birden fazla olmak üzere- bu ifadeyi kullanmaktadır. 
500

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 6b, 90b, 101a, 116a, 155a (Burada sure baĢındaki 

huruf-u mukattaa ile ilgili olarak bu ifadeyi kullanmaktadır). 
501

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 113a, 136a, 141a, 144a, 186a, 191a; ĠÜ Ktp., nr. 

A1830, vr. 20a, 59b, 137a, 163b, 171b, 181a. 
502

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 130a; Esad Ef., nr. 132, vr. 160a. 
503

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 144a, 145a, 146a, 148b, 159b, 172b, 174b, 175b, 

182b, 183a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 18b, 20a-b, 118b, 153b, 163a; Hekimoğlu, nr.112, vr. 11b. 
504

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 150a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 96b; ÇeĢitli ciltleri ve sureleri bu 

ifade ile bitirdiği görülmektedir: ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 192b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 154b; 

Hekimoğlu, nr. 116, vr. 194a; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 169b; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 173b. 
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ifadeler kullanmaktadır. Bazen de tercih yapmakta ve “vallâhü‟l-müsteân”,
506

 

“inĢâallâh”
507

 vb Allah‟a sığınma ifadeleri söylemektedir. Bazen de her iki görüĢü doğ-

rulamakta ve “ve‟l-hamdü lillâh”
508

 ve lillâhi‟l-hamd-u ve‟l-minne
509

 demektedir. 

ġîrâzî‟nin Allah‟ın doğruyu daha iyi bileceğini bu kadar sık vurgulamasının temel ne-

denlerinden biri, doğruya ulaĢma çabası içinde olmasının yanında, tefsirinin ilk ciltlerin-

de bu tür ifadeleri daha sık kullanması, tefsir yazmaya ilk defa baĢladığından dolayı yan-

lıĢa düĢme endiĢesi içinde olduğunu ve bunun manevi sorumluluğundan çekindiğini 

hissettirmektedir. Bu durum bize tefsirinin mukaddimesinde paylaĢtığı Hz. Ebû Bekr‟in 

bu konudaki ortak endiĢesini hatırlatmaktadır.  

 Müellif, görüĢler arasında tercihte bulunma kriterlerini belirtmese de görüĢleri 

tercih esnasında zikrettiği sebepler, birtakım kriterlerden hareket ettiğini göstermektedir. 

Buna göre tercihte bulunma kriterlerini maddeler halinde Ģöyle sıralayabiliriz. 1. 

Kur‟an‟ın bütünlüğü,
510

  2. Ayetin ifadesi
511

 3. Hadis,
512

 4. Ġcma,
513

 5. Sahabenin görü-

Ģü
514

 ve uygulaması,
515

 6. Cumhurun görüĢü
516

 7. Kıyas,
517

 8. Dil,
518

 9. Siyâk-sibâk,
519

 

                                                                                                                                          

505
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 189a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 176a. 

506
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 99b. 

507
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 126b. 

508
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 107a, 108b. 

509
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 189b. 

510
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 151a; Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 115a; Hekimoğlu, nr. 

116, vr. 100b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 217b. 
511

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 78b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 18a, 176b; Esad Ef., nr. 

114, vr. 101b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 69a, 76a, 155b, 179b-180a, 192b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 

264b; Esad Ef., nr. 118, vr. 56b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 32a; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 25a, 64a; 

Hekimoğlu, nr. 123, vr. 32a; Esad Ef., nr. 134, vr. 3b.  
512

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 69b, 78b, 101a;  ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 37a, 131a, 

144b, 158b; Hekimoğlu, nr. 111, vr. 201b, 299a, 335a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 150a; Hekimoğlu, 

nr. 113, vr. 202b, 203b, 205b, 249a; Hekimoğlu, nr. 114, vr. 383b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 39a; 

Hekimoğlu, nr. 116, vr. 143a; Esad Ef., nr. 131, vr. 105a; Hekimoğlu, nr. 126, vr. 124a. 
513

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 50a, 57a, 106b; Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 49b. 
514

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 81b; Hekimoğlu, nr. 110, vr. 180a (Burada bir görüĢü, Ġbn 

Abbâs ve diğerlerinden rivayet edildiği için daha sahih bulmaktadır). 
515

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 131a. 
516

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 101b, 176a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 29a; Hekimoğlu, 

nr. 110, vr. 5a, 71b; Hekimoğlu, nr. 111, vr. 242a; Esad Ef., nr. 114, vr. 189a; Hekimoğlu, nr. 113, 

vr. 199a;  Hekimoğlu, nr. 114, vr. 383b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 52a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 

166a; Esad Ef., nr. 140, vr. 13a, 59b, 62a. 
517

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 181b-182a.  
518

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 37a, 132b, 141b; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 29a; Hekimoğlu, nr. 

118, vr. 201a. 
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10. Mutlaka hamletmek,
520

 11. Umuma hamletmek,
521

 12. Gerçeğe uygunluk,
522

 13. Ta-

rihi gerçeklik-konjonktürel durum.
523

 

 Tefsirinde zaman zaman isim vermeden alıntılar yapan ġîrâzî, alıntı yaptığı eser 

sahibinin tercihini olduğu gibi aktardığı için kendi tercihi imiĢ gibi anlaĢılabilmektedir. 

Özellikle fıkhî konularda isim vermeden alıntı yaptığı durumlarda Kurtubî‟nin tercihle-

rini aktarmaktadır.
524

 Kurtubî‟nin ismini vererek tercihini bildirdiği de vakidir.
525

  

 ġîrâzî‟nin, zaman zaman tefsirinde “âmmı tahsis muayyen surette delil yoksa caiz 

değildir,”
526

 “lafzı umuma hamletmek daha evladır,”
527

 “manada ortaya çıkan küll ise 

herkesi kapsar”,
528

 “zaruret olmadıkça sözü hakikatten mecaza döndürmek caiz değil-

dir”
529

 gibi bazı yorumlama kaidelerine yer verdiği ve bu genel kaideler çerçevesinde 

tercihler yaptığı görülmektedir.  

 ġîrâzî, görüĢler arasında tercihte bulunurken kendi mezhebi çerçevesinden de ayet-

lere bakmakta, ehl-i sünnetin görüĢlerini -delillerini de sunarak- kabul etmektedir.
530

 

ArĢ, kürsi gibi Allah hakkındaki müteĢabih ayetlerin yorumunda hak ehl-i dediği EĢarî 

mezhebinin görüĢlerini kabul ederken, ilhad erbabı dediği bir takım aĢırı kelami fırkala-

                                                                                                                                          

519
  ġîrâzî, age, Hekimoğlu, nr. 109, vr. 67a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 178b; Hekimoğlu, nr. 110, vr. 

11b; Hekimoğlu, nr. 111, vr. 244a-b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 302b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 144b-

145a; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 41b; Hekimoğlu, nr. 126, vr. 242b (Burada siyakı tasavvufçuların 

görüĢüne tercih etmiĢtir). Müfessir, yaptığı tercihler dıĢında Kur‟an‟ın anlaĢılmasında siyak-sibakı 

dikkate almıĢtır. Örneğin bk. Hekimoğlu, nr. 109, vr. 97a, 156b, 157b;  ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 

81a, 94b, 191a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 103a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 259b; Hekimoğlu, nr. 116, 

vr. 63b; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 41b; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 109a; Esad Ef., nr. 140, vr. 39a. 
520

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 14b. 
521

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 113b-114a; Hekimoğlu, nr. 109, vr. 184a; Hekimoğlu, nr. 112, 

vr. 104b, 109a, 149b, 155b, 185a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 2b, 31b, 110b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 

69b; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 3a. 
522

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 164b; Bir görüĢe göre Allah lafzı “eleh”ten, eleh de 

“teelluh”ten türemiĢtir. Teelluh, Allah‟a yaklaĢma çabası içinde olmak demektir. Bu mana Allah‟ı 

sınırlamaya gitmeksizin vasfettiği için doğru olan görüĢ budur. ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 161a. 
523

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 114, vr. 482b; Esad Ef., nr. 118, vr. 137a; Hekimoğlu, nr. 

115, vr. 11b, 109a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 185a; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 109a; Esad Ef., nr. 138, 

vr. 108b. 
524

  Örneğin bk. ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 106b, 123a, 150b; KrĢ. Hekimoğlu, nr. 110, vr. 

159b; Kurtubî, age, c. VI, s. 201, 202; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 63b; Kurtubî, age, c. X, s. 491;  Bu 

tercihlerden bir kısmı Maliki mezhebinin görüĢleri olsa da müfessir, Kurtubî‟nin tercihlerini oldu-

ğu gibi aktarmaktadır. 
525

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 138, vr. 175a. 
526

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 104b-105a. 
527

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 149b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 110b. 
528

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 109a. 
529

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 166a. 
530

  Örneğin bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 53a; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 64a.  
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rın görüĢlerini de temelsiz bularak reddetmektedir.
531

 Fıkhî konularda da kısmen ġâfiî 

mezhebinin görüĢlerini diğer görüĢlere tercih etmektedir.
532

 

 Tercihte bulunma kriterlerinde görüldüğü gibi müfessirimiz, Kur‟an‟ın zahiri ve 

bütünlüğü ile çeliĢen görüĢleri reddetmiĢtir. Örnek verecek olursak o Ģöyle demektedir: 

“Bir görüĢe göre Âdem, “ağaca yaklaĢmayın” yasağını nedb yönünde te‟vil etti. Bu gö-

rüĢ “Eğer bu ağaçtan yerseniz her ikiniz de kendine kötülük eden zâlimlerden olursu-

nuz”
533

 ve “Sakın sizi cennetten çıkarmasın; yoksa yorulur, sıkıntı çekersin”
534

 ayetle-

rinden dolayı kabul edilemez.
535

 Müfessir, baĢka bir yerde de bir ayete daha makul bir 

yorum getirmek için ayet içinde takdim-tehir yapanların görüĢünü onaylamaz ve ayetin 

kendi nazmı içerisinde uygun bir manasının olduğunu dile getirir.
536

  

 Sahih görüĢü belirlemede Kur‟an‟ı önceleyen ġîrâzî‟nin,
537

 tercihte bulunma kri-

terlerinde önceliği haber kategorisinde yer alan Kitap, Sünnet ve icmâya verdiği görül-

mekte,
538

 bu da tefsirini ağırlıklı olarak rivayet tefsiri kategorisinde yer almasını sağla-

yan nedenlerden biri olmaktadır. Diğer taraftan görüĢler arasında tercihte bulunmuĢ ol-

ması ve bir takım dil ve usul kaidelerine dayanması da tefsirinin dirayet yönünün varlı-

ğını göstermektedir. Dikkat çeken diğer bir nokta ise cumhurun görüĢünü kabul etmiĢ 

olması ve çoğunluğun görüĢüne muhalif bir tavır içine girmemesidir. Bu tavrından doğ-

                                                 

531
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 168b. 

532
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 176b. 

533
  Bakara 2/35. 

534
  Tâhâ 20/117. 

535
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 192b.  

536
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 40a. 

537
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 80b-81a, 94a, 124b, 144b, 155b, 165b, 167b, 172a; 

ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 54a, 122a, 150b-151b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 23b, 125b-126a, 179b-180a; 

Hekimoğlu, nr. 115, vr. 72b. 
538

  Buna Ģöyle bir örnek verebiliriz:  “Kıyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye 

Rabbin Âdemoğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine Ģahit tuttu 

ve dedi ki: Ben sizin Rabbiniz değil miyim? (Onlar da), Evet (buna) Ģâhit olduk, dediler.” (A„râf 

7/172) ayetinin müĢkil ayetlerden olduğunu belirten müfessir, ilk önce Kaffâl ve Ġtnat‟ın bu ayetin 

“her buluğa eren zaruri olarak Allah‟ın tek Rab olduğunu bildiği için Allah‟ın insanları tevhid üze-

re yarattığına delalet ettiği” Ģeklindeki görüĢüne kısaca yer verdikten sonra diğer görüĢle ilgili ri-

vayetleri sıralar. Daha sonra ulemanın bu ayetin tefsiri hakkında iki görüĢe ayrıldığını belirterek, 

birinci sırada tefsir ve rivayet ehlinin görüĢlerini geniĢçe, ikinci olarak da kelam ve re‟y ehlinin gö-

rüĢlerini de kısaca belirttikten sonra soru-cevap yöntemi ile birinci görüĢün selef müfessirlerin 

cumhurunun görüĢü olduğu ve bu konuda hadis bulunduğu için tercihe Ģayan bulmaktadır 

(Hekimoğlu, nr. 114, vr. 381a-383b). Bir baĢka yerde, baĢka bir ayet hakkında da “ve yedullu „alâ 

sıhhat-i hâze‟l-kavl-i el-mankûl ve‟l-ma„kûl” (Hekimoğlu, nr. 116, vr. 48a) Ģeklinde bir ifade kul-

lanarak önce menkulu zikretmesi ile haber kategorisini öncelediğini ortaya koymuĢtur.   
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ruda birleĢeceğini düĢündüğü cumhurun görüĢü ve ehl-i sünnet üzerinde halkı toplama 

çabası gütmüĢ olduğu anlaĢılmaktadır. 

 Bu bölümü bitirmeden önce özellikleri açısından ġîrâzî‟nin tefsiri ile kendisinden 

25 yıl önce vefat eden ve yakından tanıĢtıkları, itikadî ve amelî açıdan aynı mezhepten 

oldukları Beydâvî‟nin tefsirini ve bu iki müfessiri kısaca karĢılaĢtırdığımızda Ģu noktalar 

dikkat çekmektedir. Kendisi gibi ġiraz‟da yetiĢen, din ve hikmet ilimleri, Arap dili ve 

edebiyatı gibi bütün ilimlerini orada elde ederek, ömrünün sonlarına doğru Tebriz‟e yer-

leĢip tefsirini orada yazarak
539

 Kur‟an tefsiri ilminde ilmî metodun en yüksek mertebesi-

nin bir örneğini veren Kâdî Beydâvî‟nin
540

 tefsirinden sonra ġîrâzî ilmî bir tefsir yazmak 

yerine farklı bir yöntem takip ederek kendi tarzında derleme usulü rivayet ağırlıklı tefsi-

rini yazmıĢtır. Beydâvî‟nin tefsiri üzerine 250 yi aĢkın Ģerh, haĢiye ve ta„lik yazılarak 

Müslümanlar arasında hiçbir tefsirin varamadığı bir mevkie ulaĢmıĢ
541

 olmasına karĢın 

ġîrâzî‟nin tefsiri üzerine hiçbir çalıĢma yapılmamıĢ ve Ġslam âleminde tanınmamıĢtır. 

Müspet ilimler alanında Beydâvî‟den çok daha önde olan ġîrâzî‟nin dez avantajı dini 

ilimler alanında onun kadar eğitim almamıĢ olmasıdır. Bu nedenle rivayet ağırlıklı olan 

eserini muhtelif tefsirlerden yararlanarak te‟lif eden ġîrâzî‟nin, tefsirle ilgili farklı görüĢ-

leri nakletmenin ve görüĢler arasında tercihte bulunmanın dıĢında fazla bir tasarrufu 

olmamasına karĢın Beydâvi, genellikle dirayet ağırlıklı olan orta hacimdeki tefsirinde 

Arap dilinin kaidelerinin verdiği imkânlar nispetinde ayetleri tefsir ve te‟vil eder, ken-

dinden önce gelen âlimlerin fikirlerini toplayıp tahlil eder, onları tenkid eder ve onlardan 

hükümler çıkarır. Birçok vecihleri ve çeĢitli ihtimalleri birleĢtirir.
542

 Beydâvî‟nin tefsi-

rindeki bu tasarrufları onun popülerliğini artırmıĢtır. Ġki müfessirin tefsirine olan farklı 

ilginin bir diğer sebebi de tarihteki tefsir anlayıĢımızdır. Tefsir denince daha ziyade 

Arap dili kuralları, ayetlerin i„rabı, belagat nükteleri vb. durumlar anlaĢılmıĢtır. ġîrâzî, 

ise bu alanlara eğilmemiĢ ve bu yüzden tefsiri fazla ilgi toplayamamıĢtır. 

                                                 

539
  Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. II, s. 265. 

540
  Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 292. 

541
  Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. II, s. 267. 

542
  Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. II, s. 267. 
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4. Kaynakları  

ġîrâzî‟nin tefsiri, gerek tefsir dıĢındaki konulara geniĢ yer ayırmasından, gerek 

orjinalitesinin olmamasından, gerekse hacminin geniĢliğinden ve dolayısı ile çoğaltma-

daki zorluğundan dolayı kolayca ulaĢılamadığı için sonraki eserlere önemli bir kaynak-

lık yapamamıĢtır. Ancak kendisi zengin bir kaynak koleksiyonundan istifade etmiĢtir. 

Kutbuddîn‟in yaĢadığı dönemde Moğolların medrese ve kütüphaneleri yıkmaları, 

kitapları da imha etmelerinden dolayı birçok müdevven tefsir kaynağının yok edilip, 

aynı dönemde yaĢayan ve tefsir yazan KevâĢî (ö. 680/1281)
543

 ve Ebu‟l-Berekât en-

Nesefi(ö. 710/1310)
544

 vb. müfessirlerin bu noktada kaynak sıkıntısı çekmiĢ olmalarına 

karĢın ġîrâzî‟nin bu kadar çok kaynağa ulaĢmasının sebebi, Ġlhanlı Devleti yönetiminde 

önemli görevler almıĢ olması ve tefsirini yazdığı son yıllarında önemli eğitim kurumları 

ve kütüphanelerin kurulduğu Ġlhanlılar‟ın baĢkenti Tebriz‟de bulunmasıdır. ġîrâzî‟nin 

tefsirindeki kaynakların çokluğu ve yararlandığı kaynakların bir kısmının günümüze 

ulaĢamamıĢ olması, ayetlerin tefsiri ile ilgili önemli bilgileri bir arada bulmamızı sağla-

makta, bu durum da onun tefsirini önemli kılmaktadır.  

Sahasında meĢhur olmuĢ birçok müfessir de dâhil olmak üzere müfessirlerin 

önemli bir bölümü tefsirlerinde bir baĢka müfessirin eserinden istifade etmiĢ olmalarına 

karĢın bunu belirtmemiĢler ve bunların arasında tefsirini tamamen dayandırdığı kaynağı 

zikretmeyenler de olmuĢtur.
545

 Dolayısı ile yazdıklarının kendi malumatları olduğu izle-

nimi ortaya çıkmıĢtır. Buna karĢın tefsirini yazmadaki gayesi sırf Allah rızası olan 

Kutbuddîn, bu konuda daha dürüst davranarak tefsirinin önsözünde eserini muhtelif tef-

sirlerden yararlanarak te‟lif ettiğini, tefsirle ilgili farklı görüĢleri nakletmenin ve görüĢler 

arasında tercihte bulunmanın dıĢında bir tasarrufu olmadığını belirtmiĢtir.  

Müfessirimiz yararlandığı kaynakları genellikle belirtmiĢ olmasına rağmen, ge-

rek tefsirlerden, gerekse diğer kaynaklardan alıntı yaptığı halde isim belirtmediği de 

vakidir. Bu noktada sıkça yararlandığı Gazzâlî‟nin Ġhyâ‟sı ile Kurtubî‟nin, Fahreddîn 

Râzî‟nin ve Bagavî‟nin tefsirlerinden isim vermeden yararlanmıĢtır. 

                                                 

543
  Ata, KevâĢî ve Kur‟an‟ı Yorumlama Yöntemi, s. 91. 

544
  Çetiner, Ebu‟l-Berekât en-Nesefî ve Medârik Tefsiri, s. 51, 77. 

545
  Aydemir, Ebussuûd Efendi ve Tefsirdeki Metodu, s. 95; Çetiner, age, s. 52; Ata, age, s. 99. 
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Müfessir, zayıf gördüğü rivayetleri genellikle “kîle” lafzı ile nakletmektedir. 

Kaynak belirtmeden ve görüĢ sahibinin ismini vermeden bu görüĢleri kaydetmesi daha 

ziyade ayetle ilgili farklı malumat ve geniĢ bakıĢ açısı sağlama gayesine matuf olduğu 

görülmekte ve sahibinin ismini belirttiği görüĢleri de genellikle bunlara tercih etmekte-

dir.
546

  

ġîrâzî‟nin tefsirindeki metodunu iyi anlayabilmek için eserinin kaynaklarını da 

belirtmek gerekir. Tefsirinin kaynakları bütün naklî tefsirlerde olduğu gibi Kur‟an-ı Ke-

rim, Hz. Peygamber‟in sünneti, sahabe, tabiîn, etbau‟t-tâbiînin rivayetleri ve kendi dö-

nemine kadar yazılmıĢ olan rivayet ve dirayet tefsirleri ile hadis, Arap dili ve edebiyatı, 

kıraat, fıkıh, kelam, tasavvuf ve tarih alanındaki birtakım eserlerdir.  

ġîrâzî, küçük yaĢtan itibaren kendini ilme adayarak Hz. Peygamber‟in bu konuda 

duasına mazhar olan, sahabenin tamamından daha çok kendisinden tefsir rivayeti aktarı-

lan
547

 Abdullâh b. Abbâs (ö. 68/687)
548

 baĢta olmak üzere Tefsir ilminde Ģöhret kazanan 

Übeyy b. Ka„b (ö. 32/652),
549

 Abdullâh b. Mesûd (ö. 32/652),
550

 Alî b. Ebî Tâlib (ö. 

40/660),
551

 Ebû Mûsâ el-EĢ„arî (ö. 44/664)
552

 Zeyd b. Sâbit (ö. 45/665)
553

 gibi müfessir 

sahabilerden rivayetler aktarmıĢtır. Bunların yanında Ebû Bekr es-Sıddîk (ö. 13/634),
554

 

                                                 

546
  Örneğin bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 138a. 

547
  Koç, Erken Dönem Tefsir Faaliyetleri, s. 117. 

548
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 45b, 52b, 55b, 58b, 59a, 60a, 61a, 62a-b, 63a, 66b, 

67b, 70b, 75b, 76a-b, 78a, 81b, 82a, 83a, 84a-b, 86a, 88a-b, 89a, 91a, 92a-b, 93a, 97b, 99b, 101a, 

102a, 107b, 108b, 110b, 111b, 118b,120b, 122a, 123a, 125b, 126a, 128b, 129b, 131b, 132a-b, 

133b, 135b, 136a, 138a, 139b, 140a, 142b, 145a-b, 146a, 147a, 148a-b, 154a, 157a-b, 158a-b, 

161a-b, 163a, 169a, 170a, 174a, 177b, 183b, 184b, 185b, 186b, 189a, 189b, 190a; ĠÜ Ktp., nr. 

A1830, vr. 2a, 8a, 9a, 14a-b, 17a, 18b, 19a, 21a, 22a, 25a-b, 31a, 33a, 46b, 51a, 141b; Esad Ef., nr. 

137, vr. 146a, b, 147b; ġîrâzî, Ġbn Abbas‟tan neredeyse her varakta tefsir rivayetleri aktarır. 
549

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 149a, 175a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 2a; Hekimoğlu, 

nr. 113, vr. 271a. 
550

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 58b, 62a, 66b, 70b, 75b, 76b, 81b, 84b, 86a, 88a, 

89a, 102b, 108a-b, 123b, 129b, 149a, 168b, 169a, 170a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 2a-b, 6a, 9a, 24a, 

25b, 29a, 51a, 83b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 7b; Esad Ef., nr. 140, vr. 5b. 
551

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 58b, 62b, 81b, 110a, 111a, 112a, 116a, 123b, 129b, 

138a, 140a, 160a, 168b, 169b, 174b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 2a, 17a, 19a, 21a-b, 26a, 31a-b, 38b, 

42b, 51a, 67a, 107a, 120a, 141b, 152b-153a, 179b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 169a; Hekimoğlu, nr. 

113, vr. 341b, 359a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 7a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 79a, 154b; Hekimoğlu, nr. 

118, vr. 200b, 201a; Esad Ef., nr. 137, vr. 144b; Esad Ef., nr. 140, vr. 17b. 
552

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 102b, 111a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 38b, 42b, 168b; 

Esad Ef., nr. 114, vr. 60a; Hekimoğlu, nr. 125, c.32, vr.  12b; Esad Ef., nr. 137, vr. 91a. 
553

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 140a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 2a, 70a, 72a, 120a. 
554

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 163a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 20b, 21b, 150b 
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Ömer b. el-Hattâb (ö. 23/644),
555

 Ebû Zer (ö. 31/652),
556

 Ebu‟d-Derdâ (ö. 35/655),
557

 

Osmân b. „Affân (ö. 35/655),
558

 Talha (ö. 36/656),
559

 Huzeyfe b. el-Yemân (ö. 

36/656),
560

 Üsâme b. Zeyd (ö. 54/674),
561

 Ebû Hureyre (ö. 57/677),
562

 Hz. ÂiĢe (ö. 

58/678),
563

 Ebû Sa„îd el-Hudrî (63/683),
564

 Abdullâh b. Ömer (ö. 73/692),
565

 Câbir b. 

Abdillâh (ö. 74/693),
566

 Enes b. Mâlik (ö. 93/711)
567

 gibi sahabenin önemli simalarından 

tefsir haberleri nakletmiĢtir.  

ġîrâzî, müfessir tâbiîlerden nakiller yapar. Bunların bir kısmını Ģöyle sıralayabili-

riz: Mekke medresesinden bu medresenin kurucusu olan Ġbn Abbas‟tan ve ona tabi olan-

lardan
568

 Sa„îd b. Cübeyr (45-95/665-714),
569

 Mücâhid b. Cebr (21-103/720),
570

 Ġkrime 

(ö. 105/723),
571

 Tâvus b. Keysân (ö. 106/724),
572

 „Atâ b. Ebî Rabâh (ö.114/647-732).
573

  

                                                 

555
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 112a, 130a, 132b, 140a, 141a, 174a, 187a; ĠÜ Ktp., 

nr. A1830, vr. 8b, 9a, 10a, 30a, 50a, 51a, 65b, 70b, 72a, 99b, 106b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 200b, 

286b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 125a; Esad Ef., nr. 137, vr. 9a. 
556

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 21b, 33a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 2b. 
557

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 58b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr.65b, 145a; Hekimoğlu, 

nr. 113, vr. 293a, 322a, 341b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 30b. 
558

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 62b, 146b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 30a, 50a, 65b; 

Hekimoğlu, nr. 113, vr. 200b, 286b. 
559

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 50a. 
560

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 18a. 
561

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 11b, 120a. 
562

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 106a, 122a, 135b, 150a-b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 

11a-b, 21b, 22a, 23a, 25a, 26b, 32a-b, 42a, 44a-b, 51a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 265b. 
563

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 167a, 175a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 8b, 11b, 12a, 

13b, 37a, 44b, 56b, 72a. 
564

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 130a, 133b, 135b, 147a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 10b, 

17a, 25a, 32b, 120a, 166b, 167a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 76b. 
565

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 169a, 185b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 6a, 8b, 9b, 11b, 

37a, 42a, 44b, 65b, 72a, 107a, 113b, 114a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 76b; Esad Ef., nr. 137, vr. 88b, 

139a. 
566

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 135b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 21b, 32a, 37b, 50a, 

51a, 107a, 124a; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 138b.  
567

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 104b, 124a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 12a, 18a, 25a, 

32a, 33a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 18a. 
568

  Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. I, s. 129; el-„Useymîn, Muhammed b. Salih, Usûlun fi‟t-Tefsîr: Tefsir 

Usûlüne GiriĢ, çev. M.BeĢir Eryarsoy, Guraba Yay., Ġstanbul 2004, s. 70. 
569

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 14a, 57a, 78a, 82a, 86a, 92b, 94a, 99b, 101a, 125a, 

128b, 157a, 185b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 2b, 59a, 72a, 85a, 109a, 182a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 

104b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 291a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 144a; Esad Ef., nr. 140, vr. 43a; Saîd 

b. Cübeyr‟in ilk tefsir kitabını te‟lif ettiği ve Halife Abdulmelik‟e gönderdiği bilinmektedir. Ancak 

tefsir kitabı günümüze kadar ulaĢmamıĢtır. Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. I, s. 130-133. 
570

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 52b, 58b, 59a, 60a, 63a, 68a, 76a, 78a, 92b, 111a, 

112b, 133b, 136a, 140a, 143b, 145a-b, 146b, 157a-b, 169b, 170a-b, 172b, 185a-b, 187a, 189a; ĠÜ 
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Medine medresesinden bu medresenin baĢında bulunan Übeyy b. Ka„b (ö. 

32/652)‟dan
574

 ve ona tabi olanlardan
575

 Ebu‟l-„Âliye er-Riyâhi (ö. 90/709),
576

 Muham-

med b. Ka„b el-Kurazî (ö. 118/736),
577

 Abdurrahmân b. Zeyd b. Eslem (ö. 182/798).
578

  

Irak medresesinden (Kûfelilerden) bu medresenin kurucusu Ġbn Mesûd‟dan ve 

buna tabi olanlardan
579

 Alkame b. Kays (ö. 62/681),
580

 Mesrûk b. el-Ecdâ (ö. 63/683),
581

 

Mürre el-Hemedânî (ö. 90/709),
582

 Ġbrahim en-Nehaî (47-96/668-715)‟,
583

 Âmir eĢ-ġa„bî 

(ö.103/721),
584

 Hasen el-Basrî (21-110/642-728),
585

 Katâde b. Di„âme (61-117/680-

735)
586

‟den çok sayıda nakiller yapmaktadır.  

                                                                                                                                          

Ktp., nr. A1830, vr. 3a, 9a, 11a, 14a, 18a, 30a, 45a, 55a, 72b, 141b, 167b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 

141a; Esad Ef., nr. 137,  vr. 88a. 
571

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 58b, 78a, 92a, 101a, 125a, 130b, 136b, 139b, 157b, 

161b, 185a, 190a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 3a, 9b, 19a, 29a, 101b, 107a, 176b, 179b; Hekimoğlu, nr. 

112, vr. 80a; Esad Ef., nr. 140, vr. 120a. 
572

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 101a, 107b, 116b, 140a, 154a, 189b; ĠÜ Ktp., nr. 

A1830, vr. 7b, 9b, 30b, 38b, 45a, 62a, 72a, 107a.  
573

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 57a, 101a, 102a, 104b, 116b, 129b, 147a, 148b, 

163a, 177b, 183a-b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 2a, 3a, 16b, 21a, 22b, 26a, 29a, 31a, 45a, 141b; 

Hekimoğlu, nr. 110, vr. 7a. 
574

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 123, vr. 174a. 
575

  Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. I, s. 129; el-„Useymîn, age, s. 70. 
576

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 96b, 97a, 99b, 136a,139a, 142b, 146b, 148b, 154a; 

ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 107a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 78a, 95b, 155a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 76b; 

Hekimoğlu, nr. 116, vr. 124b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 227a; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 46b, 56a-b; 

Esad Ef., nr. 137, vr. 96a. 
577

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 57a, 92b, 117b, 189b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 45a, 

58a; Hekimoğlu, nr. 110, vr. 54b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 18a (Kime Kur‟an ulaĢırsa o peygamberi 

görmüĢ ve onunla konuĢmuĢ gibidir), 79a, 95b, 155a;  Hekimoğlu, nr. 113, vr. 359a; Hekimoğlu, 

nr. 115, vr. 104b (sahabenin tamamının cennete girmesi); Hekimoğlu, nr. 116, vr. 81b, 91b. 
578

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 63b, 117a, 174a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 24b; Hekimoğlu, nr. 

115, vr. 13a, 111b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 4a. 
579

  Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. I, s. 129-130; el-„Useymîn, age, s. 70. 
580

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 60a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 164a; Hekimoğlu, nr. 

116, vr. 144a. 
581

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 63b, 91b, 106b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 182a; Esad Ef., nr. 

140, vr. 18a, 19a. 
582

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 104b. 
583

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 63b, 89a, 101a, 104b, 105a, 107b, 116a, 131a, 140a, 

141a, 185b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 3a, 10a, 50a, 66a, 107a, 109a, 122b; Esad Ef., nr. 140, vr. 36b. 
584

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 9b, 11b, 83b, 92a, 105a, 133b, 140a, 141a, 165a, 

167b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 31b, 51b, 63b, 66a, 76b, 100a, b; Esad Ef., nr. 114, vr. 113a; 

Hekimoğlu, nr. 125, c. 32, vr. 12b. 
585

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 56a, 59a, 65a, 81b, 92b, 97a, 101a, 104a, b, 105a, b, 

106a, 110a, 112b, 118b, 122a, 127a, 129a,131a, b, 138b, 139a, 146b, 148b, 157a, 167b, 187a; ĠÜ 

Ktp., nr. A1830, vr. 2b, 17a, 22b, 27a, 30b, 31a-b, 45a, 51a, 56b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 40a, 40b, 

41a, 42a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 341b, 342b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 130b; Hasen Basrî‟nin tef-

sirdeki en önemli özelliği, ayetlerin, ruhunda bıraktığı ize ve zevke göre manalar çıkarmasıdır. O, 
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 Bunların yanı sıra Ġslâmî ilimler ve tefsir ile meĢgul olan tâbiînden Ebû Miclez 

(ö.?),
587

Saîd b. el-Müseyyeb (ö. 91/710),
588

 Ömer b. Abdi‟l-„Azîz (60-101/679-719),
589

 

ed-Dahhâk b. Müzâhim (ö. 105/723),
590

 el-Kâsım b. Muhammed (ö. 106/724),
591

 

Süleymân b. Yesâr (ö. 107/725),
592

 Muhammed b. Sîrîn (ö. 110/729),
593

 „Atıyye b. Sa„d 

el-„Avfî (ö. 111/729),
594

 Ġbn „Atâ (ö. 115/733),
595

 ez-Zührî (ö. 124/741),
596

 „Atâ b. Dînâr 

(ö. 126/744),
597

 Suddî el-Kebîr (ö. 127/745),
598

 Rabî„ b. Enes (ö. 140/757),
599

 el-Kelbî 

                                                                                                                                          

bizzat ayeti tefsir etmez, fakat ayeti okurken duyduğu hisleri dile getirir. Bu yol, sufi tefsirin meto-

du ve baĢlangıcıdır. AteĢ, ĠĢârî Tefsîr Okulu, s. 42; ġîrâzî, Hasen Basrî‟nin Ģöyle bir görüĢüne yer 

verir: Kur‟an‟da vefatın üç türünden söz edilir: vefâtu‟l-mevt, vefâtu‟n-nevm, vefâtu‟r-raf„. 

Vefâtu‟l-mevt Ģu ayettedir: “Allah (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde alır” (Zümer 39/42), 

vefâtu‟n-nevm Ģu ayette yer alır: “Odur ki sizi geceleyin öldürür (gibi uyutur)” (En„âm 6/60), 

vefâtu‟r-raf„ ise Ģu ayettedir: “Allah demiĢti ki Ey Ġsa, seni vefat ettireceğim, kendime yükseltece-

ğim” (Âli Ġmrân 3/55). Esad Ef., nr. 114, vr. 193b-194a. 
586

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 43b, 54a-b, 58a, 63a, 65a, 68a, 75a-b, 76a, 78a, 82a, 

83a, 86a, 99b, 104b, 112a, 116b, 126a, 127a, 129b, 131a, 132a-b, 135a, 139a, 142b, 143a, 146a-b, 

148a, 157a, 158b, 161b, 168b, 170a, 183b, 185b, 189a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 13b, 14a, 24a, 31b, 

45a, 49a, 54a, … 101b, 107a, 141b, 179a, 181a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 150a, 185b, 186a, 192a, b, 

194b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 267a, b, 281a, 302b; Ebü‟l-Hattab es-Sedusi Katade b. Diame‟nin 

“en-Nâsih ve‟l-Mensûh fî Kitâbillâhi Teâlâ” adlı eseri vardır. Onun tefsirinde kaza ve kader konu-

ları geçer. Koç, Mehmet Akif, Tefsirde Bir Kaynak Ġncelemesi –es-Sa„lebî (427/1036) Tefsirinde 

Mukâtil b. Süleyman (150/767) Rivayetleri–, Kitâbiyât Yay., Ankara 2005, s. 109.   
587

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 105a, 109a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 240a. 
588

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 118b, 167b, 184b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 13b, 16b, 

26a-b, 29a, 36b, 51a, 65a, b, 90a, b, 107a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 82a; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 

123a. 
589

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 104b, 139a, 142a. 
590

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 76a, 86a, 92b, 125a, 126b, 129b, 140a, 185b;  ĠÜ 

Ktp., nr. A1830, vr. 22a, 100b, 126a, 142a, 148a, 176b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 69a, 70a, 80a, 

139a, 148a, b, 189b, 194b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 228b (ve fî tefsîri‟d-Dahhâk b. Muzâhim); Esad 

Ef., nr. 137, vr. 22a, 23b; Esad Ef., nr. 140, vr. 8b, 17b, 19a, 25a, 43a, 51a, 54b, 99a, 104b, 107a, 

111a, 113a, 119a, 124b, 125a, 150b. 
591

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 106b, 126b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 91a; 

Tâbiîndendir, fıkıhçıdır. 
592

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 29a, 56b, 63b-64a, 65b, 72b, 91b; Tâbiîndendir, fıkıhçıdır. 
593

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 99b, 101a, 103b, 126b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 38b, 

48a, 56b, 67a, 72a, 107a, 188b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 181a. 
594

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 104a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 302a, 307b, 361a; 

Hekimoğlu, nr. 115, vr. 31b; Hekimoğlu, nr. 120, vr. 22a. 
595

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 78a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 173b; Esad Ef., nr. 140, 

vr. 34b. 
596

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 114, vr. 491a; Esad Ef., nr. 118, vr. 131a, 135b. 
597

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 156a. 
598

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 55b, 94b, 120b, 125a, 136a, 144b, 145a-b, 156a, 

157a, 158b, 159b, 161b, 163b, 169a-b, 177b, 183b, 189a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 13b, 24a, 45a, 

54a, 143b, 164b, 180a, 184a, 191a, 192a. 
599

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 91b, 136a, 144b, 157a, 169b, 189a; ĠÜ Ktp., nr. 

A1830, vr. 174a, 175a, 179a; Hekimoğlu 112, vr. 7a, 95b, 135a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 271a; 

Hekimoğlu, nr. 116, vr. 118b; Ġhtilaflı olmakla beraber tâbiîn döneminde ilk yazılan tefsirin Rabî„ 
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(ö. 146/763),
600

 Ca„feru‟s-Sâdık (83-148/702-765),
601

 Abdulmelik b. Cüreyc (ö. 

150/767),
602

 „Atâ el-Horasânî (ö. 155/772),
603

  Ebû Müslim el-Havlânî (ö.?)
604

 gibi ze-

vattan tefsir haberleri aktarmıĢ, sanki onları görmüĢ gibi “kâle” lafzı ile doğrudan doğ-

ruya rivayette bulunarak önsözünde de belirttiği gibi isnad zincirini terk etmiĢtir.    

ġîrâzî‟nin görüĢlerini aktardığı âlimlerden bir kısmını da Ģu Ģekilde sıralayabili-

riz: Ubeyd b. Umeyr (ö. 68/688),
605

 Ebu Ümâme (ö.?),
606

 Ebû Ümâme el-Bâhilî (ö. 

86/705),
607

 Ebû Osman en-Nehdî (ö.100/718),
608

 Leys b. Sa„d (94-175/713-791),
609

 

Abdurrahmân b. Zeyd (ö.?)
610

 Ġbn Zeyd,
611

 Ebu Zeyd (ö.?),
612

 Mukâtil b. Hayyân 

                                                                                                                                          

b. Enes (ö. 140/757)‟in naklettiği Ebu‟l-Âliye (90/709)‟nin tefsiri olduğu daha sonra sırasıyla 

Mücahid, Ata ve Muhammed b. Ka„b el-Kurazî‟nin tefsir nüshalarının yazıldığı belirtilmektedir. 

(Duman, M. Zeki, “Tabiun Döneminde Tefsir Faaliyeti -MeĢhur Müfessirler, Kaynakları ve Bu 

Tefsirin Değeri-”, EÜĠFD, Kayseri 1987, s. 238). 
600

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 88a, 96b, 136b, 144b, 146b, 157b, 169a-b, 186a; ĠÜ 

Ktp., nr. A1830, vr. 8b, 13b, 19a, 22b, 45a, 69a, 132b, 141b, 167b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 139a, 

190b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 200b, 203b, 204b, 343a, 359b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 228b (veka„a 

fî tefsîri‟l-Kelbî); Esad Ef., nr. 137, vr. 51a. 
601

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 125a, 151b; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 78b; 

Hekimoğlu, nr. 119, vr. 115b; Ca„fer-i Sâdık ve tefsiri hakkında bk. AteĢ, age, s. 46-55  
602

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 96b, 109a, 159b, 183a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 21a, 

26a, 132b, 167b, 179a, 184a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 52b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 359a; 

Hekimoğlu, nr. 115, vr. 144a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 12b, 92a; Ġbn Cüreyc tefsiri hakkında bk. 

Alî Hasen Abdulganî, Tefsîru Ġbn Curayc, Mektebetu‟t-Turâsi‟l-Ġslâmî, Kahire 1992. 
603

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 132b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 287a;  Hekimoğlu, nr. 120, vr. 

2a. 
604

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 15b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 71b, 108b (tâbiînin 

büyüklerinden); Hekimoğlu, nr. 123, vr. 57a. 
605

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 92b, 93a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 30b; Hekimoğlu, 

nr. 112, vr. 195a; Ubeyd b. Ömer (ö. 68), Mekke‟de hadis rivayetinde kilit konuma sahip 

tâbiîndendir. Alpkıray, Abdulcelil, Sahabenin YerleĢim ve Vefat Yerleri, Erciyes Ü. SBE, Basıl-

mamıĢ Yüksek Lisans tezi, Kayseri 2005, s. 29.   
606

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 86b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 25 a, 42a, 164a; 

Hekimoğlu, nr. 112, vr. 193a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 28b. 
607

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 124a; Hekimoğlu, nr. 120, vr. 116a; Esad Ef., nr. 134, vr. 8a. 
608

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 169b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 173b. 
609

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 78a, 81a, 141a, 142a, 185a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 

4a, 19a, 31a-b, 39a, 67a, 74a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 124b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 90b, 179a, 

181b. 
610

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 43b, 183b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr.  24b;  Esad Ef., 

nr.140, vr. 4b. 
611

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 75b, 126b, 147a, 157a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 24a, 

25b, 75b, 109b, 126b, 130a, 132b, 164b, 192a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 139a; Hekimoğlu, nr. 113, 

vr. 277a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 31b, 153a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 78b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 

154a; Esad Ef., nr. 140, vr. 112a, 113a. Muhtemelen Ġbn Zeyd ifadesi ile Abdurrahmân b. Zeyd‟i 

kastetmektedir. 
612

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 59a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 69b. 
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(ö.150/767‟den önce),
613

 Ebû „Amr b. el-„Alâ (ö. 154/770),
614

 Hammâd b. Zeyd (ö. 

179/795),
615

 Sufyân b. „Uyeyne (ö. 198/814),
616

 Ebû Sâlih (ö. 222/837),
617

 Ebû Ma„Ģer 

(ö. 272/886),
618

 Ġbn „Arafe (ö. 323/935),
619

 ed-Dâvudî,
620

 et-Tirmizî el-Hakîm (ö.?),
621

  

Yahyâ b. Sa„îd (ö.?),
622

 Ebû „Ubeyd (ö.?),
623

 Ebû Ravk (ö.?),
624

 ez-Zehrâvî (ö.?),
625

 

Yezîd b. el-Esam,
626

 Dâvud b. „Alî,
627

 el-Kutbî,
628

 Ġbn Hazm,
629

 el-Ezrakî,
630

 EĢheb,
631

 

Muhammed b. Saîd el-Mervezî,
632

 Câbir b. Zeyd,
633

 Ebû Kılâbe,
634

 Hasen b. Ebi‟l-

Hasen,
635

 „Ubeydullâh b. ġeddâd,
636

 eĢ-ġeyh Ebû Bekr el-Ebherî,
637

 Muhammed b. 

Ca„fer el-Bâkır,
638

 el-Hırakî,
639

 Ebû „Abdillâh er-Râzî,
640

 Ebu‟l-Bekâ
641

 vb. 

                                                 

613
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 69a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 273b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 

20a; Esad Ef., nr. 140, vr. 103b. 
614

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 69b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 257b. 
615

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 103a. 
616

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 107a, 123b, 132a, 133b, 147a, 163b; ĠÜ Ktp., nr. 

A1830, vr. 19a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 37a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 33b; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 

204a/234a; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 127b; Esad Ef., nr. 137, vr. 11b, 23b, 122a. 
617

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 76a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 142a; Hekimoğlu, nr. 

112, vr. 133a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 31b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 188a. 
618

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 152b, 153a, 155a. Önde gelen Müslüman astronom 

ve astrologlarından olan Ebû Ma„Ģer el-Belhî‟den ġîrâzî, astronomi alanında bilgiler aktarır. 
619

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 132a, 136b, 139a, 147b, 187b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, 

vr. 26b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 64a. 
620

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 69b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 35a; Hekimoğlu, nr. 

118, vr. 222a. 
621

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 94b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 341b. 
622

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 106b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 57b, 91a. 
623

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 107b, 115b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 48a, 85a, 107a; 

Esad Ef., nr. 132, vr. 26a. 
624

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 111b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 132b; Hekimoğlu, nr. 

112, vr. 24a, 71b. 
625

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 147a; Esad Ef., nr. 140, vr. 6a. 
626

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 170b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 121a. 
627

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 185a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 91a. 
628

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 186a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 48b; Hekimoğlu, nr. 

112, vr. 48a; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 18a. 
629

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 10a, 12a; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 111a. 
630

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 10b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 195a; Hekimoğlu, nr. 121, vr. 

199b, 292a, b, 293a, 306b; Hekimoğlu, nr. 122, vr. 350a, 369b, 376b, 378b. 
631

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 50b, 72a, 109b, 172b. 
632

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 64a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 147a. 
633

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 74b, 91b, 109a, 114a, 124a. 
634

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 74b, 113b (ilk dönem müfessirleri arasında görüĢünü aktarır); 

Hekimoğlu, nr. 113, vr. 283b. 
635

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 85a, 90a, 109a, 113b. 
636

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 120a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 125b. 
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 Bazen eser sahibi ile beraber eserin ismini verdiği de olmaktadır. Bunlardan bir 

kısmını Ģöyle sıralayabiliriz: 

 el-Câhız (ö. 255/869): Kitâbu‟l-Hayevân.
642

 

 Kitâbu‟l-Hilye fi tercemeti Hasen b. „Atıyye.
643

 

 Ġbn Ebi‟d-Dünyâ (ö. 281/894): Kitâbu‟l-Hevâtif,
644

 Kitâbu‟l-Marad ve‟l-

Keffârât.
645

 

 El-Ġmâm el-Hâfız Ebû „Abdillâh Muhammed b. Osmân el-Medâyinî (ö.?): 

Kitâbu‟d-Devât ve‟l-Kalem.
646

 

 Ebû Bekr el-Âcurî (ö. 360/970): Kitâbu‟Ģ-ġerî„a,
647

 Kitâbu‟n-Nasîha.
648

  

 Ebu‟l-Kâsım Ġbn BeĢküvâl el-Endelûsî (494-578/1101-1183): el-Kurbe ilâ Rab-

bi‟l-„Âlemîn bi‟s-Salâti „alâ Muhammedi Seyyidi‟l-Murselîn.
649

  

 Ebû Mûsâ el-Medînî (501-581/1108-1185): et-Terğîb fi‟l-Hısâli‟l-Münciyye ve‟t-

Terhîb mine‟l-Hılâli‟l-Murdiyye.
650

  

 Ebû „Abdillâh el-Huleymî (ö. 403/1013): Minhâcu‟d-Dîn.
651

 

 eĢ-ġeyh Muhyiddîn „Abdulkâdir (ö.?): Tabakât.
652

  

 Ġbn Nâfi„(ö. 206/822): Mebsût.
653

 

                                                                                                                                          

637
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 120b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 203b. 

638
  Müfessirlerin ihtilaf ettiği bir konuda görüĢüne yer verir. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 

116, vr. 166a. 
639

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 152b, 154a. 
640

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 104a, 120a, 176a.  
641

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 140, vr. 56a, 98b, 100a, 101a, 107b, 113b, 124b, 150b, 156a, b. 
642

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 165b, Hekimoğlu, nr. 112, vr. 84b, 180a; 

Hekimoğlu, nr. 117, vr. 134a, 145b; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 33b; Esad Ef., nr. 132, vr. 104b; 

Hekimoğlu, nr. 126, vr. 240a; Bu eser, zooloji alanında hayvanların yapılarını ele alan sekiz ciltlik 

ansiklopedik bir eserdir. ġîrâzî, bundan hayvanlarla alakalı bilgiler aktarır. 
643

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 285a. 
644

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 242a; Hekimoğlu, nr. 120, vr. 164b. Bu eser, Akâid 

ve Kelâm alanındadır. 
645

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 125, vr. 97b. Bu eser, “Hadislerde Hastalık ve Kefâretleri” 

adı altında Hüseyin Yıldız tarafından Türkçeye çevrilmiĢtir. 
646

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 119, vr. 167a-b, 168b. 
647

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 120, vr. 169a. 
648

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 23a, 169a; Hekimoğlu, nr. 110, vr. 86b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 

94b. 
649

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 183b; Esad Ef., nr. 135, vr. 3a.  
650

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 184a. 
651

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 64b-65a, 65b,192b. Bu eser Ġslam ahlakı alanındadır. 
652

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 6a; Hekimoğlu, nr. 122, vr. 382b. 
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 eĢ-ġeyh Muhammed el-Kırımî (ö.?)
654

 

 Yazarın ismini vermeyip, eserine “Sâhibu…” ifadesini ekleyererek yaptığı nakiller 

de olmaktadır. Sâhibu Kenzi‟l-„Ġbâd,
655

 Sâhibu‟z-Zehîra,
656

 Sâhibu‟n-Nazm,
657

 Sâhibu 

Kitâbi‟l-ĠrĢâd,
658

 Sâhibu Kitâbi‟r-Riyâd,
659

 Sâhibu Zehri‟r-Riyâd,
660

 Sâhib-u‟r-Riyâdi‟z-

Zühre,
661

 Sâhibu‟l-Felâhe,
662

 Sâhibu Semtı‟s-Semîn fî Menâkıbi Ümmehâti‟l-

Mü‟minîn,
663

 el-Cevheru‟l-Ferîd,
664

 Kitâbu‟l-Fellâhe,
665

  Ģeklinde bir takım eserlerden 

nakillerde bulunmuĢtur. 

  ġîrâzî, tefsir, hadis, fıkıh, Arap dili ve edebiyatı, kıraat, kelam, tasavvuf ve tarih 

alanlarında çok sayıda yazılı kaynağa baĢvurmuĢtur. Bunları ayrı ayrı baĢlıklar halinde 

ele alacağız. 

a. Tefsir 

Kutbuddîn‟in yaĢadığı dönemde yazılan tefsirler, genellikle ZamahĢerî, Râzî ve Begavî 

gibi bir veya birkaç müfessirin tefsirinden ihtisar edildiği halde
666

 o, gerek rivayet ge-

rekse dirayet olsun çok sayıda tefsir kaynağından faydalanmıĢtır. Özellikle tefsir alanı-

nın otoritelerinden çokça istifade etmiĢtir.  

                                                                                                                                          

653
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 8b, 52b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 174b. 

654
  Esad Ef., nr. 131, vr. 149b. 

655
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 158b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 206a, 208a; 

Hekimoğlu, nr. 121, vr. 233b.  
656

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 114, vr. 148a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 208a, Hekimoğlu, nr. 

121, vr. 253b, 268b. 
657

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 115a; Esad Ef., nr. 137, vr. 99b. 
658

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 158b, 164a. 
659

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 119, vr. 20b; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 124a; Hekimoğlu, nr. 

120, vr. 108a, 111a, 153a; Esad Ef., nr. 132, vr. 25b, 28b, 45a, 66b. 
660

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 123, vr. 3b. 
661

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 124, vr. 61a. 
662

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 123, vr. 19a. 
663

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 123, vr. 118b-124b. 
664

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 195b/225b. 
665

  Hekimoğlu, nr. 117, vr. 133a. 
666

  Aydemir, Ebussuûd Efendi ve Tefsirdeki Metodu, s. 87. 
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 Kur‟an‟ın tamamını ihtiva eden ilk tefsir olarak kabul edilen Mukâtil b. Süleymân 

(ö. 150/767)‟ın tefsirinden
667

 baĢta sebeb-i nüzul rivayetleri olmak üzere çeĢitli tefsir 

rivayet ve yorumları aktardığını görmekteyiz.
668

 

 Rivayet tefsir kaynaklarını Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 

 1. Süfyân b. Saîd es-Sevrî  (97-161/715-778): Etbâu‟t-tâbiîn devrinin en mühim 

Ģahsiyetlerinden, beĢ müctehid imamından biri olan, asrının en büyük müfessirlerinden 

sayılan ve Kur‟an hakkında re‟y ile konuĢmayarak Peygamber, Sahabe ve Tâbiûn‟un 

görüĢlerine uyan
669

 Süfyân es-Sevrî‟nin Kur‟an tefsiri, Hindistan‟ın Rampor Ģehrinde 

bulunarak 1385/1965 senesinde bir cilt halinde basılmıĢtır.
670

 Sevrî‟nin bulunup yayın-

lanan tefsir nüshasının baĢı ve sonu eksiktir. Tamamen rivayete dayanan bu tefsir, et-

Tefsîr bi‟l-Me‟sûr türüne girer. Ġlk tasavvuf çağının karakteri olan birr ve takva yönü 

göze çarpar.
671

 ġîrâzî, Hadis ve Fıkıh ilminde de müctehid olan ve tasavvuf ehli olan 

Sevrî‟den, fıkıh baĢta olmak üzere
672

 tefsir ve tasavvuf alanında görüĢler aktarmıĢtır.
673

  

 2. Muhammed b. Cerîr et-Taberî (225-310/839-923): Câmi„u‟l-Beyân „an Te‟vîli 

Âyi‟l-Kur‟ân = Tefsiru‟t-Taberî. Taberî, rivayet tefsirinde son derece önemli olup, Ġbn 

Ebî Hâtim (ö. 327/939) ve Taberî tefsirlerinin % 74‟ü tâbiîn döneminde yaĢayan âlim-

lerden gelen rivayetleri içermektedir.
674

 Müfessirimiz Taberî‟den tefsir ve hadis baĢta 

olmak üzere çok sayıda rivayet naklederken
675

 Taberî‟nin rivayetlerde kullandığı sened 

zincirini terk etmektedir. 

                                                 

667
  Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. I, s. 60; Mukâtil ve Tefsiri hakkında bk. Cerrahoğlu, age, c. I, s. 178-

198; Efe, Seyfullah, Mukâtil b. Süleymân Tefsirinde Esbâb-ı Nüzûl, BasılmamıĢ Y. Lisans tezi, 

Dokuz Eylül Üniv., Ġzmir 2004.  
668

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 111b, 129a, 132b, 183b, 189b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, 

vr. 13b, 21a; Hekimoğlu, nr. 110, vr. 7b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 15b, 115a, 155a; Hekimoğlu, nr. 

113, vr. 273b, 276a, 283b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 71a, 73a, 77b, 101b; Esad Ef., nr. 137, vr. 4a, 

122b; Esad Ef., nr. 138, vr. 94a, 95a, 100a, 103a, 108b, 114b, 122a, 137b, 168b; Esad Ef., nr. 140, 

vr. 30b, 34b, 44a, 94b, 104b, 112a, 142b, 143a, 155b, 156a. 
669

  Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. I, s. 211-214. 
670

  Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. I, s. 216. 
671

  AteĢ, ĠĢârî Tefsir Okulu, s. 58-59. 
672

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 101a, 103b, 104a, b, 105a, 107a, b, 108b, 116b, 

141a, b, 185a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 3a, 4a, 26a, 31a, 34a. 
673

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 112a, 127a, 147a, 160b, 165b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, 

vr. 18a, 19a, 26a, 101a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 150a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 130b; Esad Ef., nr. 

140, vr. 112a. 
674

  Koç, Erken Dönem Tefsir Faaliyetleri, s. 126. 
675

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 54b, 107a, 111a, 116a, 119b, 123b, 188b; ĠÜ Ktp., 

nr. A1830, vr. 20b, 51a, 127a, 131a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 9b, 15b, 17a, 25a-b,78b, 87a, b, 113a, 

116a, 140b (fî Kitâb-i Âdâbi‟n-Nufûs, hadis naklediyor), 146a, 180b, 181b; Hekimoğlu, nr. 113, 
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3. Muhammed b. Hasen b. Muhammed el-Bağdâdî en-NakkâĢ (ö. 361/971): 

ġifâü‟s-Sudûr fî Tefsîri‟l-Kur‟âni‟l-Kerîm. ġîrâzî, NakkâĢ‟ın tefsirinin ismini zikretme-

yip, bazen “zekera‟n-NakkâĢ fî tefsîrihî”
676

 ifadesini kullanarak çoğunlukla da ismini 

anarak
677

 ondan tefsir rivayetleri aktarır. 

4. Ebu‟l-Leys es-Semerkandî (ö.375/985): Bahru‟l-Ulûm. ġîrâzî, Semerkandî‟nin 

sadece ismini zikrederek
678

 bazen de “kâle‟s-Semerkandî fî tefsîrihî”
679

 ifadesini kulla-

narak ondan sınırlı sayıda tefsir görüĢleri aktarmaktadır.  

5. Ebû Ġshâk es-Sa„lebî (ö. 427/1036): el-KeĢf ve‟l-Beyân „an-Tefsîri‟l-Kur‟ân. 

Bu eser zahir ve batın tefsiri toplayan bir kitaptır. ĠĢârî yanı ikinci derecede yer alır.
680

 

Onun “fedâilu‟s-suver” kapsamında zikrettiği hadisler güvenilir değildir.
681

 ġîrâzî, 

Sa„lebî‟nin tefsirinden çeĢitli rivayetler yanında
682

 surelerin faziletleri ile ilgili hadisler 

de aktarmaktadır.
683

 

6. Ebu‟l-Hasan Alî b. Muhammed el-Mâverdî (ö. 450/1058): en-Nüket ve‟l-

„Uyûn fî Tefsîri‟l-Kur‟ân (Tefsîru‟l-Maverdî).
684

 

                                                                                                                                          

vr. 201a, 220a, 229a, b, 271a, 365a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 2a, 12a, 19a, 33a, 37a, 77a, 78b, 79b, 

93b, 99b, 108b, 110b, 118a, 121b, 154b, 160a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 75a, 78b, 79a, 102 b;  

Hekimoğlu, nr. 123, vr. 184b; Esad Ef., nr. 137, vr. 49b; Esad Ef., nr. 140, vr. 118b; Taberî ve tef-

siri hakkında bk. Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. II, s. 122-142; Okçu, Abdulmecit, Kıraat Açısından 

Taberî ve Tefsiri (BasılmamıĢ Doktora Tezi), Erzurum 2000. 
676

  Hekimoğlu, nr. 118, vr. 227a; Esad Ef., nr. 121, vr. 31b; Esad Ef., nr. 137, vr. 156a. 
677

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 44a, 58b, 64b, 82a, 138a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 

132b, 176b, 178b, 188a, 189a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 41b, 95b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 250b, 

263a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 15a, 118a; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 227a, 235b;  Hekimoğlu, nr. 123, 

vr. 175b; Esad Ef., nr. 132, vr. 64a; Esad Ef., nr. 137, vr. 136b, 156a.  
678

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 110, vr. 58a, 70a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 152b; Hekimoğlu, 

nr. 113, vr. 343b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 34b, 181a; Hekimoğlu, nr. 126, vr. 128b; GeniĢ bilgi için 

bk. Yazıcı, Ġshak, Ebu‟l-Leys es-Semerkandî ve Tefsîrindeki Metodu (BasılmamıĢ Doktora Tezi), 

Erzurum. 
679

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 121, vr. 72b; Hekimoğlu, nr. 121, vr. 203b; Hekimoğlu, nr. 122, 

vr. 348a, 379a; Esad Ef., nr. 138, vr. 88a. 
680

  AteĢ, ĠĢârî Tefsîr Okulu, s. 97. 
681

  Koç, Tefsirde Bir Kaynak Ġncelemesi, s. 15. 
682

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 138a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 149b; Hekimoğlu, nr. 

112, vr. 63b, 69b, 76a, 146b, 150a, 196a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 252b, 271b, 304b, 305a, 340a, 

376b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 6b, 7a, 10a, 22a, 176b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 203a, 212a, 235b; 

Hekimoğlu, nr. 119, vr. 125a; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 126a; Esad Ef., nr. 137, vr. 124a, 128b.  
683

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 137, vr. 126a, 128b; Esad Ef., nr. 140, vr. 17b, 31b, 50b, 104a, 

111b, 120b, 125a, 128a, 137b, 144a. 
684

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 112b, 136b, 153a, 163a, 188b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, 

vr. 76b, 91a, 186b,191a; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 129b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 184a; Hekimoğlu, 

nr. 119, vr. 124a; Hekimoğlu, nr. 120, vr. 22a, 151b; Esad Ef., nr. 137, vr. 15b, 49b, 130b; Esad 

Ef., nr. 138, vr. 63b, 95b, 177b; Esad Ef., nr. 140, vr. 6b, 36b, 69a, b, 71a, 100a, 118b, 138b. 
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 7. Ebu‟l-Hasan Alî b. Ahmed el-Vâhidî (ö. 468/1075): el-Vasît fî Tefsîri‟l-

Kur‟âni‟l-Mecîd. Vâhidî‟nin el-Basît, el-Vasît, el-Vecîz adlarında üç tefsiri vardır.
685

 

ġîrâzî, bunların hangisinden nakil yaptığını açıklamadan, Vâhidî‟nin ismini vererek on-

dan özellikle dil alanında nakiller yapmaktadır.
686

   

8. Ebu‟l-Feth Abdussamed b. Muhammed b. Yûnus el-Gaznevî (ö. 487/1094): 

Tefsîru‟l- Kur‟âni‟l-„Azîm= Tefsîru Abdissamed el-Gaznevî.
687

 Müfessir, çoğunlukla 

“kâle‟l-Ğaznevî fî tefsîrihî”
688

 ifadesini kullanarak bu eserden alıntı yapmaktadır. Bu 

eserin Süleymaniye Ktp. MihriĢah Sultan, no: 0000024, 25 ve 26‟da üç cilt halinde, 

Beyazıd Devlet Kütüphanesi, Beyazıd, no: 0562‟de de tek cilt, 701 vr. halinde bir el 

yazma nüshası mevcuttur. 

9. Tacu‟l-Kurra Mahmud b. Hamza el- Kirmânî (ö. 505/1111): Lübâbü‟t-Tefâsîr. 

ġîrâzî, tefsirin ismini vermeyip, müfessirin ismini zikrederek az sayıda alıntı yapmıĢ-

tır.
689

 

10. Ebû Muhammed el-Huseyn el-Bagavî (433-516/1041-1122): Me„âlimü‟t-

Tenzîl. Ġbn Teymiye onun tefsiri hakkında Ģunları söylemektedir: O, Sa„lebî‟nin tefsiri-

nin muhtasarıdır. Fakat tefsirine uydurma hadisler ile bidat ehlinin görüĢlerini almamıĢ-

tır.
690

 Kutbuddîn, bu tefsirden çokça istifade etmiĢtir. Özellikle ayetleri parça parça açık-

larken ilgili kısma verdiği anlam bu esere dayanmaktadır. Bunun yanında bu eserden 

hadisler aktardığı görülmektedir.
691

 Genellikle yazarın ismini, bazen de “fî Me„âlimi‟t-

Tenzîl
692

 Ģeklinde eserin ismini zikretmektedir.  

                                                 

685
  Ġbn Teymiye, Takıyyuddîn Ahmed (ö. 728), Mecmû„atu‟l-Fetâvâ, Tahric: „Âmir el-Cezzâr, Enver 

el-Bâz, 3. bs., Dâru‟l-Vefâ‟, 1426/2005, cüz: XIII, s. 208. 
686

  Esad Ef., nr. 114, vr. 14b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 13b, 87a, 114a, 116a, 151a, 180b; Hekimoğlu, 

nr. 113, vr. 201b, 267a, 341b, 360a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 73a, 108b, 111a, 153a, b; Hekimoğlu, 

nr. 116, vr. 16b, 76b, 92a, 166b; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 115a, 222b/252b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 

215b; Esad Ef., nr. 137, vr. 21b. 
687

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 76a (Burada Abdussamed el-Gaznevî ifadesini kul-

lanır), 85b, 119b, 131b, 132b, 138a, 139a, 140a-b, 159b, 160b, 170b-171a; Hekimoğlu,  nr. 112, 

vr. 106b, 190b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 178a; Hekimoğlu, nr. 122, vr. 393b; Hekimoğlu, nr. 123, 

vr. 3a; Esad Ef., nr. 132, vr. 4b, 7a, 9a, 25a. 
688

  Esad Ef., nr. 131, vr. 59b, 66b, 81a, 161a; KrĢ. Hekimoğlu, nr. 109, vr. 85b (Gaznevî, age, Sül. 

Ktp., MihriĢah Sultan, nr. 24, c. I, vr. 14b), 119b (MihriĢah Sultan, nr. 24, c. I, vr. 19a), 132b (Mih-

riĢah Sultan, nr. 24, c. I, vr. 22a).  
689

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 120a, 153b; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 49b, 119a. 
690

  Ġbn Teymiye, age, cüz: XIII, s. 208. 
691

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 114, vr. 28b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 2a, 40a, 70a, 73b, 76a, 

79a, 95b, 116a, 150a, 158a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 236b, 252b, 269b, 297a, 303b, 373b; 

Hekimoğlu, nr. 115, vr. 79b, 81a, 93a, 99b, 108b, 109a, 160a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 143b, 152b; 

Hekimoğlu, nr. 119, vr. 125a, 126b; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 18b; Begavî ve tefsiri hakkında bk. 
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11. Muhammed b. Tayfur es-Secâvendî el-Gaznevî (ö. 540/1146): „Aynu‟l-

Me„ânî fî Tefsîri‟s-Seb„i‟l-Mesânî (Aynu‟l-Me„ânî fî Tefsîri‟l-Kur‟âni‟l-„Azîm).
693

 Ġbn 

Tayfur es-Secâvendî‟den “kâle Sâhib-u „Ayni‟l-Meânî”,
694

 “kâle fî „Ayni‟l-Me„ânî”
695

 

Ģeklinde tefsirinin ismini vererek alıntı yapmaktadır. Bazen de “el-Gaznevî fî Tefsîrihî 

„Ayni‟l-Me„ânî”
696

 Ģeklinde ismini ve tefsirinin ismini vermektedir.  

12. Ebû Muhammed Abdülhak b. Galib Ġbn „Atıyye el-Endelûsî (ö. 481-

541/1088-1147): el-Muharrerü‟l-Veciz fî Tefsîri‟l-Kitâbi‟l-„Azîz (Et-Tahrîru‟l-

Veciz).
697

 Ġbn Atiyye, ilk defa Ġsrâilîyyatı ayıklayan bir tefsir yazmıĢtır. Ġbn Teymiye, 

onun tefsirinin ZamahĢerî‟nin tefsirinden daha hayırlı, nakil ve araĢtırma bakımından 

daha sağlam ve bidatten daha uzak olduğunu belirtmektedir.
698

  

ġîrâzî‟nin dirayet tefsiri kaynaklarını da Ģu Ģekilde sıralayabiliriz:  

1. Ebu Bekr Abdurrahman b. Keysân el-Esam (ö. 249/854): Tefsîru‟l-Esam. Ebû 

Bekr el-Esam, mutezili müfessirlerdendir
699

 ve tefsiri re‟y tefsiridir.
700

 ġîrâzî, el-

Esam,
701

 veya Ġbn Keysân
702

 Ģeklinde müfessirin ismini vererek daha ziyade ayetlerin 

tefsiri ile ilgili görüĢler aktarmaktadır.  

                                                                                                                                          

Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. II, s. 166-183; Eroğlu, Ali, Müfessir Beğavî, Hayatı ve Tefsîrindeki 

Metodu (BasılmamıĢ Doktora Tezi), Erzurum 1987. 
692

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 120, vr. 120b, 133b, 140a, 151a; Esad Ef., nr. 132, vr. 68b; 

Hekimoğlu, nr. 125, vr. 38a, 163a; Esad Ef., nr. 135, vr. 3b; Hekimoğlu, nr. 126, vr. 117b. 
693

  Bu eserin Sül. Ktp., Damad Ġbrahim, nr. 122, 123; Süleymaniye, nr. 108; Fazıl ahmed  PaĢa, nr. 

108, 109; ġehid Ali PaĢa, nr. 24; Murad Buhârî, nr. 39 (Bu nüshanın kapak sayfasında yazarın 

ölüm tarihi 540 olarak yazmaktadır). 
694

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 60b, 114b, 117a, 118a, 135a, 139a. 
695

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 68a, 226a, 238b-239a. 
696

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 164b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 200a; Hekimoğlu, nr.  

123, vr. 159a, 162a; Esad Ef., nr. 131, vr. 82a. 
697

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 78a, 83b, 86a, 92b, 102a, 121b, 131a, 135b, 139b, 

179b, 185b, 187b, 188b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 8b, 14a, 26b, 28b, 42b, 50a, 68a, 76b, 100b, 101b, 

107b, 109b, 126b, 130a, 133b, 141b, 151a, 153a, 164b, 165b, 167b, 169b, 173b, 174a, 176a, 181a, 

183a, 185a, 190b, 191a, 192a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 6a, 7a, 39a, 52b, 53a, 130a, 140b, 184b; 

Hekimoğlu, nr. 113, vr. 245a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 12a, 127a; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 19b; 

Esad Ef., nr. 140, vr. 25a. 
698

  Ġbn Teymiye, age, cüz: XIII, s. 209. 
699

  Aydüz, Davud, Tefsir Tarihi, ÇeĢitleri ve Konulu Tefsir, IĢık Yay. Ġstanbul 2004, s. 119. 
700

  Mennâ„u‟l-Kattân, Mebâhis, s. 356. 
701

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 27a; Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 69b, 72b, 116b; 

Hekimoğlu, nr. 116, vr. 130a; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 110a. 
702

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 55a, 67a, 87b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 72b; 

Hekimoğlu, nr. 116, vr. 79a; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 158b; Esad Ef., nr.140, vr. 30b, 33b, 112a;  
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2. Ebû Mansûr el-Mâturidî (ö. 333/944): Te‟vîlâtu‟l-Kur‟ân. Eserinin ismini zik-

retmeyip “eĢ-ġeyh Ebû Mansûr” diye ismini zikrederek nakillerde bulunmaktadır.
703

  

3. ZamahĢerî (467-538/1075-1144): Tefsîru‟l-KeĢĢâf. ġîrâzî, tefsirinin ortalarına 

kadar ZamahĢerî‟nin ismini zikretmeden “kâle Sâhibu‟l-KeĢĢâf” ifadesi ile onun görüĢ-

lerini aktarır.
704

 Tefsirinin sonlarına doğru zaman zaman ismini andığı görülmektedir.
705

  

ġîrâzî, ZamahĢerî‟den isim vermeden alıntılar yaptığı
706

 ve alıntılarında bazı de-

ğiĢiklikler yaptığı da görülmektedir.
707

 Bunun yanında ZamahĢerî‟nin “Kitâbu Rabî„i‟l-

Ebrâr”
708

 “Kitâbu‟l-Fâık”
709

 gibi farklı alanlardaki eserlerinden de yararlanmıĢtır. 

4. el-Kâdî Ebûbekr Ġbnü‟l-„Arabî (468-543/1076-1148): Ahkâmu‟l-Kur‟ân.
710

 

ġîrâzî, bu eserden çoğunlukla ahkâm ayetlerinin tefsirinde yararlanmaktadır.  

5. Ebu‟l-Ferec Cemâlüddîn „Abdurrahmân b. „Alî b. Muhammed el-Cevzî (ö. 

597/1201): Zâdu‟l-Mesîr fî „Ġlmi‟t-Tefsîr.
711

  

6. Fahreddîn er-Râzî (ö. 606/1209): Mefâtihu‟l-Gayb.
712

 ġîrâzî, Râzî‟yi “el-Ġmâm 

Fahruddîn” diye anar. Bir yerde “el-imâmu‟l-fâdıl rahimehullâh”
713

 Ģeklinde zikretmiĢ-

                                                 

703
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 114, vr. 191a, 192a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 10a, 11a, 13b, 14a, 

17b, 36a, 44b, 45a; Esad Ef., nr. 118, vr. 68b; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 123a, 131a. 
704

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 138a, 139a, 144a, 160a, 165b, 166a; Hekimoğlu, nr. 

112, vr. 6b, 35b, 46b, 69a, 73a, 98b, 103a, 116a, 132b, 135a, 149b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 252b, 

264a, 265a, 281a, 283a, 290b, 292a, 299b, 339b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 6b, 47a, 122a; 

Hekimoğlu, nr. 116, vr. 21a, 76b, 81b, 96a, 123a, 130a, 147a, 149b, 158a, 166a, 191b. 
705

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 108b, 120a, 166b, 211b, 221a, 231a; Hekimoğlu, nr. 

119, vr. 6a, 27a, 29b, 39a; Hekimoğlu, nr. 125, c.32, vr. 21a; Esad Ef., nr. 137, vr. 152b; 18. ciltten 

sonra ismini anmaya baĢlamıĢtır.  
706

  KrĢ. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 42a; ZamahĢerî, KeĢĢâf, c. II, s. 273. 
707

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 130a; ZamahĢerî, el-KeĢĢâf, c. II, s. 366.  
708

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 172a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 102b-103a; Esad Ef., 

nr. 132, vr. 13a; Bu eserin tam ismi “Rebî„u‟l-Ebrâr ve Nusûsu‟l-Ahbâr” olup, günümüzde basıl-

mıĢtır. Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. I, s. 318; ġîrâzî, bu eserden bir takım hikayeler aktarmaktadır.   
709

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 289a; Hekimoğlu, nr. 121, vr. 245b 
710

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 86a, 127b, 140a, 184a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 31a, 

61a, 64a, 65a, 69a, b, 76b, 90a, 100b, 117a, 126b, 132b, 134b, 144a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 51a, 

64a, 98b, 99b, 108a, 192b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 250a, 341b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 26b, 29b, 

30a, 73a, b, 84a, b, 106b, 119b, 159b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 153a, 179b, 190b, 191a; Hekimoğlu, 

nr. 117, vr. 152a; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 275b; Hekimoğlu, nr. 120, vr. 28b, 105a; Esad Ef., nr. 

134, vr. 79a; Esad Ef., nr. 140, vr. 74a; Ġbnu‟l-„Arabî‟nin Ahkâmu‟l-Kur‟ân‟ı, Maliki mezhebinde 

çok meĢhur olmuĢtur. Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. II, s. 82. 
711

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 61b, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 110, vr. 163b;Hekimoğlu, nr. 

112, vr. 151b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 201b, 220a, 220b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 108b; 

Hekimoğlu, nr. 119, vr. 33b, 162a (revâ sâhibu Zâdi‟l-Mesîr fî Tefsîrihî); Hekimoğlu, nr. 120, vr. 

172a; Hekimoğlu, nr. 126, vr. 253b.   
712

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 165b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 3a-4a, 4a-b, 4b-5a, 

5b-6a, b, 7b, 9b, 11b, 12b, 13b, 14b, 15a, b, 17b, 19a, 22a, 24a, 38b, 39b, 41a, b, 42a, b, 46a, 47b, 

48a, 50b, 52a, 69a, 76b, 78a, b, 79a, 88a, 90b, 92a, 94b, 99a, 103a, 104a, 105a, 116a, 127b, 134b, 
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tir. Ondan geniĢ alıntılar yapar. GörüĢlerine önem verir. Örneğin birçok görüĢü naklet-

tikten sonra Ġmâm Fahrüddîn‟in o yorumlarda problem gördüğünü belirterek onun görü-

Ģünü aktardığı görülmektedir.
714

 Bazen görüĢlerinin sonunu “hâkezâ,
715

 kezâ zekerehû 

el-Ġmâm Fahruddîn”,
716

 hâzâ âhiru kelâm-i‟l-Ġmâm Fahrüddîn,
717

 hâzâ kavlu‟l-Ġmâm 

Fahruddîn er-Râzî,
718

 hâzâ mecmû„u kelâmi Ġmâm Fahrüddîn
719

 gibi ifadelerle bitirmek-

tedir. Razi, ayet ve sureler arası tenasübe önem verenlerin en önemlilerinden biridir.
720

 

ġîrâzî bu alanda da ondan önemli alıntılar yapmaktadır.
721

  

Kelam alanında otorite sayılan Râzî‟den Kelamî konularda da görüĢler aktarmak-

tadır.
722

 Râzî‟den zaman zaman isim vermeden alıntılar yapmıĢtır.
723

   

7. Ebû Abdillâh el-Kurtubî (ö. 671/1273): el-Câmi li Ahkâmi‟l-Kur‟ân.
724

 Bu 

eser ġîrâzî‟nin ahkâm ayetleri konusunda en önemli kaynağıdır. Zaman zaman isim 

vermeden
725

 bu eserden sıkça yararlanmıĢtır. 

8. Ebü‟l-„Abbâs Ahmed b. Yûsuf b. Hasen el-KevâĢî (ö. 680/1281): Tebsıratü‟l-

Mütezekkir ve Tezkiretü‟l-Mütebassır.
726

 Günümüzde KevaĢî‟nin orta hacimdeki bu 

                                                                                                                                          

180b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 224a, 236b, 238a, 276a, 299b, 303a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 27a, b, 

33b, 83b, 96a, 98b, 111a, 121b, 153b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 16b, 17a, 49a, 69b, 92a, 93b, 94a, 

189a, 191b; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 119b-123a, 142b-150a;  Hekimoğlu, nr. 120, vr. 48b-49b; 

Hekimoğlu, nr. 123, vr. 90a-91b; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 182b-183b; Esad Ef., nr. 132, vr. 121b-

123a; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 165a-166b. 
713

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 119, vr. 119b. 
714

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 114, vr. 105b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 78b, 79a. 
715

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 69a, 76b. 
716

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 78a. 
717

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 88a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 27b, 33b; Esad Ef., nr. 

132, vr. 123a. 
718

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 134b. 
719

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 94b. 
720

  Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 204. 
721

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 3a, 9b, 103a; Esad Ef., nr. 132, vr. 92b; Esad Ef., nr. 

134, vr. 33b. 
722

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 114, vr. 103a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 94b. 
723

  KrĢ. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 42a-b, 127b-128a; er-Râzî, Fahruddîn Muham-

med (544-604), Tefsîru‟l-Fahri‟r-Râzî, Tefsîr-i Kebîr, Mefâtihu‟l-Gayb, Dâru‟l-Fikr, Beyrut 

1401/1981, c. XVI, s. 211-213; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 75a-76a; Razi, age, c. XVII, s. 120-123; 

ġîrâzî‟nin, Râzî‟den yaptığı alıntılarda bir takım değiĢiklikler yaptığı da görülmektedir.  
724

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 146b, 189b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 9a, 42a, 51a, 

53a, 61a, 64a, 69a, 71a, 72a, 81a, 82a, 84b, 88b, 100b, 116a, 127a, 144a, 153a; Hekimoğlu, nr. 

112, vr. 43a, 75b, 94b, 98b, 105b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 282a, 298a, b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 

29b, 30a, 32a, 49a, 50b, 83b, 92a, 106b, 118a, b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 63b, 79b, 90a, b, 190b; 

Esad Ef., nr. 131, vr. 84a-89b; Hekimoğlu, nr. 125, c.32, vr. 10b; Esad Ef., nr. 137, vr. 152b,153b. 
725

  Bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 133b-134a (Bakara 2/63); Hekimoğlu, nr. 116, 

vr. 171b-172a (Hûd 11/56). 
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tefsirinin nüshalarının sadece bir bölümü tespit edilebilmiĢ durumda olup,
727

 ġîrâzî‟nin 

ondan yaptığı nakiller bu açıdan önem arz etmektedir. Dirayet tefsiri kategorisinde yer 

alan
728

 KevâĢî‟nin tefsiri, Begavî‟nin Meâlimü‟t-Tenzîl‟inin bir muhtasarı durumunda-

dır.
729

 ġîrâzî‟nin sıkça istifade ettiği eserlerden biri de budur. KevâĢî‟nin ismini vererek 

ondan alıntı yapan ġîrâzî, onun tefsirini birkaç yerde “Tefsîru‟l-Evsat”
730

 adı ile zikret-

mektedir. KevâĢî‟nin iki tane tefsiri vardır. Bunlardan biri Tefsîru‟s-Sağîr adı ile bilinen 

ve birinci tefsirinin özeti olan Telhîs-u Tebsırati‟l-Mütezekkir ve Tezkiretü‟l-Mütebassır 

olduğuna göre
731

 ġîrâzî, Tefsîru‟l-Evsat ifadesi ile muhtemelen birinci tefsirini kastetmiĢ 

olmalıdır. Bunun yanında KevâĢî‟nin orta hacimli üçüncü bir tefsir yazmıĢ olması da 

mümkündür. 

9. Ebu‟l-Berekât en-Nesefî (ö. 710/1310): Medârikü‟t-Tenzîl ve Hakâiku‟t-

Te‟vîl. Müfessirimiz Ġlhanlı baĢkenti Tebriz‟de oturmanın verdiği imkândan da fayda-

lanmıĢ olsa gerek kendisi ile aynı sene içerisinde vefat etmiĢ olan Nesefî‟nin tefsirine 

ulaĢmıĢ ve ondan çok sayıda alıntılar yapmıĢtır.
732

 Bu durum ġîrâzî‟nin, tefsirini ömrü-

nün sonunda yazdığının bir göstergesidir.  

Nesefî‟nin tefsiri KeĢĢâf‟ın tefsirinin Sünni versiyonu niteliğinde olduğu için 

ġîrâzî, “kâle Sâhibu‟l-KeĢĢâf ve‟n-Nesefi”
733

 diye her ikisinin görüĢünü birlikte zikretti-

ği de vakidir. ġîrâzî, Hanefî mezhebinin önemli temsilcilerinden olan Nesefî‟den Hanefi 

mezhebinin görüĢlerini aktarırken de yararlanmaktadır.
734

  

Kutbuddîn ġîrâzî‟nin, tefsirinin baĢlarında Nesefî‟den aktardığı bilgiler Ebu‟l-

Berekât en-Nesefî‟nin tefsirinde yer almasına rağmen tefsirinin ortalarına doğru ve son-

                                                                                                                                          

726
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 181b, 183b; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 114b, 

232a/262a; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 180b, 225b, 240a, 246b, 247a, 264b, 266b; Hekimoğlu, nr. 

119, vr. 22a, 27b, 37a, b, 45a, 54b, 55a, 61a, 65a, 70a, 75b, 105a; Hekimoğlu, nr. 120, vr. 5a; 

Hekimoğlu, nr. 123, vr. 204b;  Hekimoğlu, nr. 125, c.32, vr. 17b, 41a. 
727

  Ata, KevâĢî ve Kur‟an‟ı Yorumlama Yöntemi, s. 74. 
728

  Ata, age, s. 147. 
729

  Ata, age, s. 99. 
730

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 188a/208a; Esad Ef., nr. 137, vr. 141b. 
731

  Ata, age, s. 73-76. 
732

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 3a, 5a, 6b, 7a, 9b, 17a, b, 21b, 39b, 42b, 43b, 47a, 

48a, 50a, 52b, 53a, 73b, 76a, 94b, 96a, 108a, 109a, 115a, 134a, 152b, 154a, 180b, 182b, 190a, 

192b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 236a, 237b, 238a, 245a-b, 257b, 291b, 299b, 301b, 338b, 340a; 

Hekimoğlu, nr. 115, vr. 7a, b, 26b, 27b, 28b, 32b, 106b, 118a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 67a; 

Nesefî‟den aldığı bilgileri genellikle aynen almıĢ, bazen kısmî değiĢiklik yapmıĢtır. 
733

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 250b. 
734

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 140, vr. 11a; Namazda Kur‟an‟ı Farsça okumanın cevazı. 
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rasında “kâle‟n-Nesefî fî tefsîrihî” ifadesi ile aktardığı bilgilerin birçoğu Medârikü‟t-

Tenzîl‟de yer almamaktadır.
735

 Bu durum ġîrâzî‟nin, Nesefî‟nin tefsirinin günümüze 

ulaĢmayan bir nüshasından istifade etmiĢ olduğunu akla getirmekle beraber bir yerde 

“zekerahu‟n-Nesefî fî Tefsîrihi‟l-Kebîr”
736

 Ģeklinde ifade kullanmıĢ olması baĢka bir 

Nesefi‟nin tefsirinden yararlandığını göstermektedir. Nesefîlerin bu isimde bir tefsirine 

ulaĢamasak da Ömer en-Nesefî (461-537)‟nin üç farklı zamanda yazdığı üç ayrı tefsiri 

vardır ve bu tefsirlerinden ilkinin ve 4 cilt olan en hacimlisinin ismi bilinmemektedir. 

Kendisi “et-Teysîr fi‟t-Tefsîr” adlı tefsirinde “et-Tefsîru‟l-Evveli‟l-Etvâl” Ģeklinde bu 

tefsirini kaynak göstermiĢtir.
737

 Bu, onun en hacimli tefsiri olduğu için ve gerçekte bu-

nun isminin “et-Tefsîru‟l-Kebîr” olması uygun olduğundan dolayı ġîrâzî‟nin yararlandı-

ğı tefsirin de bu olması mümkündür.  

Bunların haricinde Burhânuddîn en-Nesefî (ö. 686/1287), Râzî‟nin tefsirini telhis 

etmek sureti ile “el-Vâdıh” adında bir tefsir kitabı yazmıĢtır.
738

 ġîrâzî, zaman zaman 

Burhânuddîn en-Nesefî‟nin ismini zikrederek ondan tefsir görüĢü aktarmıĢtır.
739

 

ġîrâzî‟nin “sâhibu‟t-tahrîr”
740

 ifadesi ile önemli ölçüde istifade ettiği ancak yaza-

rının ismini vermediği bir dirâyet tefsir kaynağı daha mevcuttur. Bir kısım rivayetler 

yanında ağırlıklı olarak görüĢ aktardığı bu eserin, günümüze ulaĢamayan tefsirlerden biri 

olması mümkündür. 

                                                 

735
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 10b, 14b, 33b, 37b, 39a, 40a-b, 42a, 48b, 50a, 106b, 

118a; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 151a; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 223a-b, 229a, 230b, 236b-237a; 

Hekimoğlu, nr. 119, vr. 6b, 9a, 126b-127a, 131b; Esad Ef., nr. 134, vr. 52b; ġîrâzî‟nin “kâle‟n-

Nesefî fî tefsîrihî” ifadesi ile aktardığı bilgilerin bir kısmı da Medârikü‟t-Tenzîl‟de yer almaktadır. 

Örneğin 25. cilt bu Ģekildedir. KrĢ. Esad Ef., nr. 131, vr. 74a; Nesefî, Ebi‟l-Berekât Abdullâh b. 

Ahmed b. Mahmûd (ö. 710/1310), Tefsîru‟n-Nesefî (Medârikü‟t-Tenzîl ve Hakâiku‟t-Te‟vîl), Thk. 

ve Thr. Yusuf Ali Bedîvî, 2.bs., Daru‟bn-u Kesîr, Beyrut1420/1999, c. II, s. 535. Müfessir, özellik-

le 17. ciltte ve belli baĢlı bazı ciltlerde diğer Nesefî‟den görüĢ aktarmıĢtır. Her iki Nesefî‟nin de 

görüĢlerine önem verdiği görülmektedir.  
736

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 94a. 
737

  Arslantürk, AyĢe Hümeyra, Ömer en-Nesefî ve Tefsirdeki Metodu, Fakülte Kitabevi, Isparta 2007, 

s. 45. 
738

  Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, c. II, s. 536. 
739

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 114, vr. 434a-b, 491a; Esad Ef., nr. 118, vr. 121a. 
740

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 240b, 256b, 265b, 267a; Sıkça baĢvurduğu bu kay-

naktan 20. ciltte daha fazla istifade etmiĢtir. Bk. Hekimoğlu, nr. 119, vr. 2a, 3b, 4a, 6a, 8a, 9b, 16b, 

18a, 19b, 22b, 23a, b, 28a, b, 29b, 30a, b, 31a, b, 32a, 34b, 36a, 37a, 38a, 39a, 42a, b, 43a, 48a, 

49b, 50a, 52b, 55b, 56b, 57a, b, 58b, 61b, 62a, b, 66a, 80a, 98b, 99b, 100b, 101a, b, 102a, 104a, 

106a, 114b, 115b, 116b, 118a, 119a, 123a, b, 124a, 125b, 126a, 127a, 129a, b, 131b, 132a, b, 133a, 

b, 134b, 137a, b, 140a, 141a, 142b, 150b, 153b, 154a, 157b, 162a, 164a; Bu kaynağı isim benzerli-

ğinden dolayı Ġbn „Atıyye‟nin “el-Muharraru‟l-Vecîz”i ile karĢılaĢtırdık ancak farklı bir kaynak 

olduğu sonucuna vardık. KrĢ. Ġbn „Atıyye, age, c. IV, s. 3-48. 
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ġîrâzî‟nin, Kadı Beydâvî‟nin yanında defnedilmeyi vasiyet edecek kadar yakınlı-

ğına rağmen, dirâyet tefsiri alanında en önemli kaynaklardan biri olan Beydâvî tefsirin-

den istifade etmemiĢ olması ilginç bir durum olarak karĢımızda durmaktadır.  

Tasavvufî tefsir kaynaklarını Ģu Ģekilde sayabiliriz: 

1. Sehl b. Abdillâh et-Tüsterî (200-283/815-896): Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-„Azîm
741

  

2. Ebu Abdirrahmân es-Sülemî (ö. 325-412/936-1021): Hakâikü‟t-Tefsîr. 

Sülemî‟nin tefsiri, yalnızca kendi görüĢlerini değil, ileri gelen meĢhur sufilerin Kur‟an 

yorumlarını da içeren kapsamlı bir eser olması itibari ile iĢârî tefsir alanında en önemli 

kaynaktır. Taberî nasıl zahiri tefsirin kaynağı ise Sülemî de tasavvufî-iĢârî tefsirin kay-

nağıdır.
742

 ġîrâzî de Sülemi‟den genellikle tasavvufi rivayet ve yorumlar aktarmakta-

dır.
743

  

Müfessir, Sülemî‟nin tefsirinden özelikle Ebubekir Muhammed b. Mûsâ el-Vâsıti 

(331/942)‟ ye ait çok sayıda görüĢ aktarmaktadır.
744

 Buna benzer Ģekilde bir tefsirden 

farklı bir müfessirin görüĢlerini aktarır. Örneğin Fahreddîn Râzî‟nin tefsirinden birçok 

müfessirin görüĢünü, Kurtubî‟nin tefsirinden de özellikle Ebûbekr Ġbnü‟l-„Arabî‟nin
745

 

ve bazı müfessirlerin görüĢlerini nakleder. 

3. Abdulkerîm b. Havâzin Ebu‟l-Kâsım el-KuĢeyrî (376-465/986-1072): 

Letâifü‟l-ĠĢârât bi Tefsîri‟l-Kur‟ân.
746

 ġîrâzî, KuĢeyrî‟den daha ziyade tasavvufi yorum-

                                                 

741
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 62b, 112a, 122a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 118a, 161b; 

Hekimoğlu, nr. 110, vr. 3b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 141a-b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 147a; 

Hekimoğlu, nr. 116, vr. 124a; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 19a; ġîrâzî, tasavvufi yorumlar aktardığı 

Tüsteri‟yi anarken “rahmetullâhi „aleyh” ifadesini kullanır.  
742

  AteĢ, ĠĢârî Tefsir Okulu, s. 92. Hicri beĢinci asra kadar bütün mutasavvıfların tefsirleri için tek 

kaynak Sülemî‟nin Hakâik‟idir. AteĢ, age, s. 88; Muhammed b. el-Huseyn b. Muhammed b. Mûsâ 

el-Ezdî es-Sülemî ve tefsiri hakkında bk. Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. II, s. 20-29; AteĢ, age, s. 91-

95; AteĢ, Süleyman, Sülemî ve Tasavvufî Tefsiri, doktora tezi. 
743

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 13a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 78a, 155a, b; 

Hekimoğlu, nr. 113, vr. 234a; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 100a, 101a, 114b, 128b, 129b, 135b-136b, 

152b, 154a, 156a, 159a, 160a, 161a; Hekimoğlu, nr. 120, vr. 2b, 7b, 24b; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 

19a, 21a; Esad Ef., nr. 132, vr. 66b. 
744

  Bk. ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 173b; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 114b, 131a, b, 156a, 159a, 

164a ; Esad Ef., nr. 140, vr. 34b, 99a; Ebubekir Muhammed b. Mûsâ el-Vâsıti (331/942)‟nin tefsiri 

günümüze kadar ulaĢmamıĢtır. AteĢ, age, s. 88. 
745

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 137, vr. 101a, 130b.  
746

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 86a-b, 159b; Esad Ef., nr. 114, vr. 57b, 191a; 

Hekimoğlu, nr. 112, vr. 8b, 9b, 12a, 13b, 14a, 17b, 21a, b, 24a, 43a, 45a, 46a, 48b, 50a, 69b, 130a, 

158a, 159b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 201b, 244b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 35a, 102a, 119a; 

Hekimoğlu, nr. 118, vr. 168b, 210b, 222a, 225b;  Hekimoğlu, nr. 119, vr. 43a, 78b, 115b, 116b; 

Esad Ef., nr. 140, vr. 35b¸152b; Ebulkasım el-KuĢeyrî diye meĢhurdur, fasl baĢlığı ile çeĢitli ko-
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lar aktarmaktadır. Bu eserinin yanında Ġmâm el-Lahmî‟nin “ġerhu Risâleti‟l-KuĢeyrî”
747

 

adlı KuĢeyrî Ģerhinden de istifade etmiĢtir. 

ġîrâzî, bunların haricinde daha sınırlı bir Ģekilde bazı müfessir veya ulemanın sa-

dece ismini vererek ayetlerin tefsiri ile ilgili görüĢlerini aktarmıĢtır. Bunları Ģöyle sırala-

yabiliriz: Ebû Müslim el-Ġsfehânî (ö. 322/934),
748

 Ebû Bekr el-Kaffâl (ö. 365/976),
749

 

Ebû Bekr el-Varrâk (ö.?),
750

 el-Mekkî (ö.?),
751

 el-„Askerî (ö. 395),
752

 el-Mehdevî 

(ö.?),
753

 eĢ-ġeyh Muhyiddîn el-Ġtkânî (ö.?),
754

 Ebû Bekr b. Fûrek (ö. 406/1015),
755

 

Tirmîzî (ö.?),
756

 el-Curcânî (ö.?).
757

 

                                                                                                                                          

nuları iĢlemiĢtir. Büyük oranda Sülemî‟nin tefsirinden istifade etmiĢ, onu biraz daha geliĢtir-

miĢtir. Kaynaklar “et-Tefsîru‟l-Kebîr” adında bir eserinden daha bahsederler. AteĢ, age, s. 99-101 
747

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 241b; Burada Salihlerin Hızır‟ı gördüklerine dair bir 

çok hikâye aktarır. 
748

  Hekimoğlu, nr. 116, vr. 7b, 130a; Esad Ef., nr. 140, vr. 106b, 138b, 139a; “Câmi„u‟t-Te‟vîl li 

Muhkemi‟t-Tenzîl” isminde bir tefsir te‟lif etmiĢ, ancak günümüze kadar ulaĢmamıĢtır. Ebû Müs-

lim‟in bu tefsirine itimat eden Fahreddîn er-Râzî, tefsirinde ondan nakillerde bulunur. Cerrahoğlu, 

Tefsir Tarihi, c. I, s. 299, c. II, s. 226. 
749

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 36a, 181a, b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 11a; 

Hekimoğlu, nr. 118, vr. 165b, 247a; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 162b; Hekimoğlu, nr. 125, c.32, vr. 

15a; Esad Ef., nr. 140, vr. 14b, 31b. 
750

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 122a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 121a, 188b; 

Hekimoğlu, nr. 113, vr. 302a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 147b, 151b; Hekimoğlu, nr. 120, vr. 39b; 

Esad Ef., nr. 140, vr. 72a, 99b. 
751

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 120a, 148b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 117a, 176b, 

179b, 181a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 38a, 152b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 35a; Hekimoğlu, nr. 117, 

vr. 137b (el-Ġmâm Ebû Tâlib el-Mekkî (ö. 386)); Hekimoğlu, nr. 119, vr. 140b.  
752

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 226a/256a; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 120a, 121b ; Ebû 

Hilâl el-„Askerî‟nin “Kitâbu‟l-Mehâsin fî Tefsîri‟l-Kur‟ân” adında 5 ciltlik eseri vardır (el-Hûlî, 

Emîn, “Tefsir ve Tefsir‟de Edebî Tefsir Metodu”, çev. Mevlüt Güngör, Ġslâmî AraĢtırmalar, c. 2, 

Sayı: 6, Ocak 1988, s. 36). Sül. Ktp., Hacı BeĢir Ağa, nr. 000026‟da bir cildi vardır. 
753

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 112b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 14a, 26b, 102a, 187b, 

192a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 26a, 90a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 352a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 37a; 

Hekimoğlu, nr. 119, vr. 130b, 168b; Esad Ef., nr. 137, vr. 23b, 86b; Ebü‟l-Abbas Ahmed b. 

Ammar el-Mehdevî (ö. 440/1048)‟nin “et-Tafsîl el-Câmiu li-Ulumi‟t-Tenzîl” veya “et-Tahsîl li-

Fevâidi‟t-Tafsîl” adında yazma tefsiri günümüzde mevcuttur. Bk. Sül. Ktp., Amcazade Hüseyn, 

nr. 10; Sül. Ktp., nr. 1051. Bu, eser Kurtubî‟nin kaynaklarından olup, ġîrâzî, muhtemelen ondan 

yararlanmıĢtır. 
754

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 81b, 186a. 
755

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 61a, 111a, 124b, 185b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 163a; 

Hekimoğlu, nr. 112, vr. 158a; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 152a; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 113a; Ġbn 

Furek EĢarî kelam bilginlerindendir. Tefsiri vardır (Koç, Tefsirde Bir Kaynak Ġncelemesi, s. 117) 

ve tefsiri re‟ye dayalıdır (Mennâ„u‟l-Kattân, Mebâhis, s. 356).  
756

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 140, vr. 99b; Seyyid Burhâneddîn Muhakkık et-Tirmîzî 

(638/1240)‟nin “Maârif” adlı eseri tefsir niteliği taĢıdığı gibi sonunda da Muhammed ve Fetih su-

relerine yaptığı tefsiri vardır (AteĢ, ĠĢârî Tefsir Okulu, s. 164). Ebu Abdullah Muhammed b. Ali et-

Tirmîzî (ö. 320/932)‟nin de Millet Ktp., Feyzullah Ef., nr. 002163‟te “Tefsîr Ayât lâ ġarkıyye ve lâ 

Garbiyye” adlı tefsiri vardır. ġîrâzî‟nin hangi Tirmîzî‟yi ve eserini kast ettiği açık değildir.  
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Müfessirin ismini zikredip “fî tefsîrihî” (tefsirinde Ģöyle dedi) ifadesini kullana-

rak tefsir heberleri aktardığı müfessirler de bulunmaktadır. Bunların en önemlisi ez-

Zâhidî‟dir. ġîrâzî, Zâhidî„den “ez-Zâhidî tefsirinde Ģöyle demiĢtir”
758

 Ģeklinde ifadelerle 

alıntı yapmıĢ, alıntının bittiği yerde de bazen “intehâ kelâmu‟z-Zâhidî”
759

 ifadelerini 

kullanmıĢtır. Ancak kimi ve hangi tefsiri kast ettiği bilgisine ulaĢamadık. 

Diğer müfessirleri de Ģöyle sıralayabiliriz: Mâlik b. Süleymân el-Herevî (ö. 

163/780): tefsirinde,
760

 Ebû Ġshâk ez-Zeccâc (ö. 311/923): tefsirinde,
761

 el-Hûfî: tefsirin-

de,
762

 el-Mezâhibî: tefsirinde,
763

 Ebû Bekr b. Merdûye (ö. 410/1019): tefsirinde,
764

 el-

Kuteybî: tefsirinde,
765

 el-Kazvînî el-Hanefî: tefsirinde.
766

 

ġîrâzî, bazı görüĢleri zikrettikten sonra “kezâ zekerahû…”
767

 ifadesi ile benzer 

veya aynı görüĢte olanları belirtmiĢtir. “Hâzâ mulehhasu kelâmi‟l-...”
768

 ifadesi ile alıntı 

yaptığı müfessirin görüĢünün özetinin o olduğunu ifade etmektedir. 

ġîrâzî‟nin en çok istifade ettiği müfessirlerin Kurtubî, Bagavî ve Fahreddîn Râzî 

olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra sırası ile ZamahĢerî, Nesefî, Ġbn „Atıyye, KevâĢî, 

Gaznevî, Taberî, Sa„lebî ve Kâdî Ġbnü‟l-„Arabî‟nin tefsirlerinden sıkça istifade etmiĢtir. 

Tefsirinin orta kısmı ve sonlarına doğru farklı farklı tefsirlerden daha fazla alıntı 

yapmaya baĢlamıĢ, bazen ilgili kısmı özetleyerek almıĢ ve intehâ diyerek müfessirden 

alıntı yaptığı kısmın bittiğini ifade etmiĢtir. 

                                                                                                                                          

757
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 268a; Esad Ef., nr. 140, vr. 6a, 53a;  Abdülkahir el-

Cürcani (ö. 471/1078-79)‟nin “Derecü‟d-Dürer fî Tefsîri‟l-Kur‟âni‟l-„Azîm” adlı tefsiri günümüz-

de basılmıĢtır. Dâru‟l-Fikr, Ammân 1430/2009. 
758

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 94b, 99b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 158b, 169b-170a; 

Hekimoğlu, nr. 112, vr. 180a, 189a, b, 196a; Hekimoğlu, nr. 120, vr. 33a; Hekimoğlu, nr. 125, 

c.32, vr. 4b.  
759

  Esad Ef., nr. 134, vr. 39a; Hekimoğlu, nr. 126, vr. 260b; Esad Ef., nr. 138, vr. 146b. 
760

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 123, vr. 31a. 
761

  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 270b. Zeccâc‟ın “Me„âni‟l-Kur‟ân ve Ġ„râbuhû” adlı eseri vardır. 
762

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 168b; Esad Ef., nr. 140, vr. 100a. 
763

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 125, vr. 5b, 9a, 10a, 19a, 22a, 24b; Hekimoğlu, nr. 125, c.32, 

vr. 47b, 56b, 68b-69a, 96b, 125a; Esad Ef., nr. 137, vr. 102b, 127a. 
764

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 117b; Hekimoğlu, nr. 120, vr. 37b. 
765

  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 285a. 
766

  ġîrâzî, önemli ölçüde açıklamalar yaptıktan sonra “bunlar Kazvînî‟nin tefsirinde bulduğum bilgi-

lerdir” Ģeklinde bitirmiĢtir. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 126, vr. 232a. 
767

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 120, vr. 43b, 55b; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 35a; Esad Ef., nr. 

132, vr. 37a; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 112a; Esad Ef., nr. 137, vr. 147a; Esad Ef., nr. 140, vr. 30a, 

51a. 
768

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 125, c.32, vr. 4b, 15b. 
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ġîrâzî, belli ayetlerin tefsirinde ilgili alanın uzmanı müfessirlerden daha fazla 

alıntı yapmıĢtır. Bunun yanında bazı ciltlerde bazı tefsirlere ağırlık verdiği görülmekte-

dir. Örneğin ilk ciltlerde Nesefi‟den yararlanmamıĢ, Kurtubî‟den ilk altı ciltte  ve 23., 

36.  ciltlerde çokça alıntı yapmıĢtır. 17. ciltte „Aynu‟l-Meânî‟den sıkça istifade etmeye 

baĢlamıĢ, yine bu ciltte en fazla Fahreddîn Râzî‟den alıntı yapmıĢtır. 18. ciltte en fazla 

Ġbn „Atıyye‟den alıntı yapmıĢtır. Râzî‟den özellikle 7. ve 21. 27, 30. vs. ciltlerde alıntı 

yapmıĢtır. KevâĢî‟den 20 ve 21. ciltlerde sıkça alıntı yapmıĢtır. Buna benzer Ģekilde belli 

ciltlerde belli tefsirlerden daha fazla istifade etmiĢtir. 

ġîrâzî‟nin, bazen bir ayette isim vererek bir müfessirden alıntı yaptıktan sonra 

devamındaki ayette de isim vermeden aynı müfessirin görüĢlerini aktarmaya devam etti-

ği görülmektedir.
769

 Bunun yanında ismini vererek alıntı yaptığı müfessir, farklı bir mü-

fessirin ismini vererek ondan alıntı yapmıĢsa ġîrâzî de aynı ismi vererek alıntısını sür-

dürmekte ve bu Ģekilde diğer müfessirden alıntı yaptığı sanılmaktadır.  

b. Hadis 

Hadis konusunda iyi olan ve tefsirini rivayet ağırlıklı olarak yazan müfessirimiz tefsirin-

de hadis sahasına geniĢ yer ayırmıĢ ve Kütüb-i Sitte baĢta olmak üzere çok sayıda hadis 

kaynağından yararlanmıĢtır. Yararlandığı kaynakların baĢında Buhârî gelmektedir.  

 Muhammed b. Ġsmâil el-Buhârî (194-256/810-870)‟
770

den hadis aktarırken 

Buhârî‟nin ismini, kısmen de “el-Câmi„u‟s-Sahîh” diye eserinin ismini, bölüm baĢlığını 

ve bab adını verir.
771

 Bazen “reva‟l-Buhârî fî Sahîhihî”,
772

 “ve fî Sahîhi‟l-Buhârî”
773

 

Ģeklinde ifadelerle ondan hadis aktarır. Buhârî‟nin Edebü‟l-Müfred
774

 ve et-Târîhu‟l-

Kebîr
775

 adlı eserlerinden de hadis rivayetleri aktarmıĢtır. Sahîh-i Buhârî‟den sonra Müs-

                                                 

769
  KrĢ. Esad Ef., nr. 114, vr. 183b; Râzî, Tefsîru Fahri‟r-Râzî, c. XII, s. 129. 

770
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 80b, 62b, 77b, 79b, 91b, 97b, 100b, 101b, 105a-b, 

106a, 107a, 113a, 118b, 125b, 126a, 128a, 135b, 140a, 143b, 149a, 151b, 152a-b, 154b, 165b, 

167a-b, 173b, 177a, 179a, 180a-b, 181a, 184b, 186b; Hâlis Efendî, vr.11b, 12a, 15a, 23b, 24b, 25a, 

26b, 27b, 32b, 33a, 42a. 
771

  Bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 181b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 231b; Esad Ef., 

nr. 135, vr. 3b. 
772

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 91b, 106a; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 148b 
773

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 137, vr. 150a; Esad Ef., nr. 140, vr. 109a. 
774

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 22b. 
775

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 119, vr. 50b; Hekimoğlu, nr. 122, vr. 395b. 
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lim ve diğer sahih kaynaklardan fazlaca istifade etmektedir. Bu da onun hadislerin sıh-

hatine verdiği önemi gösterir. 

ġîrâzî, Buhârî‟nin Sahîh‟inden hadis aktarırken “fi‟s-sahîh”,
776

 Buhârî ve Müs-

lim‟in Sahîh‟lerinden yaptığı nakillerde de “revâhu/ahrecâhu fi‟s-Sahîhayn”,
777

 “ve fi‟s-

sahîhayn,”
778

  tabirlerini sıkça kullandığı görülmektedir. 

 ġîrâzî, Kütüb-i Sitteden önemli ölçüde yararlanmıĢtır: Müslim b. el-Haccâc el-

KuĢeyrî (ö. 261/874): el-Müsnedü‟s-Sahîh,
779

 Ebû Îsâ et-Tirmizî (209-279/827-892): el-

Câmi„u‟s-Sahîh,
780

 Ġbn Mâce (ö. 273/886): Sünen,
781

 Ebû Dâvûd (275/888): Sünen,
782

 

en-Nesâî (214-303/829-915): Sünen.
783

 Bunların yanında Ġmâm Mâlik (93-179/795)‟in 

“el-Muvatta”sından da yararlanmıĢtır.
784

  

 Müsnedlerden: ed-Dârimî (ö. 181/797): el-Müsned,
785

 Ġbnü‟l-Mubârek (ö. 

181/797): Kitâbu‟l-Birr ve‟s-Sılâ,
786

 Ebu Dâvûd et-Teyâlisî (204/819): Müsned,
787

 

                                                 

776
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 5a; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 40a; Esad Ef., nr. 137, vr. 129a, 

138b; Esad Ef., nr. 140, vr. 109a. 
777

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 2b, 6b, 9a, 11b, 37b, 103a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 291a; 

Hekimoğlu, nr. 115, vr. 11a, 15b, 26a, 41b, 76a, 84b, 86a, 91b, 104a, 107b, 115a, 120b, 128b, 

129a, 135b, 180b; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 97a; Esad Ef., nr. 140, vr. 12b. 
778

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 119, vr. 64a; Hekimoğlu, nr. 120, vr. 166a; Hekimoğlu, nr. 

123, vr. 22a; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 97a; Esad Ef., nr. 137, vr. 103b; Esad Ef., nr. 140, vr. 155b. 
779

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 51a, 53a, 62b, 63b, 67b,  74a, 77b, 82b, 89a, 91a, 

101a, 102b, 106a-b, 107b, 108b, 113a, 114b, 115a, 118b, 119a, 125b, 126a, 127b, 128a, 130a-b, 

135b, 136a, 143b, 149a, 150a, 152a, 154b, 159a, 165b, 167a, 173b, 175a, 177a, 179a, 180a, 184b; 

ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 6b, 11b, 12a, 13a, 21b, 23b, 25a, 27b, 32a-b, 33a, 42a, 44b; Sadece iki cil-

din dipnotlarından da görüldüğü gibi ġîrâzî, Müslim‟den çok sayıda hadis aktarmaktadır.  
780

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 51a, 64b, 69b, 70a, 76b, 77b, 84b, 101a, 103b, 118b, 

119a, 122a, 123b, 134b, 142b, 147a, 149b, 150a, 151b, 154b, 155a, 166b, 179b, 185b, 188a; ĠÜ 

Ktp., nr. A1830, vr. 5b, 6a, 8a, 10b, 14a, 17a, 22a, 25a,32a-b, 33a, 42a, 44b, 46b; Hekimoğlu, nr. 

126, vr. 226b; ġîrâzî, Tirmizi‟deki hadislerin sıhhat derecesi ile ilgili ifadelerini de ondan aktardığı 

hadislerin sonunda belirtmiĢtir.  
781

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 51a, 53a, 76a, 84a, 119a, 123b, 149b, 153b; ĠÜ Ktp., 

nr. A1830, vr. 8a, 25a, 44b; Hekimoğlu, nr. 110, vr. 73a; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 252a (harrace Ġbn 

Mâce fî Sünenihî merfû„an…); Esad Ef., nr. 131, vr. 152a. 
782

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 77b, 89b, 97a-b, 102b, 103a-b, 106a, 107a, 108b, 

123b, 141b, 149b, 150a-b, 152a, 155a, 179b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 3a, 5b, 6a, 7a-b, 8a-b, 22a, 

26b, 32a, 42a, 44b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 5a 183a; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 170b; Ebû Dâvûd‟un 

el-Merâsil adlı müsned‟inden de istifade etmiĢtir. Bk. Hekimoğlu, nr. 115, vr. 5a. 
783

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 67b, 84a, 101b, 129a, 133b, 134b, 149b, 150b, 158a, 

161a, 180b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 10b, 23b, 32b, 39b, 42a. 
784

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 166b, 179a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 8b, 9b, 32b, 39a-

b, 104b, 123b, 155a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 88a; Esad Ef., nr. 118, vr. 72b; Hekimoğlu, nr. 115, 

vr. 145a; Esad Ef., nr. 140, vr. 70b. 
785

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 98a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 61b, 151a, 157b; 

Hekimoğlu, nr. 112, vr. 141b;  Hekimoğlu, nr. 115, vr. 156a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 121b; ġîrâzî, 

Dârimî‟nin bu eserini Müsned diye zikreder ve bu eserden Kur‟an‟ın faziletleri ile ilgili rivayetler 
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Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855): Müsned,
788

 Ebû Bekr el-Bezzâr (ö. 292/904): 

Müsned.
789

 Ġmâm eĢ-ġâfiî‟nin Müsned‟inden de kısmen yararlanmıĢtır.
790

  

Müfessir, Buhârî ve Müslim‟in dıĢında –onlar kadar muvaffakiyetle olmamakla 

beraber- tertip ve te‟lifinde sıhhat Ģartı gösteren eserlerden olan
791

 Ebû Hâtim Muham-

med b. Hibbân el-Büstî (ö. 354/965):‟nin El-Müsnedü‟s-Sahîh „ale‟t-Tekâsim ve‟l-

Envâ„,
792

 Muhammed b. Ġshâk b. Huzeyme (ö. 311/923)‟nin es-Sahîh
793

 ve Ebû 

„Abdullâh Muhammed el-Hâkim en-Nîsâbûrî (ö. 405/1014)‟nin el-Müstedrek „alâ 

Kitâbi‟s-Sahîhayn‟inden
794

 yararlanmıĢtır. Görüldüğü gibi müfessir, öncelikle hadis 

kaynaklarının sahihlerinden ve alanının meĢhur eserlerinden yararlanmıĢtır.  

Konevî‟den okuyup icazetini aldığı Mecdüddin Ġbnü‟l-Esîr (ö. 606/1209)‟in 

Câmiu‟l-Usûl
795

 adlı eseri ile Nihâyetu‟l-Garîb‟
796

inden istifade etmiĢtir.  

                                                                                                                                          

de de aktarır (Hekimoğlu, nr. 118, vr. 275b; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 113a). Bazı hadisçiler de bu 

eseri Müsned diye adlandırsalar da daha ziyade “Sünen” olarak bilinir. Kitabın sonunda “Fedâilu‟l-

Kur‟ân”a dair bir bölüm yer almaktadır. Çakan, age, s. 124.  
786

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 22b. Bu eser, “Müsned-u Abdullah b. el-Mübarek” 

diye de bilinir. Günümüzde baskısı vardır. Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut 1991. 
787

  ġîrâzî, age, Hekimoğlu, nr. 109, vr. 41a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 62a. 
788

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 150a-b, 152a-b, 153b, 154b, 179b, 181a, 182a; ĠÜ 

Ktp., nr. A1830, vr. 7a-b, 9b, 21b, 25a, 32a, 42b, 149a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 4b, 6a, 105b 
789

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 103b, 142b, 150b, 151b, 152a-b, 154b, 179b, 182a, 

184a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 44a, 77b, 78a, 89a, 119a, 154b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 4a, 5a, 6b, 

95a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 87b; Hekimoğlu, nr. 122, vr. 451b. 
790

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 135, vr. 80a; Hekimoğlu, nr. 126, vr. 241a, b; Ġmam ġâfiî‟nin 

“el-Ümm” adlı eserinden de hadis aktarmıĢtır. Hekimoğlu, nr. 123, vr. 179a. 
791

  Çakan, age, s. 96. 
792

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 79a, 81a-b, 149b, 150a-b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 

10b, 12a, 23a, 25a, 43a, 44a-b, 123b, 124a, b, 157b, 169a; Hekimoğlu, nr. 110, vr. 38b; 

Hekimoğlu, nr. 111, vr. 228a, 339a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 124a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 282a; 

Hekimoğlu, nr. 115, vr. 146b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 88a; Hekimoğlu, nr. 120, vr. 9a; Esad Ef., 

nr. 140, vr. 11b; ġîrâzî, bu eserin birçok kez ismini vererek de alıntı yapmıĢtır. Bu eserin günü-

müzde baskısı mevcuttur: Ġbn Hibbân, Ebû Hâtim Muhammed et-Temîmî el-Büstî, el-Müsnedü‟s-

Sahîh ale‟t-Tekâsim ve‟l-Envâ‟, I-XVIII, nĢr. ġuayb el-Arnavûd, Beyrut 1993. 
793

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 44a, 124a, 155b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 4a, 5b; Hekimoğlu, 

nr. 123, vr. 165a; Esad Ef., nr. 134, vr. 158b; Esad Ef., nr. 140, vr. 8a. 
794

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 150a, 151a-b, 154a, 155b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 

8a, 33a-b, 42b, 43a, 78b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 22b; Esad Ef., nr. 140, vr. 11b. Buhârî ve Müs-

lim‟in Ģartlarını taĢıdığı halde bunlarda yer almayan hadislerin toplandığı müstedreklerden en meĢ-

huru bu eserdir. Çakan, age, s. 94. 
795

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr.115, vr. 120b, 121b. 
796

  Ġbnü‟l-Esîr‟in “en-Nihâye fî Garîbi‟l-Hadîs” adlı eseri hadis lügatı olarak halen en muteber eserdir. 

Çakan, age, s. 209. ġîrâzî de bu eserden hadis kelime açıklaması aktarmıĢtır. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., 

Hekimoğlu, nr. 116, vr. 129b; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 134b; Hekimoğlu, nr. 122, vr. 358b. 
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el-Beyhakî (384-458/994-1066)‟nin Delâilü‟n-Nübüvve,
797

 ġu„abu‟l-Îmân
798

 

Kitâbu‟l-Esmâ ve‟s-Sıfât
799

 ve es-Sünenü‟l-Kebîr
800

 adlı eserlerinden yararlanmıĢtır.  

Ġbn Ebî Hâtim (240-327/854-939)‟in
801

 sahasında yazılmıĢ nadir eserlerden biri 

olan,
802

 her konudaki illetli hadisleri ihtiva eden “Ġlelu‟l-Hadîs”
803

inden istifade etmiĢtir. 

Ġstifade ettiği diğer kaynakları ve muhaddisleri Ģöyle sıralayabiliriz: Ebû 

Ya„lâ,
804

 el-Ġsbehânî,
805

 Ġbn Ebî ġeybe (159-235/775-849),
806

 Ebû Muhammed b. 

Kuteybe (ö. 276/889): Garîbu‟l-Hadîs,
807

 Ġbn Ebi‟d-Dünyâ (ö. 281/894),
808

 Ġbn Ebî Âsım 

(ö. 287/900): Kitâbu‟s-Sünne,
809

 Muhammed b. Nasr el-Mervezî (ö. 294/906),
810

  

Taberânî (ö. 360/971):
811

 Mu„cemu‟l-Evsat,
812

 Ebû Ubeyde Ahmed b. Muhammed el-

                                                 

797
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 70a, 76a, 95a, 151b, 152b, 154a, 179b, 181a; ĠÜ 

Ktp., nr. A1830, vr. 22a, 28b, 32a, 33a-b, 42b, 43b, 153b, 155a, b, 164a, 168b, 169a; Hekimoğlu, 

nr. 117, vr. 127b;  ġafi mezhebine büyük hizmette bulunan Beyhakî‟nin en meĢhur eseri “es-

Sünenü‟l-Kübrâ (Kitâbü‟s-Süneni‟l-Kebîr)”dır. Çakan, age, s. 128. 
798

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 22b; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 131b, 132a, 134a-b; 

Hekimoğlu, nr. 123, vr. 41a, 126a; Esad Ef., nr. 140, vr. 101b; Kutbuddîn, Beyhakî‟nin, akaid ala-

nındaki bu eserinden daha ziyade imanla ilgili hadisler aktarmıĢtır. 
799

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 129b; Esad Ef., nr. 131, vr. 106b, 107b; Bu eserden 

hadis açıklaması ve rivayet aktarmıĢtır. 
800

  Hekimoğlu, nr. 122, vr. 414b. 
801

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 22b; Esad Ef., nr. 138, vr. 21a, b, 111b; Esad Ef., nr. 

140, vr. 5b; Ġbn Ebî Hâtim‟in bir de tefsiri vardır ve bu eser üzerinde Mehmet Akif Koç‟un bir ça-

lıĢması vardır. Bk. Koç,  Ġsnad Verileri Çerçevesinde Erken Dönem Tefsir Faaliyetleri -Ġbn Ebî 

Hâtim (ö. 327/939) Tefsiri Örneğinde Bir Literatür Ġncelemesi-, Kitâbiyât Yay., Ankara 2003. 
802

  Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. II, s. 145. 
803

  Çakan, Hadis Edebiyatı, s. 263. 
804

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr.109, vr. 149b, 151b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 25a, 43a, 46a; 

Hekimoğlu, nr. 115, vr. 6b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 87b; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 51b.  
805

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 124a, 151b, 153a-b, 155a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 

44b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 157a. 
806

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 119, vr. 50b, 51a, b; Ebû Hanîfe‟nin mezheb ve metoduna 

karĢı çıkan Ġbn Ebî ġeybe‟nin “el-Musannef”i vardır. Çakan, age, s. 76-77.  
807

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 126, vr. 254a. 
808

  Eserinin ismini vermeden hadis rivayetleri aktarmıĢtır. Bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 

109, vr. 155a, 179b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 42b, 46a; Hekimoğlu, nr. 111, vr. 224a, 228a; 

Hekimoğlu, nr. 115, vr. 144b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 49b. 
809

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr.109, vr. 150b;  Esad Ef., nr. 137, vr. 135b, 136a. 
810

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 119, vr. 51a; Esad Ef., nr. 140, vr. 68a; ġîrâzî‟nin sadece 

ismini vererek hadis rivayetinde bulunduğu Mervezî‟nin “Kitâbu‟s-Sünne” adlı hadis alanında ese-

ri vardır. 
811

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 149b, 150a-b, 151a-b, 152b, 153a-b, 154b, 155a-b, 

179b, 181b, 182a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 22a, 25b, 32b, 43a, 46a-b, 55a, b; Hekimoğlu, nr. 115, 

vr. 4a, b, 5a, b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 22b, 87a, b; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 23b; Esad Ef., nr. 140, 

vr. 18b. 
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Herevî Sâhib el-Ezherî (ö. 401/1011): el-Garîbeyn fi‟l-Kur‟ân ve‟l-Hadîs,
813

 Dârekutnî 

(ö. 405/1014): Sünen,
814

 Ebû Ömer b. Abdi‟l-Ber (368-463/978-1071): Kitâbu‟t-

Temhîd,
815

 Ġbn „Asâkir el-Hâfız Ebu‟l-Kâsım ed-DımeĢkî (ö. 499-571/1105-1176): 

Erbe„ûne‟t-Tıvâl,
816

 Ġbnü‟l-Cevzî (ö. 597/1200): el-„Ġlelu‟l-Mütenâhiye,
817

 Ebû Muhammed 

el-Münzirî (ö. 656/1258).
818

  

ġîrâzî, tefsirinde hadis Ģerhi kitaplarından da önemli ölçüde istifade etmiĢtir. Bunları 

Ģöyle sıralayabiliriz: 

Begavî (ö. 516/1122): “ġerhü‟s-Sünne”, ġîrâzî‟nin Tebriz‟de okuduğu, Hadis kitapla-

rından seçilmiĢ hadislerin Ģerhi olan bu eserden hadis rivayeti
819

 yanında, hadislerin açık-

lamalarını ve kelime izahlarını aktarmaktadır.
820

 

Ebû Süleymân el-Hattâbî (ö. 388/998)‟nin “A„lâmu‟l-Hadîs fî ġerhi Sahîhi‟l-

Buhârî”
821

 ve “Garîbu‟l-Hadîs”
822

 adlı eserlerinden istifade etmiĢtir.  

eĢ-ġeyh Muhyiddîn en-Nevevî (ö. 676/1277): el-Minhâc fî ġerhi Sahîh-i Müslim 

Ġbni‟l-Haccâc. Müfessir, ġâfiî mezhebinde önemli bir yere sahip olan Nevevî‟nin görüĢle-

                                                                                                                                          

812
  ġîrâzî, eserinin ismini vererek de Taberânî‟den hadis aktarmaktadır. ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. 

A1830, vr. 11a, 43a, 44a, 46a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 4a, b, 5a, b, 6a; Hekimoğlu, nr. 116,  vr. 

22b; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 126b; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 56a; Esad Ef., nr. 138, vr. 21b.  
813

  Müfessir, Herevî‟nin adını zikreder ama eserinin ismini zikretmez. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., 

Hekimoğlu, nr. 109, vr. 60a (KrĢ. Ebû Ubeyde Ahmed b. Muhammed el-Herevî Sâhib el-Ezherî (ö. 

401/1011): el-Garîbeyn fi‟l-Kur‟ân ve‟l-Hadîs, Thk. Ahmed Ferîd el-Mezîdî, Mektebetü Nizâr 

Mustafâ el-Bâz, Mekke-Riyâd 1419/1999, c. V, s. 1509), Hekimoğlu, nr. 109, vr. 126b (KrĢ. 

Herevî, age, c. III, s. 460), 129a (KrĢ. Herevî, age, c. I, s. 143), 174a (KrĢ. Herevî, age, c. V, s. 

1354); Hekimoğlu, nr. 116, vr. 129b.  
814

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 84b, 101b, 105b, 108a, 186a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 

83b, 87a, b, 88b, 106b; Hekimoğlu, nr. 110, vr. 187a; Esad Ef., nr. 114, vr. 125a; Hekimoğlu, nr. 

112, vr. 152a; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 112a; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 170a, 200a. 
815

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 114, vr. 412b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 156b; Hekimoğlu, nr. 

118, vr. 242a; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 51b-52a; Hekimoğlu, nr. 122, vr. 243a. 
816

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 135, vr. 6b, 22b, 24b; Mu„cem‟inden de istifade etmiĢtir. Esad 

Ef., nr. 135, vr. 95b. 
817

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 22b. 
818

  el-Münzirî‟den hadis açıklaması aktarmıĢtır. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 5b. 
819

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 177a;  Hekimoğlu, nr. 113, vr. 202, 302a, 305a; 

Hekimoğlu, nr. 115, vr. 120b-121a, 121b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 78b, 143a-b; Hekimoğlu, nr. 

117, vr. 30b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 130b; Hekimoğlu, nr. 121, vr. 326b; Esad Ef., nr. 135, vr. 7b; 

Esad Ef., nr. 137, vr. 8a; Esad Ef., nr. 138, vr. 98b. 
820

  Hekimoğlu, nr. 115, vr. 5b; Hekimoğlu, nr. 120, vr. 9b; Esad Ef., nr. 140, vr. 72b.  
821

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 182b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 205a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 

81a, 98b, 192b; Hekimoğlu, nr. 120, vr. 29a; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 23b, 127b; Hekimoğlu, nr. 

126, vr. 237b; Esad Ef., nr. 140, vr. 7b; ġîrâzî bu eserden hadis açıklaması aktarmıĢtır. 
822

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 138, vr. 89b, 98b. 
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rine son derece önem vermekte
823

 ve zaman zaman eserinin de ismini zikrederek
824

 

Nevevî‟den hadis Ģerhleri aktarmaktadır.
825

 

Bunun dıĢında Kâdî „Ġyâd‟ın “ġerhu Müslim”
826

 ve Kurtubî‟nin “ġerhu Sahîh-i Müs-

lim”
827

 adlı Müslim Ģerhlerinden yararlanmıĢtır. Görüldüğü gibi ġîrâzî, Müslim‟in Sahîh‟inin 

üç Ģerhinden istifade etmiĢtir. Kadı „Ġyâd (ö. 544/1149)‟ın Sahîhayn ile Ġmam Mâlik‟in el-

Muvatta‟ındaki garîb kelimeleri açıklamak üzere kaleme aldığı “MeĢâriku‟l-Envâr”
828

 

adlı eserinden de yararlanmıĢtır.  

Böylece Kutbuddîn, tefsirinde hadisler yanında Ģerhlerine de önem vermiĢtir. Mü-

fessirin zaman zaman eser ismi vermeden hadis açıklamalarına yer verdiği görülmekte,
829

 

bu durum kendisinin de hadis açıklaması yapmıĢ olduğunu düĢündürmektedir. 

Yararlandığı Hadis usûlü kaynakları ise Ģunlardır: Ebû „Abdillâh Hakîm et-

Tirmîzi (ö. 320/932): Nevâdiru‟l-Usûl fî Ma„rifeti Ehâdîsi‟r-Resûl,
830

 Ebû „Abdullâh 

                                                 

823
  Örneğin bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 56b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 253a. 

824
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 83a, 93a; Hekimoğlu, nr. 121, vr. 236a, 278b, 281a, 

292b, 306b; Hekimoğlu, nr. 122, vr. 355a, 358b, 360b, 361a, 376b, 398b; Hekimoğlu, nr. 126, vr. 

236b. 
825

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 6b; Esad Ef., nr. 114, vr. 11a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 80a, b; 

Hekimoğlu, nr. 114, vr. 404a, 405b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 15b, 83a-84b; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 

30b, 145a/165a, 194b/224b, 233b/263b; Hekimoğlu, nr. 120, vr. 121a; Esad Ef., nr. 140, vr. 130b, 

131b-135b; Nevevî‟nin Müslim Ģerhi oldukça yaygındır. Hatta Müslim Ģerhi deyince akla 

Nevevî‟nin Ģerhinden baĢkası gelmez. Çakan, age, s. 93. 
826

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 11b, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 111, vr. 304a, b; Hekimoğlu, nr. 

121, vr. 239b; Esad Ef., nr. 140, vr. 59b, 129b-130b; Kadı „Ġyâd‟ın Ģerhinin tam ismi “Ġkmâlü‟l-

Mu‟lim bi Fevâid-i Müslim”dir. Çakan, age, s. 93. 
827

  Hekimoğlu, nr. 115, vr. 92a; Esad Ef., nr. 138, vr. 135a. 
828

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 81a; Hekimoğlu, nr. 121, vr. 236a; Hekimoğlu, nr. 

122, vr. 376b; Esad Ef., nr. 134, vr. 76b-77a. Kadı „Ġyâd‟ın “MeĢâriku‟l-Envâr „alâ Sıhahi‟l-„Âsâr” 

adlı eseri 1914‟te Tunus‟ta yayınlanmıĢtır. 
829

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 52b, 67a, 82b, 152a-b, 153a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 

21a, 89b, 154a, 155a, 156a, 157a-b, 165a, b, 182b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 18a, 159b; Hekimoğlu, 

nr. 113, vr. 205b, 362b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 3b, 3b-4a, 5b, 8b, 18a, 38b-39a, 77b, 138a-b; 

Hekimoğlu, nr. 116, vr. 81a-b, 93b-96a, 105b-107b, 121b-122a; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 232 a-b; 

Hekimoğlu, nr. 120, vr. 29a; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 97b; Esad Ef., nr. 137, vr. 2b, 134b; Esad Ef., 

nr. 140, vr. 146b. Müfessir, zaman zaman da ulemanın hadislerin manası ve açıklaması hakkındaki 

tartıĢmalarına yer vermiĢtir. Esad Ef., nr. 137, vr. 40b, 47a. 
830

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 149a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 183a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 

121b, 127a, 171b; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 148b; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 164b; Hekimoğlu, nr. 

126, vr. 240b; Esad Ef., nr. 137, vr. 9b, 11b; Esad Ef., nr. 140, vr. 99a; Bu eserden çoğunlukla ha-

dis rivayeti, kısmen de hadis açıklaması almıĢtır. 
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Muhammed el-Hâkim en-Nîsâbûrî (ö. 405/1014): Ma„rifetu „Ulûmi‟l-Hadîs,
831

 Ebû Bekr 

el-Hatîb (ö.  463/1071): el-Kifâye fî Ma„rifeti Usûl-i „Ġlmi‟r-Rivâye.
832

 

Zaman zaman isim belirtmeyerek ahracehu‟l-eimme,
833

 “revâhü‟l-eimme”,
834

 

revâhu‟l-eimmetü‟s-sikât,
835

 “cemâ„atün min eimmeti‟l-hadîs”
836

 kâle ba„du‟l-eimme
837

 

Ģeklinde genel ifadelerle hadis imamlarından hadis rivayet etmiĢtir. Bazen hadisin kay-

naklarından birinin ismini zikredip “ve gayrihî”
838

 diyerek aynı hadisin baĢka kaynak-

larda da geçtiğini vurgulamıĢtır. 

c. Arap Dili ve Edebiyatı 

Müfessirimiz tefsirinde dil ve lügat izahlarına da önemli bir oranda yer vermiĢtir. Genel-

likle bu alanda istifade ettiği kaynakların müelliflerinin adını, kısmen de eserinin adını 

vermiĢtir. Birçok kez de kaynağa inmeyip, çeĢitli tefsirlerden dil ve lügat izahları aktar-

mıĢ, o tefsirin yer verdiği dilcilerin görüĢlerini zikretmiĢtir. Dil ve lügat bakımından en 

fazla nakilde bulunduğu eser, el-Cevherî (ö. 400/1009)‟nin “es-Sıhâh”ıdır.
839

 Bunun 

dıĢında istifade ettiği diğer dilcileri ise Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: el-Halîl b. Ahmed 

(175/791),
840

 Sîbeveyh (180/796),
841

 el-Kisâî (ö. 189/805),
842

 Kutrub (ö. 206/821),
843

 

                                                 

831
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 183b; Esad Ef., nr. 140, vr. 7b. 

832
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 12a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 149b; Hekimoğlu, nr. 

119, vr. 168a. 
833

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 184a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 123a. 
834

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 67a, 100a, 105b; Hekimoğlu, nr. 120, vr. 29a. 
835

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 150a. 
836

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 126b. 
837

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 185b. 
838

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 27b, 32a, 46b, 118b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 4a, b, 5b, 146b. 
839

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 115b, 122a, 125a-b, 126a, 128a, 129b, 154b; ĠÜ 

Ktp., nr. A1830, vr. 38a, 62b, 131b, 144a, 172b, 173a, 178b, 191a, b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 21b, 

67b, 69a, 80a, 85b, 91a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 12a, 159b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 5a, b, 6a, b, 

10a; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 115b, 152b, 153b, 154a, 194a/224a; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 232b; 

Hekimoğlu, nr. 123, vr. 172a; Hekimoğlu, nr. 126, vr. 299a; Esad Ef., nr. 137, vr. 11b (KrĢ. el-

Cevherî, Ġsmâîl b. Hammâd, es-Sıhâh Tâcü‟l-Lüğa ve Sıhâhi‟l-„Arabiyye, Thk. Ahmed 

„Abdulğafûr „Attâr, 4.bs., Dâru‟l-„Ġlmi‟l-Melâyîn, Beyrut 1990, c. IV, s. 1366); Esad Ef., nr. 140, 

vr. 16b (el-Cevherî, age, c. II, s. 684). 
840

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 125b, 131a, 132a, b, 147a, 149a, 168b;  ĠÜ Ktp., nr. 

A1830, vr. 159a, 190b; Esad Ef., nr. 114, vr. 188a; Hekimoğlu, nr.112, vr. 100b; Hekimoğlu, nr. 

116, vr. 75a, 122a, 149b; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 62b; Esad Ef., nr. 137, vr. 48a; Esad Ef., nr. 140, 

vr. 13a, 28a. 
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Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ (144-207/761-822),
844

 Ebû „Ubeyde Ma„mer b. 

el-Müsennâ et-Teymî (ö. 110-210/728-825),
845

 Ebü‟l-Hasen Saîd b. Mes„ade el-MücâĢiî 

AhfeĢ el-Evsat (ö. 215/830),
846

 el-Esmaî (ö. 216/831),
847

 Ebû „Ubeyd el-Kâsım b. 

Sallâm (ö. 223/837),
848

 Ġbn Kuteybe (213-276/828-889),
849

 Ebu‟l-Abbâs el-Müberred 

(285/898),
850

 Zeccâc (ö. 311/923),
851

 Ebû Bekr b. el-Enbârî (ö. 328/940),
852

 Ġbn Düreyd 

el-Ezdî (ö. 321/933),
853

 Ebû Ca„fer en-Nahhâs (ö. 337/948),
854

 Ebû Mansûr Muhammed 

                                                                                                                                          

841
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 132a, 147b, 148b, 163b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 61a, 

102a, 130b, 172b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 16a, 25a, 99b, 100b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 103b, 

113b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 122a, 149b; Hekimoğlu, nr. 120, vr. 3b. 
842

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 115a, 125b, 129b, 131a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 

191a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 12a; “Meâni‟l-Kur‟ân”ı vardır. el-Kisâî, Me„âni‟l-Kur‟ân, Dâru‟l-

Kabbâ„, Kahire 1998; Koç, Tefsirde Bir Kaynak Ġncelemesi, s. 119. 
843

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 83a; Esad Ef., nr. 137, vr. 17b; “Meâni‟l-Kur‟ân”ı 

vardır.  
844

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 92a, 112b, 125b, 128a, 131a, 136a, 146b, 147b, 

158b, 172b, 186a, 189a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 29a, 174a, 179b, 190a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 

91a, 115a, 118b, 156a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 267a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 91b, 181b; Esad Ef., 

nr. 137, vr. 17b; Ferrâ‟nın “Meâni‟l-Kur‟ân”ı mevcut olup, bu eser Kur‟an‟ın nahvi konuları ve an-

laĢılması konusunda en mühim kaynaklardandır. Bk. Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. I, s. 257-264. 
845

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 131a, 146b, 158a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 27a, 29a, 

36b, 48b, 69b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 21b, 40b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 287a; Hekimoğlu, nr. 

116, vr. 74b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 266b; Esad Ef., nr. 140, vr. 4b, 15a, 66a, 100a, 113b, 119b. 
846

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 43b, 115a, 125a, b, 131a, 145b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, 

vr. 68b, 69b, 90a, 182b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 35a, 73b, 78a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 365a; 

Hekimoğlu, nr. 115, vr. 41a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 91b, 96b; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 132b;  Esad 

Ef., nr. 137, vr. 18a, 23b. AhfeĢ‟in “Meâni‟l-Kur‟ân” adlı eseri var. 
847

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 147b, 179a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 69b, 116a, 153b, 

189a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 121a; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 160a; Hekimoğlu, nr. 120, vr. 26b. 
848

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 120a, 175a, 177b, 179b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 51a, 

66a, 113b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 38a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 122a; Garîbu‟l-Kur‟ân‟ı ve 

Meâni‟l-Kur‟ân‟ı var. Cerrahoğlu, age, c. I, s. 253. ġîrâzî, Ebû Ubeyd‟den dil ve tefsir görüĢleri 

aktarır. 
849

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 80a, 99b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 80b; Hekimoğlu, 

nr. 116, vr. 70b; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 152b, 153a; Tefsir alanında “Tefsîru Garîbi‟l-Kur‟ân”ı ve 

“Te‟vîl-u MüĢkîli‟l-Kur‟ân”ı vardır. Bu eserleri üzerine Mustafa Kurt‟un doktora çalıĢması bu-

lunmaktadır. Kurt, Mustafa, Ġbn Kuteybe ve Tefsir AnlayıĢı, MÜĠFAV Yay., Ġstanbul 1996. 
850

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 176a, 189a,  191a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 360a, 365a; 

Hekimoğlu, nr. 118, vr. 266a; Esad Ef., nr. 137, vr. 7a. Müberred‟in “Meâni‟l-Kur‟ân”ı var. 
851

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 60a, 96a, 110a, 111b, 130b, 136a, 142b, 168b, 172a-

b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 48b, 62b, 101b, 134b, 191a, b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 9b, 25b, 40b, 

156a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 265b, 267b, 280b, 300a, 340a, 355a, 362a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 

48a, b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 78a, 139b, 181b; Esad Ef., nr. 140, vr. 90b. 
852

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 146b, 175a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 48b, 123a, 139b; 

Esad Ef., nr. 114, vr. 188a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 91a, 98b, 102b, 105a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 

222b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 12a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 70b, 71a, 78a, 84a, 96b, 133a, 150b, 

181b; Esad Ef., nr. 140, vr. 150a.  
853

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 129b, 165a; “Cemheretü‟l-Luga” adlı eseri vardır. 

ġîrâzî, bir yerde “sâhibu‟l-cemhere” ifadesi ile görüĢ aktarmaktadır. Hekimoğlu, nr. 122, vr. 392b. 
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b. Ahmed b. Ezher el-Herevî Ezherî (ö. 370/980):
 855

 Tehzîbu‟l-Luğa,
856

 Ebû „Alî el-

Fârisî (ö. 377/987),
857

 Ebû Süleymân el-Hattâbî (ö. 388/998),
858

 Zekeriyyâ Ġbn Fâris (ö. 

395/1004):
859

 Mu„cemu Mekâyîsi‟l-Luğa,
860

 Kitâbu‟l-Mücmel.
861

 Ebû Mansûr es-

Sa„âlibî (ö. 429/1038): Fıkhu‟l-Luğa ve Sirru‟l-„Arabiyye,
862

 Râgıb el-Ġsfahânî (ö. 

502/1108)‟nin Müfredât‟ından
863

 ve en-Nevevî (ö. 676/1277)‟nin Tehzîbu‟l-Esmâ‟ ve‟l-

Luğât‟ından
864

 yararlanmıĢtır. 

 ġîrâzî, birçok yerde isim belirtmeyerek “kâle ehlu‟l-luga”,
865

 “kâle ba„du ehli‟l-

luga”,
866

 “hâzâ kavlu ehli‟l-lisân”,
867

 kâle ehlü‟l-meânî,
868

 kâle ba„du ehli‟l-meânî,
869

 

                                                                                                                                          

854
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 189a;  Hekimoğlu, nr. 116, vr. 122a; Hekimoğlu, nr. 120, vr. 

157b; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 114a; Esad Ef., nr. 132, vr. 7b, 166a; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 120b; 

Esad Ef., nr. 138, vr. 55a; Esad Ef., nr. 140, vr. 6a, 112a, 119b; “Kitâbu‟n-Nâsih ve‟l-Mensûh fi‟l-

Kur‟ân” adlı eseri var. 
855

  Müfessir, genellikle Ezherî‟nin sadece ismini vermektedir. Bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, 

nr. 109, vr. 91b, 136b, 187b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 38a, 96a;  Hekimoğlu, nr. 112, vr. 87a, 96a, 

192a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 291b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 129b. 
856

  Müfessir, kısmen Ezherî‟nin eserinin ismini zikreder. Bk. Hekimoğlu, nr. 113, vr. 235a (KrĢ. el-

Ezherî, Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed (282-370), Tehzîbu‟l-Luğa, Thk. Ahmed „Abdulalîm 

el-Birûnî, ed-Dâru‟l-Kavmiyyeti‟l-„Arabiyye, Kâhire 1384/1964, c. XII, s. 386). 
857

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 101b, 113b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 127a; Hekimoğlu, nr. 116, 

vr. 145a, 166b; “Kitâbu‟l-Hücce” ve “Kitâbu‟l-Halebiyyât” adlı dil kitapları vardır. Cerrahoğlu, c. 

I, s. 327. 
858

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 122a, 161b, 187a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 65a, 173a; 

Hekimoğlu, nr. 112, vr. 37a, 96a, 149a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 83b, 149a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 

183b. 
859

  ġîrâzî, genellikle Ġbn Fâris‟in sadece simini vererek nakilde bulunmaktadır. Bu bilgilerin birçoğu 

“Mekâyisu‟l-Lüğa” adlı eserinde bulunmamaktadır. Bk. Hekimoğlu, nr. 109, vr. 126a, 177b. 
860

  Hekimoğlu, nr. 120, vr. 162b (KrĢ. Ġbn Fâris, Ebü‟l-Huseyn Ahmed (ö. 395/1004), Mu„cemu 

Mekâyisi‟l-Lüğa, Thk. „Abdusselâm Muhammed Hârûn, Dâru‟l-Fikr, ts., c. III, s. 222-223); 

ġîrâzî‟nin tefsirinde genellikle “Mekâyisu‟l-luğa”daki bilgilere ilaveler yer almaktadır. Bk. ġîrâzî, 

age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 54a (KrĢ. Ġbn Fâris, age, c. V, s. 311); Hekimoğlu, nr. 112, 

vr. 67b (KrĢ. Ġbn Fâris, age, c. III, s. 320). 
861

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 164b. 
862

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 189b/219b. 
863

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 236a (el-Ġsfehânî, Râğıb, el-Müfredât fî Ğarîbi‟l-

Kur‟ân, Thk. Muhammed Seyyid Kîlânî, Mustafa el-Bâbî el-Halebî, Kâhire 1381/1961, s. 329); 

Hekimoğlu, nr. 116, vr. 161b/181b (KrĢ. el-Ġsfehânî, age, s. 292); Hekimoğlu, nr. 117, vr. 56a 

(KrĢ. el-Ġsfehânî, age, s. 292); Hekimoğlu, nr. 123, vr. 38a (KrĢ. el-Ġsfehânî, age, s. 511), 68b (KrĢ. 

el-Ġsfehânî, age, s. 43); Esad Ef., nr. 131, vr. 106b (KrĢ. el-Ġsfehânî, age, s. 329); Esad Ef., nr. 138, 

vr. 119a (KrĢ. el-Ġsfehânî, age, s. 334); Esad Ef., nr. 140, vr. 36b (KrĢ. el-Ġsfehânî, age, s. 233), 

65b (KrĢ. el-Ġsfehânî, age, s. 234).  
864

  Hekimoğlu, nr. 122, vr. 354b, 384a (en-Nevevî, Muhyiddîn b. ġeref, Tehzîbu‟l-Esmâ‟ ve‟l-Lüğât, 

Dâru‟l-Kütübi‟l-„Ġlmiyye, Beyrut, ts., c. III, s. 144), 397a (Nevevî, age, c. III, s. 174). 
865

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr.  109, vr. 53b, 92a, 107b, 139a, 147b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 

20a, 144a, 161b, 162b, 164a, 170b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 102b, 151a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 

283b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 71b; Esad Ef., nr. 140, vr. 51b. 
866

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 119, vr. 126a. 
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kâle ekseru ashâbi‟l-meânî,
870

 kâle kavmun min ashâbi‟l-meânî,
871

 hâzâ kavlu ehli‟l-

meânî,
872

 kâle erbâbü‟l-meânî
873

 Ģeklinde genel ifadeler kullandığı da görülmektedir. 

d. Kıraat 

Müfessirimiz gerek gördüğü durumlarda ayetlerin daha iyi anlaĢılabilmesi için farklı 

kıraat Ģekillerine tefsirinde yer vermiĢtir. Kıraatle ilgili olarak meĢhur sahabilerden 

Ömer b. el-Hattâb,
874

 „Alî b. ebî Tâlib,
875

 Ġbn „Abbâs,
876

 Ġbn Mesûd,
877

 Muâz b. Cebel 

(ö. 18/639),
878

 Übeyy b. Ka„b (ö. 32/652),
879

 Zeyd b. Sâbit (ö. 45/665)
880

 ve Abdullâh b. 

Zübeyr (ö. 73/692)‟in
881

  kıraat vecihlerini belirtmiĢtir. 

 Müfessirin kıraat vecihlerini gösterirken kendisinden nakilde bulunduğu kıraat 

imamları, ravileri ve bir kısım ulema Ģunlardır:  Saîd b. el-Müseyyeb (ö. 91/710),
882

 Saîd 

b. Cübeyr (ö. 95/714),
883

 Nehaî (ö. 96/715),
884

 Mücâhid (ö. 103/720),
885

  Ebân b. Osmân 

                                                                                                                                          

867
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 69b. 

868
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 50b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 26b, 132b, 135a, 183a-

b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 40a, 47b, 102b, 110b, 111a;  Hekimoğlu, nr. 115, vr. 37a, 71a, 110a, 

111b, 123b, 133a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 76b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 180b; Filolojik açıdan 

Kur‟ân‟ı inceleyen müfessirlere, “Ehlü‟l-Meânî” denilmiĢtir. Bunlar el-AhfeĢ, Ebû Ubeyde, Ġbn 

Kuteybe, el-Ferrâ, Ebû Ġshâk ez-Zeccâc gibi dilci müfessirlerdir. Eroğlu, Ali, Tarihte Tefsir Hare-

keti ve Tefsir AnlayıĢları, Ekev Yay., s. 105-107.  
869

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 226a. 
870

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 226b. 
871

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 227a. 
872

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 159a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 173b. 
873

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 54a, 55a, 67a, 70a, 86a, 95b. 
874

  ġîrâzî, age, Hekimoğlu, nr. 109, vr. 40b; Esad Ef., nr. 137, vr. 28b. 
875

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 116a, 176a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 34b, 49b, 96b, 148b; 

Hekimoğlu, nr. 116, vr. 158b; Esad Ef., nr. 137, vr. 19b, 40a. 
876

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 179b, 181a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 49b, 88b, 96b, 118b,  

191b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 160b; Esad Ef., nr. 137, vr. 28b. 
877

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 21a, 92b, 111b; Esad Ef., nr. 137, vr. 154b. 
878

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 20a. 
879

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 180a; Hekimoğlu, nr. 112, vr.  16a, 21a,  100b. 
880

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 116a; Esad Ef., nr. 137, vr. 28b. 
881

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 40b; Esad Ef., nr. 140, vr. 17b, 21b. 
882

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 49b. 
883

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 15b, 88b, 96b, 118b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 111b 
884

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 131a;  ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 180; Hekimoğlu, nr. 

112, vr. 88b, 111b, 148b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 124b. 
885

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 120a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 15b, 49b. 
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(ö. 105/723)
886

 Katade (ö. 118/736),
887

 Ġbn Âmir (ö. 118/736),
888

 Ġbn Kesîr (ö. 

120/738),
889

 Zührî (ö. 124/741),
890

 „Âsım (ö. 127/745),
891

 Yahyâ b. Ya„mer (ö. 

129/746),
892

 Ebû Ca„fer b. el-Ka„ka„ (ö. 130/748),
893

 Ebû „Abdirrahmân (ö. 136/753),
894

 

A„meĢ (ö. 147/ 764),
895

 Îsâ b. Ömer (ö. 149/766),
896

 Ebû Hanîfe (ö. 150/767),
897

 Ebû 

„Amr (ö. 154/771),
898

 Hamza (ö. 156/773),
899

 Sellâm b. ebî Mutî„ (ö. 164/780),
900

 Nâfi„ 

(ö. 169/785),
901

 Hafs (ö. 180/796),
902

 el-Kisâî (ö. 189/805),
903

 Ebû Bekr (ö. 193/809),
904

 

VerĢ (ö.197/812),
905

 Ya„kûb (ö. 205/821),
906

 Ebû Hâtim (ö. 277/890),
907

 Cevherî,
908

 el-

                                                 

886
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 126b. Ebân b. Osmân, Hz. Osman‟ın oğludur. 

887
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 156a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 97a, 118b. 

888
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 113b, 115a, 179b, 190b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 21a, 40a, 96b, 

101a, 103a, 104a, 150b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 123a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 149b. 
889

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 120a, 144a, 162b, 177a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 

101a, 113b, 115a, 190b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 49b, 96b, 100a, 111b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 

103b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 187a. 
890

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 160b; Hekimoğlu, nr. 120, vr. 165b; Esad Ef., nr. 

137, vr. 100b. 
891

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 162b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 113b, 115a, 179b; 

Hekimoğlu, nr. 112, vr. 21a, 76a, 151a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 70a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 158b. 
892

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 20a, 100b, Hekimoğlu, nr. 112, vr. 92b. 
893

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 120, vr. 165b. 
894

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 190b. 
895

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 120a, 129a, 144b, 163a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 

164a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 15b, 54a, 62a, 90a, 149b, 186a.  
896

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 87b, 151a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 122a. 
897

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 96b. 
898

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 120a, 162b, 177a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 20a, 113b, 

190b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 16a, 38a, 75b, 76a, 88b, 96b, 104a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 13b, 

103b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 149b, 187a. 
899

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 120a, 162b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 20a, 41b, 85a, 

113b, 115a, 181a, 190b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 21a, 23b, 38a, 48a, 54a, 76a, 88a, 90b, 140a, 

148b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 70b, 123a, 124b, 159a; Esad Ef., nr. 137, vr. 28b. 
900

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 140, vr. 110a. 
901

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 120a, 131b, 132b, 162b, 169b;  ĠÜ Ktp., nr. A1830, 

vr. 61b, 113b, 115a, 176a, 190b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 38a, 48a, 49b, 93a, 104a, 111b; 

Hekimoğlu, nr. 116, vr. 149b. 
902

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 162b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 103a; Hekimoğlu, nr. 

115, vr. 123a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 149b. 
903

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 120a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 20a, 29a, 41b, 113b, 

115a, 134b, 135a, 181a, 190b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 21a, 38a, 48a, 76a, 88a, 90b, 140a, 148b, 

155a;  Hekimoğlu, nr. 115, vr. 124b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 166b; Esad Ef., nr. 137, vr. 28b. 
904

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 48a, 61a, 111b, 116b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 105a. 
905

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 38a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 66b. 
906

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 88a, 104a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 166b; Esad Ef., 

nr. 137, vr. 100b. 
907

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 120a, 177b. 
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Hasen,
909

 A„rec (ö.?),
910

 Ġbn Vessâb (ö.?),
911

 Ġbn Ya„merân (ö?),
912

 Ġbn Muhayd (ö?),
913

 

Ebû Semmâk el-Ğadevî (ö.?),
914

 Ebu‟s-Semmâk (ö.?),
915

 Ġbnü‟s-Sümeykı„ (ö.?),
916

 Ebû 

Hayve (ö.?),
917

 Ġbn-ü Hayve (ö.?),
918

 Ġbn Üveys (ö.?),
919

 Ebû Süfyân b. Hüseyn (ö.?),
920

 

Talha b. Masraf (ö.?),
921

 Ebû Ġshâk es-Sebî„î (ö.?),
922

 el-EĢheb el-„Ukaylî (ö.?),
923

 Yezîd 

b. Kutayb (ö.?),
924

 Ġbn Ebî Ġshâk (ö.?),
925

 Ġbn Hürmüz (ö.?),
926

 Ebû Recâ el-„Atâridî 

(ö.?),
927

 et-Tirmîzî,
928

 el-Yezîdî (ö.?),
929

 Mufaddal (ö.?),
930

 „Amr b. „Ubeyd (ö.?),
931

 

Zeyd b. „Alî (ö.?),
932

 el-Hezelî (ö.?),
933

 Ebu‟l-Fadl er-Râzî (ö. 454/1062),
934

 Ġbn 

Halviye/Hâlûye,
935

 Ebû Ġshâk ez-Zeccâc (ö. 311/923)
936

 gibi.  

                                                                                                                                          

908
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 120a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 48b. 

909
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 173b, 179b, 190b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 67b, 87b, 88b, 149b, 

151a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 13b, 70a, 71a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 105a. 
910

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 120a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 49b, 88b. 
911

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 131a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 48b. 
912

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 136b. 
913

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 163a. 
914

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 18b. 
915

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 137, vr. 24a; Esad Ef., nr. 140, vr. 100b. 
916

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 176a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 23b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 

96b.  
917

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 115a, 176a; Esad Ef., nr. 137, vr. 139a. 
918

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 179b. 
919

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 176a. 
920

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 176a. 
921

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 179a. 
922

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 190b. 
923

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 190b. 
924

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 88a. 
925

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 151a. 
926

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 71a. 
927

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr.  115, vr. 13b; Esad Ef., nr. 132, vr. 82b. 
928

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 96b. 
929

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 96b. 
930

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 105a. 
931

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 137, vr. 143a. 
932

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 140, vr. 54b, 101a. 
933

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 140, vr. 110a. 
934

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 140, vr. 110a. 
935

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 140, vr. 110a. 
936

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 120b. 
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  Müfessirimiz, “karae‟l-cumhûr,”
937

 “karae cumhûru‟l-kurrâ‟”,
938

 “kırâetu‟l-

cumhûr,”
939

 “ekseru mine‟l-kurrâ‟”
940

 “kırâetu‟l-„âmmet-i”
941

 “karae‟s-sitte mine‟l-

kurrâi‟s-seb„a,”
942

 ifadelerini de kullanarak kurranın çoğunluğunun görüĢlerine yer ver-

mekte ve çoğunluğun görüĢünü benimsemektedir.  

 Bunun yanında “lügatu ehli‟l-Hicâz,”
943

 “karae ehlü‟l-Medîne,”
944

 “KureyĢ,”
945

 

“ehlü‟l-Mekke,”
946

 “ehlü‟l-Harameyn,”
947

 “Kûfiyyûn,”
948

 “ehlü‟l-Kûfe”
949

 “ehlü‟l-

Basra,”
950

 “ehlü‟Ģ-ġâm”
951

 gibi ifadelerle de değiĢik yörelerin kıraat vecihlerine yer 

vermiĢtir. ġîrâzî, “karae‟l-bâkûn,
952

” ifadesini de sık sık kullanarak ilgili ayet hakkında 

zikrettiklerinin dıĢında geriye kalanların kabul ettikleri okuyuĢ Ģeklini belirtmiĢtir.   

Tefsirinde Ģaz kıraatlere de yer veren ġîrâzî,
953

 bu kıraatleri genellikle “kurie”
954

 

Ģeklinde rivayet etmiĢtir. Müfessir, kıraatle ilgili olarak, yukarıda bir çoğunun adlarını 

saydığımız kârîlerin isimlerini ve kıraat vecihlerini nakletmiĢtir. Kıraate dair sadece Ebû 

                                                 

937
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 115a, 116a, 117b, 176a, 179a; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 199a; 

Esad Ef., nr. 137, vr. 24a, b, 129b. 
938

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 125, vr. 96a. 
939

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 189b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 20a, 92b; Hekimoğlu, 

nr. 112, vr. 151a; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 128b; Esad Ef., nr. 137, vr. 4a, 14a, 24a, 25a, 26a, b, 

28b, 39b, 40b, 49a, 50a, 51b, 56b, 87a, 88a, 101a, 102b, 123a, 125b, 133b, 143a, 144a, b, 154b; 

Esad Ef., nr. 140, vr. 71a, 114a. 
940

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 181a. 
941

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 123, vr. 207a; Esad Ef., nr. 140, vr. 50b. 
942

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 101a. 
943

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 162b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 186b. 
944

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 156a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 16a, 21a, 62a, 88a, 

104b, 151a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 338b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 117a. 
945

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 182b. 
946

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 156a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 99a. 
947

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 75a, 76a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 246a; Hekimoğlu, 

nr. 115, vr. 13b. 
948

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 156a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 179b; Hekimoğlu, nr. 

112, vr. 16a (, 62a, 75a, 104a, 150b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 13b, 74a; Esad Efebdi, 132, vr. 37a. 
949

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 178b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 338b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 

117a; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 199a; Esad Ef., nr. 137, vr. 28b. 
950

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 100a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 338b. 
951

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 62a, 97a; Esad Ef., nr. 137, vr. 51b. 
952

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 179b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 49b, 62a, 88b, 90b, 93a, 96b, 

100b, 111b, 140a, 148b, 150b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 70a, b, 103b, 159a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 

186b, 187a; Esad Ef., nr. 140, vr. 12b. 
953

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 167b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 96b; Esad Ef., nr. 137, 

vr. 131b. 
954

  Örneğin bk. Hekimoğlu, nr. 110, vr. 111b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 96b. 
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Bekr b. el-Enbârî (ö. 328/940)‟nin “Kitâbu‟l-Vakf ve‟l-Ġbtidâ”
955

 adlı eseri ile Ebu‟l-

Fadl er-Râzî (ö. 454/1062)‟nin “Levâmih”
956

 adlı eserinin ismini zikretmiĢtir. Bunların 

dıĢında baĢka bir eser zikrettiğine rastlayamadık. Müfessir, bazen yararlandığı tefsirin 

ismini vererek,
957

 genellikle de isim vermeden çeĢitli kıraat vecihlerini çoğunlukla tefsir-

lerden aktarmıĢtır. 

e. Fıkıh 

 ġîrâzî tefsirinde ahkâm ayetlerini açıklarken genellikle Kurtûbî‟nin, zaman zaman da 

Ġbn „Arabî‟nin, el-Cassâs‟ın ve Ebû Ca„fer et-Tahâvî (ö. 321/933)‟nin
958

 Ahkâmu‟l-

Kur‟ânlarından ve diğer bir kısım tefsirlerden ve eserlerden yararlanmıĢtır. Bunun ya-

nında kısmen de Gazzâlî‟nin “el-Basît”
959

 ve “Ġhyâ”
960

 adlı eserlerinden istifade etmiĢtir. 

Sahabenin, tâbiînin, ilk dönem müctehid imamlarının ictihadlarına ve özellikle de  dört 

fıkhî mezheb imamının görüĢlerine yer veren ġîrâzî,
961

 bu dört mezhebin görüĢlerini bir 

arada zikretmiĢtir. Mezheb imamının ve ileri gelenlerinin görüĢlerini zikrederken de Ģu 

Ģekilde ifadeler kullanmıĢtır: Ġmam ġafiî ve ashâbihî,
962

 ashâbu‟l-Ġmâm eĢ-ġâfiî,
963

 

mezhebü‟l-Ġmâm eĢ-ġâfiî,
964

 Ebu Hanife ve ashâbihî,
965

 ashâbu‟l-Ġmâm Ebî Hanîfe,
966

 

                                                 

955
  ġîrâzî, age, Esad Ef., nr. 140, vr. 60a; Bu eserin günümüzde baskısı yapılmıĢtır. Bk. Ebu Bekr b. 

BeĢĢar Muhammed b. Kasım b. Muhammed Ġbnü‟l-Enbari (ö. 328/940), Ġzahü‟l-Vakf ve‟l-Ġbtidâ fi 

Kitabillah azze ve celle, Thk. Muhyiddin Abdurrahman Ramazan, Matbuat-u Mecmai‟l-Lugati‟l-

„Arabiyye, DımaĢk 1391/1971. 
956

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 123, vr. 36b. Bu eser Ģaz kıraatler hakkındadır. ġîrâzî, bu 

eserin yazarı Ebu‟l-Fadl er-Râzî‟yi “Ġmâm Fahreddîn, el-Levâmih‟te Ģöyle dedi” Ģeklinde anmıĢtır.  
957

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 120, vr. 5a-b; KevâĢî‟nin ismini zikrederek ondan aktarmıĢ-

tır. 
958

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 107b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 85a; Hekimoğlu, nr. 

112, vr. 125a; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 153b, 154a; Esad Ef., nr. 137, vr. 96a, b, 97b, 98b-99a.  
959

  Hekimoğlu, nr. 126, vr. 226a; el-Basît fi‟l-Fürû„: ġâfiî fıkhının fürû kısmına ait olan ve kısaca “el-

Basît” diye bilinen eseri, Cüveynî‟nin “Nihâyetü‟l-Matlab” adlı eserinden özetlenmiĢtir. On civa-

rında yazma nüshası günümüze kadar ulaĢmıĢtır. Karlığa, H. Bekir, “Gazzâlî‟nin Eserleri” DĠA, Ġs-

tanbul 1996, c. XIII, s. 518. 
960

  Örneğin bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 160b-179a; KrĢ. Gazzâlî, Ġhyâ, c. I, s. 

754-786, c. II, s. 787-801, Âdâbu‟l-kesb ve‟l-meâĢ kitabının tamamını almıĢ. 
961

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 54a-b, 68a, 87a, 100a-108a. 
962

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 185a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 4a, 31a, 53b, 122b, 

123a. 
963

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 31a, 109a, 114b. 
964

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 2a, 6b, 38b. 
965

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 104a, 105a, 107a-b, 140a, 185a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, 

vr. 3b, 4a, 5a, 9a, 30b, 31a, 53b, 74a, 122b. 
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ba„du ashâbi‟l-Ġmâm Ebî Hanîfe,
967

 mezhebu‟l-Ġmâm Ebî Hanîfe,
968

 Ġmâm Mâlik ve 

Ashâbihî,
969

 ashâbu‟l-Ġmâm Mâlik,
970

 ba„d-u ashâbi‟l-Ġmâm Mâlik,
971

 ba„du‟l-

müteahhirîne mine‟l-Mâlikiyye,
972

 mezheb-ü‟l-Ġmâm Mâlik,
973

 ba„du ashâbi‟l-Ġmâm 

Ahmed,
974

 mezhebü‟l-Ġmâm Ahmed b. Hanbel,
975

 ehlü‟z-zâhir,
976

 cemâ„a min ehli‟z-

zâhir,
977

 zehebet-tâifetun min ehli‟z-zâhir,
978

 „inde‟l-eimmeti‟l-arbe„a
979

 vs.  

 Müfessirimizin fıkhî görüĢlerini naklettiği âlimlerden bir kısmını Ģu Ģekilde saya-

biliriz: Ebû Bekr b. „Abdirrahmân b. HiĢâm b. el-Hâris (ö.?),
980

 Ġbrahim en-Nehaî (47-

96/668-715),
981

 Hammâd (ö.120/738),
982

 Muhammed b. ġihâb ez-Zührî (ö. 124/741),
983

 

Ġbn ġübrume (74-144/693-761),
984

 Abdurrahmân b. Ebî Leylâ (74-148/693-765),
985

 Ebû 

Hanîfe (ö. 150/767),
986

 Evzâî (88-157/707-774),
987

 Hayve b. ġureyh (ö. 158/774),
988

 

                                                                                                                                          

966
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 74a, 87b, 109a, 114a, b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 105b, 106a 

967
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 10b, 61b. 

968
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 6b, 38b. 

969
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 106b, 108b, 174a, 185a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 53b, 

66b, 114a. 
970

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 104b, 105a-b, 107b, 116a, 166a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, 

vr. 55b, 67a, 74a, 100a, 109a, 122b. 
971

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 107b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 160b.  
972

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 5a. 
973

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 173a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 4a. 
974

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 4a. 
975

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 173a. 
976

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 5a, 81a, 163a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 181b. 
977

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 72b. 
978

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 130a. 
979

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 6a, 81a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 286a. 
980

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 71b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 199b. 
981

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 63b, 89a, 101a, 104b, 105a, 107b, 116a, 131a, 140a, 

141a, 185b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 3a, 10a, 50a, 66a, 107a, 109a, 122b. 
982

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 116b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 80b, 91b, 102b, 107a; 

Hekimoğlu, nr. 112, vr. 121a. 
983

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 97b-98a, 104a-b, 123b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 19a, 

26b, 28b,, 50b, 51b, 54a, 63b, 72a, 100a, b; Esad Ef., nr. 137, vr. 153a, 154a; Zührî‟den zaman 

zaman tefsir görüĢleri de aktarmıĢtır. Hekimoğlu, nr. 112, vr. 141a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 81b. 
984

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 31a-b, 34a, 51a, 72a. 
985

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 101a, 141b, 166b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 31b, 34a, 

45a, 51a, 66b. 
986

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 87a, 92a, 97b-98a, 101a, 103a-b, 104b, 108b, 126b, 

128a, 132b, 141a-b, 142a, 166b, 173a, 185a, 189b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 2a-b, 3a-b, 4a-b, 5a, 9b, 

13a, 30a-b, 31a-b, 34a. 
987

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 92a, 98a, 103b, 104a-b, 105a-b, 140a,142a, 170b; ĠÜ 

Ktp., nr. A1830, vr. 4a, 19a, 26a, 31a, b, 49b, 51b, 67a, 72a. 
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Züfer (ö. 158/775),
989

 Süfyân es-Sevrî (95-161/715-778),
990

 Muhammed b. „Abdilhakem 

(171/787),
991

 el-Ġmâm Mâlik b. Enes (ö. 179/795),
992

 Ebû Abdullâh b. el-Mübârek (ö. 

181/797),
993

 Yûsuf (113-183/731-799),
994

 Muhammed b. Hasen eĢ-ġeybânî (132-

189/749-805),
995

 „Abdurrahmân Ġbnü‟l-Kâsım (128-191/745-806),
996

 Abdullâh Ġbn Vehb 

(125-197/742-812),
997

 Hasen b. Sâlih (100-199/718-814),
998

 Ġmam eĢ-ġafiî (204/819),
999

 

Ġbn Ebî ġeybe (159-235/775-849),
1000

 Ġbn Habîb es-Sülemî (ö. 238/853),
1001

 Ġshâk b. 

Râhûye (ö. 238/853),
1002

 Sahnûn (ö.?),
1003

 Ġmam Ahmed b. Hanbel (164-241/780-

855),
1004

 Ebû Sevr Ġbrâhîm b. Hâlid (ö. 246/860),
1005

 el-Müzenî (175-264/791-877),
1006

 

                                                                                                                                          

988
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 140a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 73a, 107a, 117a.  

989
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 116b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 10b. 

990
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 101a, 103b, 116b, 127a, 141a,b, 185a; ĠÜ Ktp., nr. 

A1830, vr. 3a, 4a, 26a, 31a, 34a. 
991

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 104b-105a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 30b, 47a, 84a. 
992

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 83b-84a, 89b, 90b, 92a, 97b, 98a, 100a, 101a, 103a, 

104a, 104b, 106a, b, 107a, 116b, 118b, 126b, 131a, 139b, 141a-b, 142a, 166a-b, 167a, 173a, 176b, 

177b, 190a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 2a, b, 3a-b, 4a, 5a, 6b, 9b, 13a, 19a, 30b, 31a-b, 36b, 38b, 61a, 

62b, 66a-b, 88a. 
993

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 10b, 19a, 51a, 90b. 
994

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 84a, 101a, 104b, 128a, 132b, 141b, 185a; ĠÜ Ktp., 

nr. A1830, vr. 3b, 10b, 30b, 31b. 
995

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 101a, 128a, 132b, 141b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 3b, 

9b, 31b, 97b, 123b. 
996

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 83a, 98a, 100a, 101b, 116a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 

30b, 53b, 66a, 74a, 84a, 98b, 100a, 109b, 114a, 116a, 122b, 130a, 172b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 

92a, 133b, 151b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 341b;  Ġmam Malik‟in baĢ talebesi olan Abdurrahman b. 

Kasım‟ın  Esediyye ve Müdevvene adlı eserlerinden Ġmam Malik‟in görüĢlerini aktarır. 
997

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 101b,104b, 174a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 53b, 89a, 

109b, 114a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 133b; Abdullâh b. Vehb el-Fihri, Fıkıh ve hadis ilminde meĢ-

hur, Ġmam Malik‟in talebelerindendir. ġîrâzî, daha ziyade Ġmam Malik‟ten rivayetlerini aktarır. 
998

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 107a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 91a; Hekimoğlu, nr. 

112, vr. 18b. 
999

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 84a, 87a, 92a, 97b, 98a, 101a, 102a, 103a-b, 104a-b, 

105a-b, 106b, 107a, 110b, 116a-b, 126b, 140a, 141a-b, 142a, 164b, 167a, 173a, 176b, 177a, 185a, 

189b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 2a-b, 3a-b, 4a-b, 5a, 9a -b, 10b, 13a, 30a-b, 31a-b, 36a-b, 38b. 
1000

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 101a, 105a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 10a, 124a. 
1001

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 98a, 103a, 105b, 116a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 49b, 

91b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 133b. 
1002

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 101a, 103b, 104a, 105a, 132b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, 

vr. 3a, 9b, 19a, 31b, 72a, 84a, 88b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 131b; ġîrâzî, Ġshâk‟ı genellikle Ahmed 

b. Hanbel‟le beraber zikreder. Ġshak b. Ġbrahim b. Râhûye (ö. 238/853), NiĢabur‟da fakıh idi, 

Ahmed b. Hanbel‟in arkdaĢı, hadis imamı, Hanbel ile yakınlığı sebebi ile Hanbelî denmiĢse de 

herhangi bir mezhebe bağlı bulunmayan mutlak müctehiddir (Abdullâh Aydınlı, “Ġbn Rahûye”, 

DĠA, Ġstanbul 1999, c. XX, s. 241).  
1003

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 89a, 122b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 179b. 
1004

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 97b, 101a, 102b, 103a-b, 104b, 105a-b, 107a, 108b, 

116a-b, 118b, 141a-b, 142a, 166b, 189b, 190a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 2b, 3a, 4b, 5a, 36b. 
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Dâvûd ez-Zâhirî (ö. 270/884),
1007

 Ebû Hayseme (279/892-93),
1008

 Ġshâk b. Ġbrâhîm el-

Harbî (ö.?),
1009

 Ġbnü‟l-Münzir en-Nîsâbûrî (ö. 309/921),
1010

 el-Hulvânî (ö. 448/1056)
1011

 

Ebû Ömer b. Abdi‟l-Ber (368-463/978-1071),
1012

 el-Kâdî Ebu‟l-Velîd el-Bâcî (ö. 

494/1100),
1013

 Kâdî „Ġyâd (476-544/1083-1149): el-Medârik,
1014

 Harakî (ö.?),
1015

 

Sicistânî (ö.?),
1016

 Ġbn „Aliyye,
1017

 el-Kâdî „Abdulvahhâb
1018

 vs. 

 ġîrâzî, çeĢitli ifadelerle belli yörelerin fıkıh ekollerinin görüĢlerine de yer vermiĢ-

tir. Bunları Ģöyle sıralayabiliriz: Ehlü‟l-hicâz,
1019

 Hicâziyyûn,
1020

 kavlü ehli‟l-

Medîne,
1021

 cemâ„a min ehli‟l-Medîne,
1022

 fukahâu‟l-Medîne,
1023

 „ulemâu‟l-Medîne,
1024

 

kavlü ehli‟l-„Irâk,
1025

 ba„du‟l-„Irâkıyyîn,
1026

 el-„Irâkıyyûn,
1027

 ehlü‟l-Kûfe,
1028

 

                                                                                                                                          

1005
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 92a, 97b-98a, 101a, 102a, 103b, 105b, 140a, 141a; 

ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 3b, 31b, 66a, 73a, 88a, 94a, 107a. 
1006

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 30b, 39a, 53a, 126a, 176a; Ġmam ġafi‟den nakillerini aktarır. 
1007

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 5a, 81a; Hekimoğlu, nr. 111, vr. 286b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 

199a, 203b. 
1008

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 101a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 124a. 
1009

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 49b, 124a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 105a. 
1010

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 92a, 102b, 104a-b, 105a-b, 116a-b, 154a, 166b; ĠÜ 

Ktp., nr. A1830, vr. 3a, 52a, 62a, 66a, 68a, 91b, 107a; Esad Ef., nr. 140, vr. 7b. Müfessir, Ġbnü‟l-

Münzir‟in ġafiî fıkhı alanındaki “Kitâbu‟l-ĠĢrâf” adlı eserinin ismini zaman zaman zikrederek alın-

tı yapmaktadır. ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 83a; Hekimoğlu, nr. 114, vr. 418b. 
1011

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 106a; Ebû Hanife ashabından. 
1012

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 101b, 102a, 103b, 105a, 106a, 107a-b, 108a, 165a, 

168b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 2b, 9a, 39a, 51a, 53a, 56b, 66a, 84a, b, 88b, 123a; Hekimoğlu, nr. 

112, vr. 51b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 156b. 
1013

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 81b (Ġmâm Mâlik ashabından); Ebû Velîd el-Bâcî‟nin el-

Müntekâ‟sı Muvattâ‟nın ilk meĢhur Ģerhlerindendir. 
1014

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 184a; “fi‟l-Medârik” Ģeklinde eserin ismini zikret-

miĢtir. Maliki mezhebi âlimlerinden olan Kadı Ġyâd‟ın Mâlikî fıkhı alanındaki bu eseri günümüzde 

basılmıĢtır: Tertibu‟l-Medârik ve Takrîbu‟l-Mesâlik li Ma„rifet-i A„lâm-i Mezheb-i Mâlik, Thk. 

Ahmed Bekr Mahmûd, Dâru‟l-Mektebeti‟l-Hayât, Beyrut 1967. 
1015

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 123a;  Hekimoğlu, nr. 116, vr. 174b (min ashâbi Ġmam Ahmed 

b. Hanbel). 
1016

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 189b/219b; Hanefi fıkıh imamlarından. 
1017

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 31a, 56b; Ġmam Malik ashabından olduğunu zikreder. 
1018

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 56a, 98b. 
1019

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 100b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 66a. 
1020

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 55b. 
1021

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 141a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 2b, 53b, 54a, 58a; 

Hekimoğlu, nr. 112, vr. 139a. 
1022

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 53a, 84a. 
1023

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 55a. 
1024

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 66b, 72a. 
1025

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 2b, 66a, 67a. 
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Kûfiyyûn,
1029

 cemâ„a mine‟t-tâbiîn min fukahâi‟l-Kûfe,
1030

 cemâ„a min ehli‟l-„Irâk,
1031

 

Bağdâdiyyûn min ashâb-i Ġmâm Mâlik
1032

 gibi. Bazen “tâifetun min ehli‟l-fıkh,”
1033

 

“fukahâu‟l-emsâr,”
1034

 ittefev eimmetü‟l-fetvâ
1035

 gibi genel ifadeleri de kullanmıĢtır. 

Görüldüğü gibi müellifimiz fıkhî konulara geniĢ yer ayırmıĢ, ġâfiî mezhebinden 

olmasına rağmen mezheb taassupluğu yapmamıĢ, tefsirinde diğer üç mezhebin görüĢle-

rinden de ġâfiî mezhebine yakın bir oranda söz etmiĢtir. 

 Tefsirinde fıkhî konulara geniĢ yer veren ġîrâzî‟nin, bu alanda genellikle 

Kurtubî‟nin tefsirinden yararlanmasına ve fıkhî kaynaklarının azlığına rağmen özellikle 

Hac konusunun fıkhî yönünün geniĢçe ele alındığı ve haccın nasıl yapılacağı konusunda 

ayrıntılı bilginin yer aldığı 22 ve 23. ciltlerde çoğunluğu Hanefî mezhebinin kaynakları 

olmak üzere çok sayıda fıkhî kaynaktan ve farklı alanlardaki eserlerden istifade edildiği 

ve genellikle sadece eser adı verildiği görülmektedir. Örneğin sâhibu‟l-Mebsût,
1036

 

sâhibu‟l-Muhît,
1037

 sâhibu‟l-Fetâvâ,
1038

 sâhibu‟t-Tecnîs,
1039

 sâhibu‟n-Nihâye,
1040

 

sâhibu‟l-Bedâi„,
1041

 sâhibu‟l-Muğrib,
1042

 sâhibu‟l-Müntekâ,
1043

 sâhibu‟l-Îzâh,
1044

 

                                                                                                                                          

1026
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 107b. 

1027
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 122b. 

1028
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 141a-b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 70b, 106b, 107a. 

1029
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 55b, 66b, 69a, 72a. 

1030
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 34a. 

1031
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 36b. 

1032
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 55b. 

1033
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 107b. 

1034
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 50a,  66a, 104b; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 24a. 

1035
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 81a, 91b. 

1036
  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 248a, 249a, 257a, 271b, 319a, 323a; Hekimoğlu, nr. 122, vr. 379b. 

1037
  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 222a, 248a, 269b, 271b, 272b, 289a, 313b; Hekimoğlu, nr. 122, vr. 346a, 

349b, 361b, 380b, 386b, 407b. 
1038

  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 222a, 224a, b, 248a. 
1039

  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 223b. Ebu‟l-Hasen Burhâneddîn Alî b. Ebî Bekr Merginânî (ö. 

593/1197)‟nin Hanefi fıkhı alanında Tecnîs adlı eseri vardır ve günümüzde yayınlanmıĢtır. 
1040

  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 245a, 252b, 272b; Hekimoğlu, nr. 122, vr. 359b, 376b, 384a 
1041

  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 257a, 322a; Hekimoğlu, nr. 122, vr. 360a (Kâsânî), 369a, 380a, b, 381b, 

396b, 400b; Ebû Bekr Alaeddîn Ebû Bekr b. Mes„ud b. Ahmed el-Hanefî Kâsânî (ö. 587/1191)‟nin 

Hanefî fıkhı alanında “Bedâi„u‟s-Sanâi„ fî Tertîbi‟Ģ-ġerâi„” adlı eseri günümüzde yayınlanmıĢtır.  
1042

  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 262b, 270b (KrĢ. el-Mutarrizî, el-Ġmâm Ebu‟l-Feth Nâsıruddîn el-Lügavî 

el-Hanefî (ö. 610/1213), el-Muğrib fî Tertîbi‟l-Mu„rib, Thk. Mahmûd Fâhûrî-„Abdulhamîd 

Muhtâr, Mektebetü Üsâme b. Zübeyr, Haleb 1399/1979, c. I, s. 104), 271b (KrĢ. el-Mutarrizî, age, 

c. I, s. 40); Hekimoğlu, nr. 122, vr. 347a (KrĢ. el-Mutarrizî, age, c. II, s. 277), 376b, 383b, 392b. 
1043

  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 281b. 
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sâhibu‟l-Ġhtiyâr,
1045

 sâhibu‟l-„Avârif,
1046

 sâhibu‟l-Mültekadât,
1047

 sâhibu Kitâbi‟l-

Metâli„,
1048

 ġerhu‟l-Mesâbih,
1049

 sâhibu Mu„cemi‟l-Buldân,
1050

 sâhibu Muhtasari 

Mu„cemi‟l-Buldân,
1051

 sâhibu Hızâneti‟l-Ekmel,
1052

 sâhibu‟l-Vâkı„ât,
1053

 sâhibu 

Suveri‟l-Ekâlîm,
1054

 sâhibu‟l-MeĢârık,
1055

 Kitâbu‟d-Delâil,
1056

 sâhibu‟l-Ğâbe/Ğâye,
1057

 

sâhibu‟l-Yenâbî„
1058

 en-Nevevî: ġerhu‟l-Mühezzeb,
1059

 ġâfiî kitabı Vecîz,
1060

 el-Ğaffârî: 

el-Hâvî,
1061

 Ģârihu‟t-Tenbîh,
1062

 eĢ-ġeyh Ġbn Halîl: Menâsik,
1063

 Ġbn Habîb el-Mâlikî (ö. 

238/853): Câmi„u‟l-Ed„iyye,
1064

 en-Nesefî: el-Kâfî,
1065

 Hanefî‟den Sâhibu‟l-Hidâye,
1066

 

                                                                                                                                          

1044
  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 284a; Hekimoğlu, nr. 122, vr. 347b (Benzer ifadeler için krĢ. Muhyiddîn 

en-Nevevî, Kitâbu Metni‟l-Îzâh fi‟l-Menâsik, Dâru‟l-Kütübi‟l-„Ġlmiyye, Beyrut 1405/1985, s. 91).   
1045

  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 329b; “el-Ġhtiyâr li Ta„lîli‟l-Muhtâr” Hanefi fıkhı alanında olup, Ebü‟l-

Fazl Mecdüddîn Abdullâh b. Mahmûd b. Mevdûd Mevsılî (ö. 683/1284)‟ye aittir. 
1046

  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 335a. 
1047

  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 210b. 
1048

  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 236b. 
1049

  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 236b, 272a, 295b; Hekimoğlu, nr. 122, vr. 349b, 351a, 358b, 379a, 396a, 

399a, 403b. 
1050

  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 239b. Yâkût el-Hamevî (ö. 626/1228)‟nin “Mu„cemu‟l-Buldân”ı vardır.  
1051

  Hekimoğlu, nr. 122,vr. 355a, 359a; Bu adda Safiyuddîn „Abdu‟l-Mü‟min b. „Abdi‟l-Hak el-

Bağdâdî‟nin (ö. 739/1339) eseri var. 
1052

  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 247b, 263a, 269a, 275b, 296a; Hekimoğlu, nr. 122, vr. 243b; Ebû Ya„kûb 

el-Curcânî el-Hanefî (ö. 522/1128)‟nin bu isimde Hanefi füruunda bir eseri vardır. 
1053

  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 252a, b, 288a. Ebû Hafs Hüsâmüddîn Sadrü‟Ģ-ġehîd Ömer b. Abdilaziz b. 

Ömer b. Maze Buhârî SadrüĢĢehid (ö. 536/1141)‟in Hanefi fıkhı alanındaki “el-Vâkı„ât” adlı eseri 

günümüzde yayınlanmıĢtır. 
1054

  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 298a; Hekimoğlu, nr. 122, vr. 355b. Ebû Zeyd el-Belhî (235-322/849-

934)‟nin “Suveru‟l-Ekâlîmi‟l-Ġslâmiyye” adlı eseri vardır.  
1055

  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 236a; Hekimoğlu, nr. 122, vr. 358b. 
1056

  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 236a; Bu eseri, Kâdî „Ġyâd‟a nispet eder. 
1057

  Hekimoğlu, nr. 122, vr. 347b, 376a. 
1058

  Hekimoğlu, nr. 122, vr. 395a. 
1059

  Hekimoğlu, nr. 122, vr. 400a, 460a; Bu eser ġâfiî fıkhı alanındadır. 
1060

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 174b; Hekimoğlu, nr. 121, vr. 227a; Ġmâm 

Gazzâlî‟nin “el-Vecîz fî Fıkhi‟l-Ġmâm eĢ-ġâfiî” adlı eseri vardır ve günümüzde yayınlanmıĢtır. 
1061

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 133a; ġîrâzî bu eser ile Ġmam Gazzâlî‟nin “Kitâbü‟l-

Veciz” adlı eserini  asrının fâkihi Muhammed et-Tâvûsî el-Kazvînî eĢ-ġâfiî‟den Kazvin‟de okumuĢtu. 
1062

  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 328a. ġâfiî fıkhı alanında Ebu‟l-Fadl ġerefüddîn Ahmed b. Musa el-Ġrbilî 

Ġbn Yûnus el-Mevsilî (ö. 622/1225)‟nin “ġerhu‟t-Tenbîh fi‟l-Fıkh” adlı eserinin bir nüshası, Sül. 

Ktp., Ayasofya, nr. 1217, 1218‟de bulunmaktadır. 
1063

  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 313b.  
1064

  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 308a. 
1065

  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 335b. Ebu‟l-Berekât Hafızüddîn Abdullâh b. Ahmed b. Mahmûd Nesefî 

(ö. 710/1310)‟nin Hanefî fıkhı alanındaki “el-Kâfî fî ġerhi‟l-Vâfî” adlı eserinin, Sül. Ktp., Amca-

zade Huseyn, nr. 203, 205;Ayasofya, nr. 1306, 1307  ve 1308‟de nüshaları bulunmaktadır. 
1066

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 121a; Hekimoğlu, nr. 121, vr. 222a, 262a, 287b 

(KrĢ. Ebü‟l-Hasen Burhaneddîn Alî b. Ebî Bekr el-Merğînânî (ö. 593/1197), el-Hidâye ġerhu 
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Ebu‟l-Kâsım Abdulkerîm b. Muhammed er-Râfi„î el-Kazvînî (ö. 623/1226): el-

Muharrer,
1067

 el-Mahbûbî: el-Câmiu„s-Sağîr
1068

 vs. Müfessir hacla ilgili ahkâmı Ģu ifadeler 

ile bitirmiĢtir: “Burası, “Ġnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak 

yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.”
1069

 ayeti ile ilgili kolayımıza 

gelen tefsir ve hükümlerin sonudur. Bu malumatı, tefsir kitaplarından ve Hanefi ulema-

sının büyüklerinden olan et-Tahavî (ö. 321/933)‟nin
1070

 ve el-Ġmâm Fahruddîn Ebû Bekr 

er-Râzî (ö. 370/981)‟nin
1071

 Ahkâmu‟l-Kur‟an adlı eserlerinden derledim.
1072

 Eğer bu 

bilgileri kendisi yazdı ise ġâfiî mezhebinden olan ġîrâzî‟nin, hac konusunun ahkâmını 

Hanefî kaynaklarından istifade ile yazmıĢ olması ilginçtir. Burada akla gelen en kuvvetli 

ihtimal ġîrâzî‟nin vefatından sonra tefsirin müstensihlerinden veya Hanefi ulemasından 

biri tarafından bu bilgilerin tefsire derc edilmiĢ olmasıdır. Bu ihtimali kuvvetlendiren 

Ģey, kaynak belirtilen eserlerden bir kaçının yazarının, ġîrâzî‟nin vefatından 200 yıl son-

rası içinde vefat etmiĢ olmasıdır. Bunlar, Abdülazîz el-Buhârî (ö. 730/1330): KeĢfü‟l-

Pezdevî,
1073

 Ġbnu‟l-Hâc el-Mâlikî (ö. 737/1336): el-Medhal,
1074

 Ģârihu‟l-Kenz,
1075

 el-

                                                                                                                                          

Bidâyetil-Mübtedî, Thr. Muhammed „Adnân DervîĢ, ġeriketu Dâru‟l-Erkam b. ebi‟l-Erkam, Bey-

rut, ts., c. I, s. 207); Hekimoğlu, nr. 122, vr. 360a, 392b, 400b.  
1067

  Hekimoğlu, nr. 122, vr. 349a. Bu eser Fıkıh alanındadır. Amasya Ġl Halk Ktp., nr. 000368‟de bir 

nüshası vardır. 
1068

  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 257a; Hekimoğlu, nr. 122, vr. 369a; “Kitâbü‟l-Furuk” sahibi Ubeydullah 

b. Mes„ûd b. Mahmûd el-Buhari el-Mahbûbî SadrüĢĢeria, 747/1346 yılında vefat etmiĢtir. Muhte-

melen el-Câmi„u‟s-Sağîr de aynı kiĢiye aittir. 
1069

  Hac 22/27. 
1070

  Bk. Hekimoğlu, nr. 121, vr. 244a, 245a, b, 246a, 247b, 249b, 253b, 259a, 271a, 277a, 295a; 

Hekimoğlu, nr. 122, vr. 370b, 378b, 385b, 396b, 402a, 403b. Tahavî‟nin Ahkâmu‟l-Kur‟ân‟ından 

daha ziyade hac konusunda yararlanılmıĢtır. 
1071

  Bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 121, vr. 231a, b, 232b, 233a, 234b, 235b, 244b, 247a, b, 

248a, 249a, 252a, 260a, 261a, 262b, 270b, 273a, 274b, 277a, 288a, b, 295a, 296a, 314b, 321a, 

322b; Hekimoğlu, nr. 122, vr. 360a, 374a, 375a, 384b, 397b, 401a; Ebû Bekr er-Râzî‟nin bu eseri 

Hanefi mezhebinde ahkâmu‟l-kur‟ân alanında yazılmıĢ ilk mühim eserdir (Cerrahoğlu, Tefsir Ta-

rihi, c. II, s. 59). Bu eserden özellikle haccın ahkâmı konusunda 22 ve 23. ciltlerde istifade edilmiĢ 

ve Cassâs‟ın ismi zaman zaman Fahruddîn er-Râzî Ģeklinde zikredilmiĢtir. Bk. Hekimoğlu, nr. 121, 

vr. 244a, 253a. 
1072

  Hekimoğlu, nr. 122, vr. 430a.  
1073

  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 297b (KrĢ. Alaüddîn Abdülazîz b. Ahmed b. Muhammed Abdülazîz el-

Buhârî (ö. 730/1330), KeĢfü Pezdevî, Dersaâdet, 1308, c. I, s. 297).  
1074

  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 246b, 300a, 305a, 305b (KrĢ. Ebû Abdullah Muhammed b. Muhammed 

Ġbnu‟l-Hâc el-„Abderî el-Mâlikî (ö. 737/1336), el-Medhal, Dâru‟l-Fikr, 1401/1981, c. IV, s. 223, 

el-Mektebetü‟Ģ-ġâmile programı); Hekimoğlu, nr. 122, vr. 346a, 360a. 
1075

  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 289a (KrĢ. Fahreddîn Osmân b. Alî b. Mihcen Zeyla„î el-Hanefî (ö. 

743/1342), Tebyînü‟l-Hakâik ġerhu Kenzi‟d-Dekâik, Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġslâmî, Kâhire 1313, c. II, s. 

69, el-Mektebetü‟Ģ-ġâmile programı); Hekimoğlu, nr. 122, vr. 355b, 382a, 383b, 397a, 400a; 

Zeyla„î‟nin “Tebyînü‟l-Hakâik ġerhu Kenzi‟d-Dekâik” adlı eseri, Ebu‟l-Berekât Hafızuddîn Nesefî 

(ö. 710/1310)‟nin, Hanefî fıkhı alanındaki “Kenzü‟d-Dekâik” adlı eserinin Ģerhidir. 
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Hidâye‟nin Ģarihi eĢ-ġeyh el-Ġtkânî (ö. 758/1357),
1076

 Semhûdî (ö. 911/1506): Târîhu‟l-

Medîne (Vefâu‟l-Vefâ bi Ahbâri Dâri‟l-Mustafâ).
1077

 

 Bunların yanında “Bir kısım ulemanın Hz. Ali‟den de rivayet ettiği gibi Kâbe‟yi 

ilk defa yapan Ġbrahim peygamberdir. Ġmâdüddîn b. Kesîr (ö. 774/1373) de tefsirinde, 

(Hz. Ġbrahim‟den önce Kâbe‟nin yapıldığına dair hiçbir sağlam kaynaktan sahih bir ha-

ber gelmemiĢtir), diyerek bunu kesinleĢtirmiĢtir.”
1078

 Ģeklinde ġîrâzî‟den 62 sene sonra 

vefat emiĢ olan Ġbn Kesîr‟in tefsirinden haber nakledilmektedir.  

 Hac konusunda önemli ölçüde bilgi Ebu‟l-Bekâ‟ Muhammed b. Ahmed b. Mu-

hammed Ġbnu‟d-Diyâ‟ el-Mekkî el-Hanefî (ö. 854/1450)‟nin “Târîhu Mekketi‟l-

MüĢerrafe ve‟l-Mescidi‟l-Harâm ve‟l-Medîneti‟Ģ-ġerîfe ve‟l-Kabri‟Ģ-ġerîf”
1079

 adlı ese-

rinden alınmıĢtır. Bu eserin ve diğerlerinin bir çoğunun yazarı Hanefî mezhebindendir. 

Bu da göstermektedir ki Hanefî bir âlimin veya müstensihin bu iki ciltte Hac konusunda 

önemli ölçüde tasarrufu olmuĢtur. 

Bunun yanında ġîrâzî‟nin ölümünden sonraki döneme ait bu eserlerin yanısıra bu 

iki ciltte hac konusunda yukarıda saydıklarımızın dıĢında diğer ciltlerde yer almayan 

Tahâvî (229-321)‟nin “ġerhu Me„âni‟l-Âsâr,”
1080

 Ġbnü‟l-Enbârî (ö.)‟nin ez-Zâhir,
1081

 

Ebu‟l-Fadl el-Basrî Bekr b. Muhammed el-KuĢeyrî (ö. 344/955)‟nin “Ahkâmu‟l-

Kur‟ân,”
1082

 el-Hâfız Zekîyüddîn el-Münzirî (581-656)‟nin “el-HavâĢî,”
1083

 Ebu‟l-Ferec 

                                                 

1076
  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 322b; Kivamüddîn Emir Katib b. Emir Ömer el-Fârâbî el-Ġtkânî (ö. 

758/1357)‟nin “Ğayetü‟l-Beyan ve Nâdiretü‟l-Akrân fî ġerhi‟l-Hidâye” adlı eserinin Süleymaniye 

Kütüphanesinde bir çok nüshası bulunmaktadır. Ayasofya, nr. 1320, 1321; Carullah, nr. 793-799, 

819; Ragıp paĢa, nr. 541-545. 
1077

  Hekimoğlu, nr. 122, vr. 428b (KrĢ. Ebu‟l-Hasan Nureddîn „Alî b. „Abdullâh b. Ahmed Semhûdî 

(ö. 911/1506), Vefâu‟l-Vefâ bi Ahbâri Dâri‟l-Mustafâ, Thk. Kâsım es-Sâmerrâî, Müessesetü‟l-

Furkân li‟t-Türasi‟l-Ġslâmî: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, London 1422/2001, c. III, s. 

364, 365-366). 
1078

  KrĢ. Hekimoğlu, nr. 121, vr. 198b; KrĢ. Ġbn Kesîr, el-Hâfız Ġmâdüddîn Ebu‟l-Fidâ‟ Ġsmail b. Ömer 

(ö. 701-774/1373), el-Bidâye ve‟n-Nihâye, Thk. Abdullâh b. Abdu‟l-Muhsin et-Türkî, Hicr li‟t-

tıbâ„a ve‟n-neĢr, Cîze 1417/1997,  c. I, s. 378. 
1079

  Hekimoğlu, nr. 122, vr. 414a-421b; KrĢ. Ebu‟l-Bekâ‟ Muhammed b. Ahmed b. Muhammed 

Ġbnu‟d-Diyâ‟ el-Mekkî el-Hanefî: Târîhu Mekketi‟l-MüĢerrafe ve‟l-Mescidi‟l-Harâm ve‟l-

Medîneti‟Ģ-ġerîfe ve‟l-Kabri‟Ģ-ġerîf, Thk. „Alâ‟ Ġbrâhîm, Eymen Nasr, Dâru‟l-Kütübi‟l-„Ġlmiyye, 

Beyrut 1424/2004, s. 333-347 (el-Mektebetü‟Ģ-ġâmile programı). 
1080

  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 327a. Ebû Cafer Ahmed b. Muhammed b. Selamet el-Ezdî Tahâvî (ö. 

321/933)‟nin hadis alanındaki bu eseri 1968 yılında Kahire‟de basılmıĢtır. 
1081

  Hekimoğlu, nr. 122, vr. 345a.  
1082

  Hekimoğlu, nr. 122, vr. 355a. 
1083

  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 260b; Bu eserin ismi “HavâĢi‟s-Sünen”dir. 



221 

 

 

Ġbnü‟l-Cevzî (ö. 597/1201)‟nin “Kitâbu Müsîri‟l-„Azm,”
1084

 en-Nevevî (ö. 

676/1277)‟nin “et-Tibyân”
1085

 ile “Tehzîbu‟l-Esmâ ve‟l-Lugât”,
1086

 Ġbn Ebî Cemre (ö. 

699/1300)‟nin “ġerhu Muhtasari‟l-Buhârî”
1087

 vb. birçok kaynaktan da istifade edilmiĢtir. 

Bu da 22 ve 23. ciltlerdeki hacla ilgili açıklamaların büyük oranda sonradan tefsire ilave 

edildiğini göstermektedir.   

 Bunlara ilaveten hac konusunu çoğunlukla ġîrâzî‟nin yazmıĢ olduğunu ve müsten-

sihin onun yazdıklarına ilaveten zaman zaman bazı eserlerden bilgiler ilave etmiĢ oldu-

ğunu da düĢünebiliriz. Zira baĢka ciltlerde birkaç yerde müstensihler tarafından tefsirde 

anlatılanları destekleyici bilgiler ilave edildiği görülmektedir. Tefsirin 17. cildinde el-

Ömerî (ö. 749/1349)‟nin “Mesâliku‟l-Ebsâr fî Memâliki‟l-Emsâr”
1088

 ve Ġbnu‟l-Kayyım 

Bedruddîn eĢ-ġiblî el-Hanefî (ö. 769/1367)‟nin “Kitâbu Âkâmi‟l-Mercân fî Ahkâmi‟l-

Cân,”
1089

 21. cildinde eĢ-ġeyh Halîl (ö. 826/1423)‟in “Kitâbu‟l-Mulahhas min 

Tezkirati‟l-Ġ„dâd li Yevmi‟l-Me„âd,”
1090

 25. cildinde el-Ġsnevî (ö. 772/1370)‟nin 

“Tabakât,”
1091

 35. cildinde de Mecdüddîn Muhammed b. Yakub b. Muham-

med Fîrûzâbâdî (ö. 817/1415)‟nin “es-Sılâ ve‟l-BüĢer fi‟s-Salâti „alâ Hayri‟l-BeĢer” adlı 

                                                 

1084
  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 236a; Hekimoğlu, nr. 122, vr. 399a. Ġbnü‟l-Cevzî‟nin Ġslam tarihi alanında 

“Müsîru‟l-Garami‟s-Sâkin ilâ EĢrefi‟l-Emâkin” adlı eseri günümüzde yayınlanmıĢtır. 
1085

  Hekimoğlu, nr. 122, vr. 360a; Ġmam Nevevî‟nin bu eseri Kur‟an ilimleri alanında olup tam ismi 

“et-Tibyân fî Âdâbi Hameleti‟l-Kur‟ân”dır. 
1086

  Hekimoğlu, nr. 122, vr. 354b, 384a, 397a. 
1087

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 121, vr. 327b. Ebû Muhammed Abdullah b. Sa„d b. 

Ebî Cemre (ö. 699/1300)‟nin “Muhtasaru Sahîhi‟l-Buhârî” adlı eseri Bulak matbaasında hicri 

1314‟te basılmıĢtır. 
1088

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 119, vr. 117b. Ebü‟l-Abbas ġehâbeddîn Ahmed b. Yahyâ Ġbn 

Fazlullâh el-Ömerî (ö. 749/1349)‟nin coğrafya alanında “Mesâliku‟l-Ebsâr fî Memâliki‟l-Emsâr” 

adlı eserinin Süleymeniye kütüphanesinde nüshaları bulunduğu gibi bu eser günümüzde de basıl-

mıĢtır. Tefsirde dünyanın öküz ve balık üzerinde durduğuna dair Vehb b. Münebbih‟ten bir rivaye-

te yer verildikten sonra Mesâliku‟l-Ebsâr fî Memâliki‟l-Emsâr sahibi 23. cüzde bu Ģekilde nakletti, 

denmektedir. Bu eserin 23. cildinde ilgili rivayeti bulamadık. Süleyman AteĢ‟in belirttiğine göre 

dünyanın öküz üzerinde durduğuna dair bir inanç, Müslümanların Yahudi ve Hıristiyanlarla kay-

naĢması sonunda  Müslümanlar arasına 8-9. hicri asırda girmiĢtir. O zamanda yazılmıĢ tefsirlerde 

böyle Ģeylere rastlanır. AteĢ, ĠĢârî Tefsir Okulu, s. 119. 
1089

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 188b/218b-190a/220a; KrĢ. Ġbnu‟l-Kayyım 

Bedruddîn eĢ-ġiblî el-Hanefî (ö. 769/1367), Kitâbu Âkâmi‟l-Mercân fî Ahkâmi‟l-Cânn, Sül. Ktp., 

Ayasofya, nr. 2183, vr. 46a-52a. Ġnsanla cinin evlenmesinin caiz olup olmadığı konusu. 
1090

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 120, vr. 152b; “Tezkiratü‟l-Ġ„dâd li Yevmi‟l-Me„âd”, adlı 

eser “Halîl b. Hârûn b. Mehdî es-Sanhâcî (ö. 826/1423)” adına kayıtlı gözükmektedir. (Bk. el-

Mektbetü‟Ģ-ġâmile programı).  
1091

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 131, vr. 149a. 
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ġîrâzî‟den sonraki döneme ait eserlerden alıntılar yer almaktadır.
1092

 Bu durum diğer 

yazarlara ait eserlerde de görülebilmekte ve müstensihlerin zaman zaman tasarrufta bu-

lunup konu ile ilgili olarak ilave bilgiler aktardığını göstermektedir. Ancak hac konu-

sunda sonraki döneme ait daha fazla kaynağın yer alması ve diğer ciltlerde bulunmayan 

çok sayıda farklı kaynak bu konunun çoğunlukla sonradan ilave edildiği kanaatini daha 

güçlü kılmaktadır. Bunun yanında hacla ilgili bu bilgilerin titiz bir çalıĢmanın mahsulü 

olduğu ve ġîrâzî‟nin yönteminden farklı bir Ģekilde iĢlendiği görülmektedir.  

f. Kelam 

Tefsirinde kelami meselelere de yer veren müfessirimiz, bu tür izahları genellikle baĢta 

Fahreddîn Râzî‟nin tefsiri olmak üzere ilgili tefsir kaynaklarından aktarmıĢtır. Bunun 

yanında Maturidi mezhebinden eĢ-ġeyh Hâfizuddîn en-Nesefî (ö. 710/1310)‟nin “el-

„Akîde”
1093

 adlı eserinden istifade etmiĢtir. Burhânuddîn en-Nesefî (ö. 686/1287)‟den
1094

  

ve Ebu‟l-Me„âlî Ġmâmu‟l-Harameyn „Abdlmelik el-Cüveynî (ö. 478/1085)‟nin 

“Kitâbu‟l-ĠrĢâd fî Usûli‟d-Dîn”
1095

 adlı eserinden de yararlanmıĢtır. Bir yerde Ebü‟l-

Hasan Siraceddîn Alî b. Osman Fergani UĢi (ö. 575/1179)‟nin “Bed‟u‟l-Emâlî” adlı ese-

rinden görüĢ aktarmıĢtır.
1096

 

 Ġtikadi mezhep yönünden EĢ„arî‟ye bağlı olan müfessirimiz, bu mezhebin önde 

gelenlerinden eĢ-ġeyh Ebu‟l-Hasen el-EĢ„arî (ö. 324/936)
1097

 ve el-Kâdî Ebû Bekr el-

Bâkıllânî (ö. 403/1012)‟nin
1098

 görüĢlerine yer vermiĢtir.  

                                                 

1092
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 135, vr. 3a. Fîrûzâbâdî‟nin bu eserinin tahkikli baskısı günü-

müzde yayınlanmıĢtır. 
1093

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 95b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 300b; Hekimoğlu, nr. 

114, vr. 450b; Esad Ef., nr. 118, vr. 139a; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 59b-60a, 221a/251a; 

Hekimoğlu, nr. 118, vr. 224a-b, 225a, 247b; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 116a, 128a.  
1094

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 119, vr. 128a; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 163a. 
1095

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 126, vr. 254a. 
1096

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 114, vr. 412b. 
1097

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109 vr. 110b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 95b; Hekimoğlu, nr. 

114, vr. 412b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 138a; ġîrâzî, bir yerde ayetlerin birbirine üstünlüğü konu-

sunda hadisin anlamına uygun görüĢü EĢari ve Bakıllani‟nin görüĢlerine tercih etmiĢtir. ĠÜ Ktp., 

nr. A1830, vr. 158b. 
1098

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 158b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 64b. 
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 ġîrâzî, Kelamcıların görüĢlerini ifade ederken daha ziyade isim zikretmeyerek 

“cumhûru‟l-mütekellimîn,”
1099

 “ekserü‟l-mütekellimîn,”
1100

 “ba„du‟l-mütekellimîn,”
1101

 

gibi genel ifadeler kullanmıĢtır.  

g. Tasavvuf 

Tefsirinde tasavvufa önemli yer ayıran müfessirimiz Ebû Bekr es-Sıddîk,
1102

 Ömer b. el-

Hattâb,
1103

 Alî b. Ebî Tâlib,
1104

 Ġbn Abbâs,
1105

 Ġbn Mesud,
1106

 Vehb b. Münebbih
1107

 vb 

sahabenin yanısıra çeĢitli mutasavvıf ve ulemanın tasavvuf içerikli görüĢ ve sözlerini 

aktarmıĢtır.
1108

 Bunların bir kısmını Ģöyle sayabiliriz: Hasen el-Basrî,
1109

 Ömer b. 

Abdilaziz (ö. 101/719),
1110

 Matraf b. „Abdillâh (ö.?), Dâvûd et-Tâyi (ö.?),
1111

 Ebû 

Hâzim (ö.?),
1112

 Hâtimü‟l-Esam (ö.?),
1113

 ġehr b. HavĢeb (ö. 112/730),
1114

  Mâlik b. 

Dînâr (ö. 130/748),
1115

 Ca„fer b. Muhammed es-Sâdık (ö. 148/765)
1116

 BiĢr b. el-Hâris 

                                                 

1099
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 19b. 

1100
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 51b. 

1101
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 143b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 118b; Hekimoğlu, nr. 

123, vr. 172b. 
1102

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 181b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 308b, 311a; 

Hekimoğlu, nr. 117, vr. 138/158 a, b. 
1103

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 161a-b, 182a, b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 310a; 

Hekimoğlu, nr. 116, vr. 131a. 
1104

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 110, vr. 18b-21a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 181b; Hekimoğlu, 

nr. 113, vr. 320b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 27b, 30a, 31b, 32b, 79a; Esad Ef., nr. 138, vr. 116b.  
1105

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 28b, 98b. 
1106

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 161a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 131a. 
1107

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 31b. 
1108

  Örneğin bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 60b-61a, 67a, 96b, 109a, 121b; ĠÜ Ktp., 

nr. A1830, vr. 160b-162a; Hekimoğlu, nr. 110, vr. 63a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 155b;  Hekimoğlu, 

nr. 115, vr. 87a-90b, 147a-b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 130b; Esad Ef., nr. 140, vr. 92a. 
1109

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 344a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 27b, 29b, 30b, 33a, 

91a, 131a. 
1110

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 32b, 98b; Hekimoğlu, nr. 120, vr. 25a. 
1111

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 29b, 99a. 
1112

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 29b. 
1113

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 160b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 98b, 126b; 

Hekimoğlu, nr. 123, vr. 192a. 
1114

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 93a; Hekimoğlu, nr. 111, vr. 334b; Hekimoğlu, nr. 

112, vr. 195a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 14b. 
1115

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 184b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 201b, 310b; 

Hekimoğlu, nr. 116, vr. 29a; Esad Ef., nr. 137, vr. 10b; Esad Ef., nr. 140, vr. 11a. 
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(150-227/767-841),
1117

 Ġbrâhîm b. Edhem (96-162/714-779),
1118

 Fudayl b. „Ġyâd (ö. 

187/803),
1119

 Ġmâm ġâfiî,
1120

 Ebû Süleymân ed-Dârânî (ö. 235/849),
1121

 el-Haris b. Esed 

el-Muhâsibî (ö. 243/857),
1122

 Ebu‟l-Feyz Zü‟n-Nûni‟l-Mısrî (ö. 245/859),
1123

 Yahyâ b. 

Mu„âz (ö. 258/872),
1124

 Cüneyd-i Bağdâdî (ö. 297/909),
1125

 Sırru‟s-Sakatî (ö.?),
1126

 ez-

Zâhidî,
1127

 ġiblî (ö.?),
1128

 eĢ-ġeyh Ebû „Alî ed-Dekkâk (ö.?),
1129

 Ebû Sa„îdini‟l-Harrâz 

(ö.?),
1130

 Ebû „Abdillâh er-Remlî (ö.?),
1131

 Ebû Bekr b. „AyyâĢ (ö.?),
1132

 Ebu‟l-Abbâs el-

Mursî (ö.?),
1133

 Yezîd b. Ebân (ö.?),
1134

 Hâtemu‟t-Tâî (ö.?)
1135

 vb. ġîrâzî, bu mutasavvıf-

lardan daha ziyade dünyayı zem vb konularda öğütvari sözler aktarmıĢtır. 

                                                                                                                                          

1116
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 212a, 344a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 151b; Esad Ef., 

nr. 137, vr. 87a; Esad Ef., nr. 140, vr. 113a. 
1117

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 188a; “Allah‟a doğrulukla yaklaĢan insanlardan uzaklaĢır” 

(Hekimoğlu, nr. 115, vr. 147a); “Ġnsanlar Allah‟ın azametini düĢünselerdi isyan etmezlerdi” 

(Hekimoğlu, nr. 116, vr. 98b) Ģeklinde sözlerini aktarır. 
1118

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 88a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 161b, 196b; 

Hekimoğlu, nr. 116, vr. 28a. 
1119

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 142a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 310a; Hekimoğlu, nr. 

115, vr. 156a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 29a, 102b; Esad Ef., nr. 137, vr. 87a. 
1120

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 219a-b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 99a. 
1121

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 217a, 310b, 311a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 28a, 29a, 

b; Esad Ef., nr. 132, vr. 155b; Hekimoğlu, nr. 126, vr. 273a. 
1122

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109 vr. 110b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 159a; Esad Ef., nr. 140, 

vr. 51b. 
1123

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 122b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 128b, 160b; 

Hekimoğlu, nr. 125, vr. 20a; Esad Ef., nr. 137, vr. 62b. 
1124

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 21b, 135b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 311a; Hekimoğlu, nr. 115, 

vr. 126b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 47a; Esad Ef., nr. 140, vr. 156b. “Dünya Ģeytanın dükkânıdır. 

Onun dükkânından hiçbir Ģey çalma. Aksi halde gelir ve senden alır” (Hekimoğlu, nr. 116, vr.28a). 
1125

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 54a, 87b, 122b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 136b; 

Hekimoğlu, nr. 112, vr. 96, 193b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 311a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 147b; 

Hekimoğlu, nr. 116, vr. 29b, 99a; Esad Ef., nr. 137, vr. 46b; Esad Ef., nr. 140, vr. 92a; Müfessir 

genellikle “el-Cüneyd rahmetullâh-i „aleyh” diye Bağdadi‟nin ismini anar. Süleyman AteĢ‟in 

Cüneyd-i Bağdâdî hakkında çalıĢması vardır: Cüneyd-i Bağdâdî: Hayatı, Eserleri ve Mektupları, 

Sönmez NeĢriyat Ġstanbul 1969; Ayrıca bk. AteĢ, ĠĢârî Tefsir Okulu, s. 73-87. 
1126

  ġîrâzî, age, Esad Ef., nr. 140, vr. 92a. 
1127

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 82a, 142b. 
1128

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 122b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 160b, 162a, b; 

Hekimoğlu, nr. 123, vr. 132b. 
1129

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 159b. 
1130

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 162a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 150a. 
1131

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 149a. 
1132

  Dünyayı rüyamda gördüm. YaĢlı kadın gibi idi. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 33b. 
1133

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 79b. 
1134

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 122a. 
1135

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 205a. 
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Müfessir, “Mefâtîhu‟l-Künûz”
1136

 adlı eserden yazarının ismini vermeden istifade et-

miĢtir. Tasavvuf alanında ġeyh Ebü‟l-Hasan Ali NurbahĢ (ö.?)‟ın “Behcetü‟l-Esrâr”ı
1137

 

ile Ebû „Abdillâh el-Kurtubî (ö. 646/1248)‟nin, Kitâbu‟z-Zâhir
1138

 adlı eserinden Ġslam 

ahlakı alanında ise Ġbnü‟l-Mubârek (ö. 181/797)‟in “Kitâbü‟z-Zühd ve‟r-Rekâik”,
1139

 

Ebü‟l-Leys es-Semerkandî (ö. 373/983)‟nin “Bustânu‟l-Ârifîn”
1140

 ve Ebu Ali Hüseyin 

b. Yahya b. Ali el-Buhârî ez-Zendevisti (ö. 400/1010)‟nin “Ravdatü‟l-„Ulemâ ve 

Nüzhetü‟l-Fudalâ”
1141

 adlı eserlerinden istifade etmiĢtir. 

 ġîrâzî‟nin tasavvuftaki asıl kaynağı ömrünün sonlarında halka okuduğu ve farsça 

özetini yazdığı eĢ-ġeyh Ebû Hâmid el-Gazzâlî‟nin
1142

 “Ġhyâ-u „Ulûmi‟d-Dîn” adlı eseri-

dir. Tefsir dıĢı alanda en çok istifade ettiği kaynak bu eserdir. Bu eserden aldığı bazı 

konuları da birkaç kez tekrarlamıĢtır. Bunun için ġîrâzî, tefsirinin birkaç cildini oluĢtu-

racak malumatı Ġhyâ‟dan almıĢtır. Bu eserden yaptığı nakillerde bazen isim vermiĢ,
1143

 

genelikle de isim belirtmemiĢtir.
1144

 Özellikle fasl baĢlığında Ġhyâ‟dan fazlaca istifade 

etmiĢ ve belli bölümlerini aynen almıĢtır. Gazzâlî‟nin veya Ġhyâ‟nın ismini vererek, ta-

mamını veya alt baĢlıklarını aldığı bölümlerin kitap baĢlıklarını Ģu Ģekilde sıralayabili-

riz: “Kitâbu Esrâri‟z-Zekât” (Zekatın sırları kitabı)
1145

 Kitâbu Âdâbi‟l-Ekl,
1146

 Kitâbu‟s-

                                                 

1136
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 128b; Hallâc-ı Mansûr hakkında bilgi vermiĢtir. 

Muhtemelen günümüzde baskısı bulunan Ģu eserden yararlanmıĢtır: Ġzzeddin el-Vaiz Abdüsselam 

b. Ahmed b. Ganim el-Makdisî (ö. 678/1280), Hallu‟r-Rumuz ve Mefâtihu‟l-Künûz, Matbaatü‟l-

Cerideti‟l-Ġslam, Kahire 1317/1899. 
1137

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 79b; ġîrâzî, bu eserden Abdulkâdir Geylânî hakkın-

da bilgi aktarır. Bu eser Türkçeye çevrilmiĢtir. ġeyh Ebü‟l-Hasan Ali NurbahĢ, Behcetü‟l-Esrâr: 

Menâkıbı „Abdulkâdir Geylânî, çev. Mustafa Necati Ak, Hilal Yay., Ankara 1962. 
1138

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 288b; Hekimoğlu, nr. 121, vr. 279a; Ġbn Ferhun, Ali 

b. Muhammed el-Kurtubi (ö. 646/1248)‟nin, tasavvuf alanında “ez-Zâhir” adlı eseri 
1139

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 130b, 131a. 
1140

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 156b; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 210b/240b 
1141

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 111, vr. 354b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 183a-b, 186a, 186b; 

Hekimoğlu, nr.113, vr. 269b; Hekimoğlu, nr. 114, vr. 385b; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 61b-63b; 

Hekimoğlu, nr. 119, vr. 106b-109a. Müfessir, bu eserden alıntı yaparken yazarın ismini vermeyip, 

“sâhibu Ravdati‟l-„Ulemâ‟” ifadesini kullanmıĢtır. Bu eserden daha ziyade çeĢitli kıssalar aktar-

mıĢtır.  
1142

  Gazzâlî‟nin eserinin ismini vermeden sadece ismini zikrederek ondan tasavvufi yorumlar aktar-

maktadır: ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 247b-248a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 54a; 

Hekimoğlu, nr. 117, vr. 3a-14b, 141a; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 80a; Hekimoğlu 120, vr. 85a; 

Hekimoğlu, nr. 125, vr. 10a, 114b. 
1143

  Örneğin bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 186a/206a; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 20b; 

Hekimoğlu, nr. 122, vr. 373a; Esad Efendî, 137, vr. 52a-54b, 54b-55b. 
1144

  Örneğin bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 114, vr.11-28. 
1145

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 52b-69b; Esad Efendî, 137, vr. 52a-55b; Esad Ef., 

nr. 140, vr. 85a-90b; Gazzâlî, Ġhyâ,c. I, s. 379-417. 
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Sabr ve‟Ģ-ġükr,
1147

 Kitâbu‟n-Niyyet ve‟l-Ġhlâs ve‟s-Sıdk, el-Bâbu‟l-Evvel fi‟n-

Niyyet,
1148

 “Kitâbu‟l-Mahabbet ve‟Ģ-ġevk ve‟l-Üns ve‟r-Rıdâ,”
1149

 Fadîlet-u Kasri‟l-

Emel, es-Sebeb-u Tûli‟l-Emel ve „Ġlâcuhû,…
1150

 Kitâbu Zikri‟l-Mevt-i fî Ahvâli‟l-

Meyyit-i min Vakt-i Nefhati‟s-Sûr,
1151

 Kitâbu Âfâti‟l-Lisân.
1152

  

Ġsim vermeden aldığı bölümlerin kitap ve bab baĢlıklarını ise Ģöyle sıralayabili-

riz: Kitâbu esrâri‟t-tahâre,
1153

 Kitâbu âdâbi‟n-nikâh, Bâbun fî âdâbi‟l-mu„âĢere vemâ 

yecrî fî devâmi‟n-nikâh,
1154

 faslun Hukûku‟l-Müslimîn (Müslümanların birbiri üzerin-

deki hakları),
1155

 Münâzara,
1156

 Kitâbu Âdâb-i Tilâveti‟l-Kur‟ân,
1157

 Âdâbu‟d-Du„â,
1158

 

Kitâbu Tertîli‟l-Evrâd ve Tefsîl-i Ġhyâi‟l-Leyl-i,
1159

 “Kitâbu Âdâbi‟l-Kesb ve‟l-

Me„âĢ”
1160

 Kitâbu‟l-Havf ve‟r-Recâ,
1161

 Kitâbu Âdâbi‟l-„Uzlet,
1162

 Kitâbu Zemmi‟d-

                                                                                                                                          

1146
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 209a-219b; Gazzâlî, Ġhyâ, c. I, s. 649-680; Yeme 

adabı kitabının tamamını almıĢ. 
1147

  Hekimoğlu, nr. 117, vr. 3a-14b; Gazzâlî, Ġhyâ, c. IV, s. 2234-2280; ġükür kitabının ikinci rüknünü: 

nimetin hakikati, kısımları, Allah‟ın nimetlerinin çokluğu vs. almıĢ.  
1148

  Hekimoğlu, nr. 117, vr. 149b/169b-159a/179a; Gazzâlî, Ġhyâ, c. IV, s. 2685-2707; Burada Kitabın 

niyet babını almıĢ. 
1149

  Hekimoğlu, nr. 116, vr. 54a-61a; Gazalî, Ġhyâ, c. IV, s. 2592-2606. 
1150

  Hekimoğlu, nr. 117, vr. 46b-50b; Gazzâlî, Ġhya, c. IV, s. 2843-2859, tul-i emelle ilgili açıklamalar, 

fasıllar, kısa emelin fazileti vs. 
1151

  Hekimoğlu, nr. 117, vr. 31a-42b; Gazzâlî, Ġhya, c. IV, s. 2948-2984; sura üflendiği zaman ölülerin 

durumu, Ģefaat, sırat konularını almıĢ. Hekimoğlu, nr. 125, vr. 134a-158b (Ġhyâ, c. IV, s. 2949-

3016). 
1152

  Hekimoğlu, nr. 126, vr. 150b-159b; Gazzâlî, Ġhya, c. III, s. 1596-1617; Dilin afetlerinden 15. mad-

dede yer alan gıybet konusunu almıĢ. 
1153

  Hekimoğlu, nr. 111, vr. 382a-389a; Gazzâlî, Ġhya, c. I, s. 222-241; ġîrâzî‟nin “Abdestin Fazileti” 

alt baĢlığında abdestin fazileti ie ilgili olarak Ġhyâ‟da yer almayan çok sayıda hadis ilave etmiĢtir.  
1154

  Hekimoğlu, nr. 111, vr. 315a-322b; Gazzâlî, Ġhya, c. I, s. 719-752; Ġlgili bâbın tamamını almıĢ. 
1155

  Hekimoğlu, nr. 111, vr. 258a-269a; Gazzali, Ġhyâ, c. II, s. 1004-1036. “faslun fî ahkâm-i tete„allak-

u bi‟s-selâm-i ve fîh-i mesâil” Ģeklinde baĢlık atarak konuyu ele almıĢ. 
1156

  Hekimoğlu, nr. 117, vr. 235a-240a; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 213b-215b; Gazzali, Ġhyâ, c. I, s. 70-

81; “Ġlim Kitabı” bölümünden Münazaranın afatı ve ilgili konular. 
1157

  Hekimoğlu, nr. 111, vr. 249a-252b; Esad Ef., nr. 132, vr. 110a-119a; Esad Ef., nr. 138, vr. 150a-

157b; Gazzali, Ġhyâ, c. I, s. 499-522; Müfessir, Gazzâlî‟nin ismini 38. ciltte vermiĢtir. 
1158

  Hekimoğlu, nr. 113, vr. 241a-244b;  Gazzâlî, Ġhyâ, c. I, s. 549-557. 
1159

  Hekimoğlu, nr. 126, vr. 184a-189a; Esad Ef., nr. 138, vr. 159a-166a; Gazzali, Ġhyâ, c. I, s. 633-

646. 
1160

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 160a-179a; Gazzâlî, Ġhyâ, c. I, s. 754-786, c. II, s. 

787-801. Kitabın tamamını almıĢ. 
1161

  Hekimoğlu, nr. 113, vr. 355b-358a; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 167a/187a-169b/189b; Hekimoğlu, nr. 

123, vr. 43b-55a; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 11a-13a; Esad Ef., nr. 138, vr. 31a-37b; Gazzali, Ġhyâ, c. 

IV, s. 2331-2388. 
1162

  KrĢ. Hekimoğlu, nr. 119, vr. 80b-98b; Gazzâlî, Ġhyâ, c. II, s. 1038-1076; Uzlet bölümünü tamamen 

almıĢ. 
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Dünyâ,
1163

 Kitâbu‟t-Tevbe,
1164

 Kitâbu‟l-Mahabbet ve‟Ģ-ġevk ve‟l-Üns ve‟r-Rıdâ,
1165

 

Kitâbu‟n-Niyyet ve‟l-Ġhlâs ve‟s-Sıdk: faslun fî beyân-i hakîkati‟s-sıdk ve ma„nâhu ve 

merâtibuhû,
1166

 Kitâbu‟s-Sabr
1167

 ve‟Ģ-ġükr,
1168

 Kitâbu‟l-Fakr
1169

 ve‟z-Zühd,
1170

 Kitâbu 

Zikri‟l-Mevt vemâ Ba„dehû,
1171

 Kitâbu ġerh-i „Acâibi‟l-Kalb,
1172

 Kitâbu‟t-Tevhîd ve‟t-

Tevekkül,
1173

 Kitâbu Âfâti‟l-Lisân,
1174

 Kitâbu Zemmi‟l-Gadab ve‟l-Hıkd ve‟l-Hased,
1175

 

Fazîletu‟l-Hilm ve‟l-„Afv ve‟l-Ġhsân ve‟r-Rıfk,
1176

 Kitâbu Zemmi‟l-Buhl,
1177

 Kitâbu 

                                                 

1163
  KrĢ. Hekimoğlu, nr. 112, vr. 27a-34a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 23b-46b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 

186a-199b; Esad Ef., nr. 132, vr. 55a-62b; Esad Ef., nr. 137, vr. 61b-84b; Gazzâlî, Ġhyâ, c. III, s. 

1704-1751. 
1164

  Hekimoğlu, nr. 113, vr. 353b-355a (fasl fî kabûli‟t-tevbe); Esad Ef., nr. 134, vr. 91a-132a. Gazzâlî, 

Ġhyâ, c. III, s. 2073-2166 (Burada Tevbe kitabının tamamını aynen almıĢ). ġîrâzî‟nin aynı konuda 

hadis kaynaklarından yararlandığı da görülmektedir. “Tevbenin fazileti hakkında fasl” Ģeklinde 

baĢlık atarak hadisleri aktarmıĢ. Hekimoğlu, nr. 117, vr. 226b-230a. 
1165

  Esad Ef., nr. 114, vr. 62b-90a (kâle ehlu‟l-hakîka el-mahabbet-u lillâh-i teâla hiye‟l-ğâyetu‟l-

kusvâ); Gazzâlî, Ġhyâ, c. IV, s. 2625- 2682. 
1166

  Hekimoğlu, nr. 115, vr. 147b-152b (Gazzâlî, Ġhyâ, c. IV, s. 2727-2736). 
1167

  Hekimoğlu, nr. 110, vr. 102a-107b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 293a-296b; Gazzâlî, Ġhyâ, c. III, s. 

2169-2193. 
1168

  Esad Ef., nr. 138, vr. 51a-54b ; Gazzâlî, Ġhyâ, c. III, s. 2201-2209; ġükür kitabından bir bölüm. 
1169

  Hekimoğlu, nr. 114, vr. 522a-536b; Gazzâlî, Ġhyâ, c. IV, s. 2396-2434. 
1170

  Hekimoğlu, nr. 114, vr. 536b-554b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 135a-147a; Gazzâlî, Ġhyâ, c. IV, s. 

2436-2480. 
1171

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 120, vr. 59b-66a; Esad Ef., nr. 138, vr. 3b-19b; Gazzâlî, 

Ġhyâ, c. IV, s. 2838-2948; Ġki farklı ciltte bu konunun ortak ve farklı baĢlıklarını almıĢtır. 
1172

  Esad Ef., nr. 138, vr. 43b-50b; KrĢ. Gazzâlî, Ġhyâ, c. II, s. 1394-1424. 
1173

  Esad Ef., nr. 138, vr. 55b-58b; Gazzâlî, Ġhyâ, c. IV, s. 2520-2531. 
1174

  Hekimoğlu, nr. 126, vr. 132a-147a; Gazzâlî, Ġhyâ, c. II, s. 1536-1549; c. III, 1551-1595; Dilin 14 

afetini almıĢ. Esad Ef., nr. 138, vr. 76a-81a; Gazzâlî, Ġhyâ, c. III, s. 1618-1634; Dilin 16-20. afetle-

rini almıĢ. 
1175

  Hekimoğlu, nr. 113, vr. 343b-351b; Esad Ef., nr. 134, vr. 137b-145a; Gazzâlî, Ġhyâ, c. III, s. 1637-

1657. 
1176

  Hekimoğlu, nr. 117, vr. 86b-90a; Gazzâlî, Ġhyâ, c. III, s. 1657-1675; hilm, af ve rıfkın fazileti hak-

kında çeĢitli baĢlıklara yer vermiĢtir. 
1177

  Hekimoğlu, nr. 114, vr. 493a-522a ; Gazzâlî, Ġhyâ, c. III, s. 1755-1826; Zemmu‟l-buhl kitabının 

tamamını almıĢ.  
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Zemmi‟l-Câh
1178

 ve‟r-Riyâ,
1179

 Kitâbu Zemmi‟l-Kibr ve‟l-„Ucb,
1180

 el-Ġhlâs ve 

Fadîletuhû ve Derecetuhû,
1181

 Kitâbu‟t-Tefekkür.
1182

 

ġîrâzî‟nin, Gazzâlî‟den alıntılarında çoğunlukla isim vermemesinin nedeni olarak 

Ġhyâ‟yı halka okuduğu ve bu alanda bir meleke kazandırdığı için isim vermeden de bu 

eserden yararlandığının anlaĢılabileceğini düĢünmüĢ olmasıdır, diyebiliriz. Ġsim verme-

den alıntı yaptığı ölümün ahvali ile ilgili bölümü Ģu ifade ile bitirmiĢtir: Neticede müellif 

–Allah ona rahmet etsin- Ģöyle demiĢtir: ĠĢte bunlar ölümün hallerini açıklayan 

mükaĢefe yollarından bir bölümü ve Allah‟a yaklaĢtıran amellerdendir.
1183

 Böylece oku-

yucuların alıntı yaptığı müellifin kim olduğunu bildiklerini ima etmiĢtir. 

ġîrâzî, Ġhya‟dan fasl baĢlığı altında değil de ayetin tefsiri mahiyetinde de kısmen 

alıntı yapmıĢtır.
1184

 Örneğin “ĠĢte insanlardan birçoğu hakikaten ayetlerimizden gafil-

dirler”
1185

 ayetinin tefsirinde tefekkürün fazileti ile igili bir takım bilgileri isim verme-

den ve baĢlık atmadan Gazzâlî‟den almıĢtır.
1186

  

ġîrâzî‟nin Gazzâlî‟den istifade ettiği diğer eserleri de Ġslam ahlakı alanındaki 

“Minhâcu‟l-Âbidîn”
1187

 ile felsefe alanındaki “Kitâbu MiĢkâti‟l-Envâr ve Mustafeyâti‟l-

Esrâr”dır.
1188

 Bunlara ilaveten akaid ve kelam alanındaki “ed-Dürretü‟l-Fâhira fî KeĢfi 

„Ulûmi‟l-Âhira”
1189

 adlı eserinden ve Esmâu‟l-Husnâ Ģerhinden de yararlanmıĢtır.
1190

 

                                                 

1178
  Hekimoğlu, nr. 114, vr. 552a-564a; Gazzâlî, Ġhyâ, c. III, s. 1827-1858. 

1179
  Hekimoğlu, nr. 114, vr. 564a-586a; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 268b-275b; Gazzâlî, Ġhyâ, c. III, s. 

1859-1929. Müfessir, Gazzâlî‟den 93 varaklık alıntı yaptıktan sonra onun ismini vermeyip bu alın-

tısını Ģu ifade ile bitirir: Bunlar, “Mallarınız ve evlatlarınız imtihan vesilesidir” ayetinin manası 

hakkında müfessirlerin ve ehlü‟l-hakâikin sözlerinden kolayımıza gelenlerdir. Esad Efendi, nr. 

118, vr. 49a. 
1180

  Hekimoğlu, nr. 113, vr. 307b-338a; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 92b-105a; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 

53b-65a; Gazzâlî, Ġhyâ, c. III, s. 1932-2004. 
1181

  Hekimoğlu, nr. 117, vr. 67a-72a; Gazzâlî, Ġhyâ, c. IV, s. 2708-2725. 
1182

  Hekimoğlu, nr. 116, vr. 105b-118a; Gazzâlî, Ġhyâ, c. IV, s. 2810-2834. 
1183

  Esad Ef., nr. 138, vr. 19b; KrĢ. Gazzâlî, Ġhyâ, c. IV, s. 2948. 
1184

  Hekimoğlu, nr. 122, vr. 373a, 459b. 
1185

  Yûnus 10/92. 
1186

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, 97b-99a; Gazzâlî, Ġhyâ, c. IV, s. 2793-2796 (Kitâbu‟t-

tefekkür bölümünden).  
1187

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 114, vr. 388a. 
1188

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 128b; “vekad zekera‟l-Ġmâm Kutbu‟l-Vucûd 

Huccetu‟l-Ġslâm el-Ğazâlî fi kitabi…”, Ģeklinde Gazzâlî‟nin ismini övgü ile anarak, Hallac‟ın 

“ene‟l-hakk” görüĢü hakkındaki yorumunu aktarır. Bir kısmı onu tekfir etti, bir kısmı yüceltti … 

Gazzâlî de Ģöyle dedi, diyerek doğru görüĢü ortaya koymada Gazzâlî‟yi referans göstermektedir. 

Gazzâlî‟nin son dönem eserlerinden olan bu eseri, felsefî mühtevasından dolayı eleĢtirilmiĢ ve 

Gazzâli‟ye nispeti tartıĢılmıĢsa da çeĢitli kaynaklardaki atıflar sebebi ile ona aidiyeti kesinlik ka-
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Müfessirimiz isim zikretmeden bazı genel ifadeler kullanarak da tasavvuf haber-

leri aktarmıĢtır: kâle ulemâu‟s-sûfiyye,
1191

 kâleti‟s-sûfiyye,
1192

 zehebe muhakkiku‟s-

sûfiyye,
1193

 kâle ehlü‟t-tasavvuf,
1194

 kâle ba„du ehli‟t-tasavvuf,
1195

 kâle‟l-„ârifûn,
1196

 kâle 

ba„du‟l-ârifîn,
1197

 kâle ehlü‟l-iĢâre,
1198

 kâle ba„du ehli‟l-iĢârât
1199

 kâle erbâbu‟l-iĢârât,
1200

 

ehlü‟l-ma„rife,
1201

 ehlü‟l-hakîka,
1202

 ehlu‟l-hakâik,
1203

 ba„du ehli‟l-hakîka,
1204

 ehlü‟l-

hakk,
1205

 gayru ehli‟z-zâhir min ehli‟l-hakîka,
1206

 akvâlu meĢâyihi‟s-sûfiyye,
1207

 badu‟l-

fudalâ‟,
1208

 ba„du‟z-zühhâd
1209

 vb.  

 h. Tarih 

ġîrâzî, ilgili ayetler bağlamında tarihi olaylara geniĢ yer vermiĢtir. Örneğin hicret ve o 

yılda meydana gelen olaylar,
1210

 Bedir savaĢı ve bu yılda meydana gelen olaylar,
1211

 

                                                                                                                                          

zanmıĢtır. Karlığa, H. Bekir, “Gazzâlî‟nin Eserleri” DĠA, Ġstanbul 1996, c. XIII, s. 522; ġîrâzî de 

bu eserden Gazzâlî‟nin ismini vererek alıntı yapmıĢtır.  
1189

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 31a; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 34b. 
1190

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 114, vr. 406b. 
1191

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 53a, 77b-78a.  
1192

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 114, vr. 191a; Esad Ef., nr. 137, vr. 138b. 
1193

  Hekimoğlu, nr. 110, vr. 11b. 
1194

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 60b-61a. 
1195

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 8a. 
1196

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 120, vr. 165a. 
1197

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 83b, 99a, 112a, 168b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 137a, 

140a, 159b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 125b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 80b, 86b. 
1198

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 96b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 162b, 165b; 

Hekimoğlu, nr. 119, vr. 152a. 
1199

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 109a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 135a. 
1200

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 119, vr. 129a, 154a. 
1201

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 136b, 137a. 
1202

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 161a, 162b, 163a, 164a, 181a; Hekimoğlu, nr. 122, vr. 464a. 
1203

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 114, vr. 485b. 
1204

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 162b. 
1205

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 161b, 162b, 170b. 
1206

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 163a. 
1207

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 161b. 
1208

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 157a.  
1209

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 27b. 
1210

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 16a-26a. 
1211

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 114, vr. 451b-474a. 
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hicri 9. yılda meydana gelen olaylar
1212

 Huneyn savaĢı ve bu yılda meydana gelen olay-

lar
1213

 Ģeklinde çeĢitli baĢlıklarla Hz. Peygamberin hayatındaki bazı olayları geniĢ Ģekil-

de ele almıĢtır. Müfessir, tarihi malumatlar aktarırken çeĢitli tefsirlerin ve hadis kitapla-

rının yanısıra çeĢitli Ġslam tarihi ve siyer kaynaklarından istifade etmiĢtir. Özellikle Kadı 

„Ġyâd (ö. 544/1149)‟ın “eĢ-ġifâ bi Ta„rîfi Hukûki‟l-Mustafâ” adlı eserinden genellikle 

yazarın ismini,
1214

 bazen de yazarı ile birlikte eserin ismini vererek
1215

 önemli ölçüde 

istifade etmiĢtir. Örneğin, “Muhakkak ki sen, muhteĢem bir ahlak üzeresin”
1216

 ayetinin 

tefsirinde Hz. Peygamber‟in çeĢitli ahlaki vasıflarını aynen aktarmıĢtır. Bölümün baĢın-

da ve sonunda yararlandığı kaynağın ismini vermemiĢ ancak ortalarında Kadı „Ġyâd Ģöy-

le dedi, diyerek ismini anmıĢtır.
1217

 Bunun yanında Hz. Peygamberin mucizelerini ve 

özellikle Kur‟an‟ın i„caz yönlerini isim vererek çeĢitli baĢlıklarla almıĢtır.
1218

  

 ġirazî‟nin tarih alanında sıkça yararlandığı diğer kaynak ise Muhammed b. Ġshâk 

b. Yesâr (85-150/704-767)‟ın “Sîretu Ġbn Ġshâk” diye bilinen “Kitabu‟s-Sîre ve‟l-

Mübtedei ve‟l-Meğâzî”sidir.
1219

 Bunun dıĢındaki kaynakları ve Ģahısları ise Ģöyle sırala-

yabiliriz: HiĢâm b. Muhammed (ö. 204/819)
1220

 Muhammed b. Ömer el-Vâkıdî 

(207/822),
1221

 Ġbn HiĢâm (ö. 218/833),
1222

 Ġbn Sa„d (ö. 230/844),
1223

 Ġbn Ebî Hayseme 

                                                 

1212
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 139b-144a. 

1213
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 118, vr. 155a-167b.  

1214
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 107b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 51a-b, 95b; 

Hekimoğlu, nr. 113, vr. 364a, 365b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 134a-142a; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 

51a-52a; Hekimoğlu, nr. 120, vr. 168a.  
1215

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 100a (Ģifa); Hekimoğlu, nr. 119, vr. 114a; 

Hekimoğlu, nr. 122, vr. 417b, 452a; Hekimoğlu, nr. 126, vr. 208b, 211b; Esad Ef., nr. 138, vr. 

145b; Esad Ef., nr. 140, vr. 59b.  
1216

  Kalem 68/4. 
1217

  KrĢ. Esad Ef., nr. 138, vr. 64b-69a; Kâdî „Ġyâd, eĢ-ġifâ bi Ta„rîf-i Hukûki‟l-Mustafâ, c. I, s. 96-139. 
1218

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 134a-142a; Kâdî „Ġyâd, age, c. I, s. 246-280. 
1219

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 120b, 144b, 164a; Hekimoğlu, nr. 110, vr. 47a; ĠÜ 

Ktp., nr. A1830, vr. 174a, 177a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 22a, 69a, 76a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 

259b, 261a, 262a, 263b, 264b, 268a, 276a, 283a, 301a, 358b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 16a, 19a, b, 

22b, 25a, 72b, 74a, 105a, 109a, 161a, b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 163b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 

28a, 124a, b, 125b; Esad Ef., 135, vr. 102a, 106b; Esad Ef., nr. 138, vr. 138a; Esad Ef., nr. 140, vr. 

144a; Bu eserden daha ziyade Hz. Peygamber ve peygamber kıssaları ile ilgili bilgiler aktarmakta-

dır. Bunun yanında Muhammed b. Ġshâk‟tan sebeb-i nüzul rivayetleri ve onun ayetler hakkındaki 

yorumlarını da aktarır. Bk. Hekimoğlu, nr. 115, vr. 11a, 70a, 74a, 109b; Esad Efendi, nr. 118 vr. 

49b, 52b, 68b, 131b. 
1220

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 23a.  
1221

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 158a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 12b, 22b; Hekimoğlu, 

nr. 113, vr. 302b, 363a; Hekimoğlu, nr. 114, vr. 464b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 21b, 22a, 142a; 

Esad Efendî, 135, vr. 101b, 102a; Esad Ef., nr. 140, vr. 69a, 117b, 118a; Tabakat, tarih ve meğazi 

sahasında eserleri vardır. Çakan, age, s. 268-269. 
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(ö. 279/892): Târîh,
1224

 el-Belâzurî (ö. 284/897),
1225

 Ebu‟l-Hasen el-Mes„ûdî (ö. 

345/956): Mürûcü‟z-Zeheb ve Me„âdinü‟l-Cevher,
1226

 Dârekutnî (ö. 385/995): Kitâbu‟l-

Ahbâr,
1227

 Nîsâbûrî (ö. 405/1014): Târîh,
1228

 Ebû Nu„aym el-Hâfız (ö. 430/1038): 

Hilyetu‟l-Evliyâ‟,
1229

 Ebü‟l-Hasen el-Mâverdî (ö. 450/1058): A„lâmü‟n-Nübüvve,
1230

 

Ebu‟r-Reyhân el-Bîrûnî (ö. 453/1061): Kitâbu‟l-Âsâri‟l-Bâkıye „ani‟l-Kurûni‟l-

Hâliye,
1231

 Ġbn Asâkir Ebu‟l-Kâsım ed-DimeĢkî (ö. 571/1176): Târîhu DımeĢk,
1232

 

„Abdurrahmân b. „Abdullâh es-Süheylî (ö. 581/1185): Kitâbu‟r-Ravdi‟l-Unf,
1233

 Ġbn 

Hallikân (ö. 681/1282): Târîh,
1234

 Ġbn „Âbid (ö.?): Kitâbu‟l-Mevlid,
1235

  El-Humeydî
1236

 

vb. 

                                                                                                                                          

1222
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 114, vr. 467a, b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 105b; Hekimoğlu, 

nr. 118, vr. 121a, 244b. 
1223

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 19b (KrĢ. Muhammed b. Sa„d b. Münî„ ez-Zührî (ö. 

230/845), Kitâbu‟t-Tabakâti‟l-Kebîr, Thk. Alî Muhammed Ömer, Mektebetü‟l-Hâncî, Kâhire 

1421/2001, c. I, s. 195). Ġbn Sa„d ve Tabakâtü‟l-Kübrâ‟sı hakkında bk. Çakan, age, s. 268-272. 
1224

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 162b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 246a (Kitâbu‟l-Bidât). 
1225

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 19b, 23a; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 99a. 
1226

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 91b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 195b; Bu eserin günü-

müzde baskısı mevcuttur. Ebu‟l-Hasan Alî b. Hüseyin b. Ali Mes„ûdî (345/956), Mürûcü‟z-Zeheb 

ve Me„âdinü‟l-Cevher, thk. Muhammed Muhyiddin Abdülhamid, 4. bs., el-Mektebetü‟t-Ticâreti‟l-

Kübrâ, 1964. 
1227

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 246a; ġîrâzî, bu eserden Büyük Ġskender hakkında 

tarihi malumat aktarır. Ebü‟l-Hasan Ali b. Ömer b. Ahmed Dârekutnî (ö. 385/995)‟nin Ahbâr-u 

Amr b. Ubeyd b. Bab el-Mu„tezilî adlı eseri günümüzde basılmıĢtır.  
1228

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 162b;  Hekimoğlu, nr. 117, vr. 121a; Hâkim en-

Nîsâbûrî (ö. 405/1014)‟nin “Târîhu Nîsâbur” adlı eseri günümüzde basılmıĢtır. 
1229

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 119, vr. 26a; Esad Ef., nr. 131, vr. 149b; Esad Ef., nr. 132, 

vr. 105b; Ebû Nu„aym Isfahânî (ö. 430/1038)‟nin Hilyetu‟l-Evliyâ ve Tabakâtu‟l-Esfiyâ adlı eseri 

günümüzde basılmıĢtır.  
1230

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 140, vr. 118b; Müfessir akaid ve kelam alanındaki bu eserden 

Hz. Peygamberin doğum tarihi ve fil olayı ile ilgili bilgi aktarmıĢtır.  
1231

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 244b; Ebü‟r-Reyhân Muhammed b. Ahmed el-

Hârizmî Bîrûnî (ö. 453/1061)‟nin astronomi alanındaki bu eseri C. Eduard Sachau tarafından neĢr 

edilmiĢtir. ġîrâzî, bu eserden büyük Ġskender hakkında tarihi bilgi aktarmıĢtır. 
1232

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 110b, 168b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 162b; Hekimoğlu, nr. 116, 

vr. 162b; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 132a; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 243a, 258b; Hekimoğlu, nr. 120, 

vr. 107a;  Esad Ef., nr. 132, vr. 105b. 
1233

  Hekimoğlu, nr. 121, vr. 198b, 236a, 292a, 293a, 294a, 299b, 300b. Bu eser, Ġbn HiĢâm‟ın 

“Sîretü‟n-Nebeviyye”sinin Ģerhidir ve günümüzde “er-Ravzü‟l-Ünüf fî ġerhi‟s-Sîreti‟n-Nebeviyye 

li-Ġbn HiĢam” adı ile yayınlanmıĢtır. 
1234

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 189b; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 128a (fî Târihihî, 

Hallac‟ın müridlerinin onu rüyalarında katır üzerinde görmeleri, öldürülme sebebi vs.), 129a, 

133b, 194b/224b. Ebu‟l-Abbâs ġemseddîn Ahmed b. Muhammed Ġbn Hallikân (ö. 681/1282)‟ın Ġs-

lam dini ve biyografya alanında “Vefeyâtu‟l-A„yân ve Enbâu Ebnâi‟z-Zamân” adlı eseri günü-

müzde yayınlanmıĢtır.   
1235

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 162b. 
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 Müfessirimizin tarihi bilgi aktarırken sadece eser ismi verdiği de görülmektedir. 

Örneğin, Kitâbu‟r-Ravd,
1237

 Târîhu‟l-Kudâ„î,
1238

 Kitâbu‟l-„Arûs,
1239

 Kitâbu Ġbtilâi‟l-

Ahyâr,
1240

 Nuzhetu‟l-Ebsâr fî Ahbâri Muluki‟l-Emsâr,
1241

 Kitâbu‟l-Mesâlik ve‟l-

Memâlik.
1242

  

ġîrâzî‟nin “kâle ashâbu‟l-ahbâr,”
1243

 “ve fî ba„di‟l-ahbâri,”
1244

 “kâle ehlü‟t-

târîh,”
1245

 “kâle ehlü‟t-tevârîh,”
1246

 “kâle ba„du ehli‟t-târîh,”
1247

 gibi genel ifadelerle 

tarihi malumat aktardığı da görülmektedir. 

Siyer kitaplarından nakiller yaparken de “kâle/revâ ehlü‟s-siyer,”
1248

 “kâle/revâ 

ehlü‟s-siyer ve‟l-ahbâr,”
1249

 “kâle „ulemâu‟s-siyer,” “kâle „ulemâu‟s-siyer ve‟t-târîh,”
1250

 

“ruviye fî ba„di‟l-kütübi”
1251

 gibi genel ifadeler kullanmıĢtır. 

Neticede ġîrâzî‟nin tefsirinde her alanda, özellikle de tefsirini yazıĢ gayesine uy-

gun olarak öğüt verici ve halkın ilgisini çekmeye yönelik alanlarda daha fazla kaynaktan 

istifade ettiği görülmektedir.  

                                                                                                                                          

1236
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 20b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 47b. 

1237
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 162b. 

1238
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 162b. Ebû „Abdillâh Muhammed b. Selame b. 

Ca„fer Kudâ„î (ö. 454/1062)‟nin Tarih‟i, “Kitâbü‟l-inbâ bi-enbâi‟l-enbiyâ ve tevârîhi‟l-hulefâ ve 

velâyâti‟l-ümerâ = Târîhü‟l-Kudâ„î min halkı Âdem aleyhisselâm hattâ sene 427h.” adı ile basıl-

mıĢtır. 
1239

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 163b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 222a.  
1240

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 130a. 
1241

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 131a. 
1242

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 254a (KrĢ. Abdullâh b. Abdülazîz b. Muhammed 

Ebû Ubeyd el-Bekrî (ö. 487/1094), Kitâbu‟l-Mesâlik ve‟l-Memâlik, Thk. A. P. van Leeuwen, A. 

Ferre, Dâru‟l-„Arabiyye li‟l-Kitâb, Kartaca 1992, c. I, s. 455-456). Bu eser coğrafya alanındadır. 
1243

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 142b, 145b-148a; Esad Ef., nr. 114, vr. 15b; Hekimoğlu, nr. 

113, vr. 358a. 
1244

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 168b, 170a. 
1245

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 174a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 196b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 

271b. 
1246

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 251b. 
1247

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 256a; Hekimoğlu, nr. 120, vr. 25b; Hekimoğlu, nr. 

123, vr. 21b. 
1248

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 40b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 16a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 152b 
1249

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 22a, 71a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 235b, 259b, 263b; 

Hekimoğlu, nr. 114, vr. 386b; Esad Ef., nr. 132, vr. 33a; Esad Ef., nr. 138, vr. 59b. 
1250

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 120, vr. 106b, 114b-115a. 
1251

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 17a. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KUTBUDDĠN ġÎRÂZÎ‟NĠN TEFSĠRDEKĠ METODU 

 Her müfessir kendi istidadı, ihtisası ve sunuhatı nisbetinde Kur‟an‟ın hakikatleri-

ne, bedialarına, incelik ve güzelliklerine, i„cazına tercüman olduğundan çeĢitli tefsirler 

meydana gelmiĢtir.
1
 Bunlar temel olarak rivayet ve dirayet tefsirleri olmak üzere iki 

kısma ayrılırlar. 

 Bir tefsirin rivayet ya da dirayet tefsiri olduğunu belirleyen, ihtiva ettiği bilgi yığı-

nı değil o bilginin nasıl ve neye göre iĢlendiğidir. Bu noktada müfessirin tefsirine aldığı 

malzemeyi nasıl ve neye göre tenkit ve tercih yaptığı, eserde kullanılan malzemenin 

üstünde, yönlendirici ve değerlendirici bir sistemin var olup olmadığı önem kazanmak-

tadır.
2
  

 ġîrâzî‟nin, tefsirinde önceki tefsirlerden rivayet ve dirayet malzemesini derleyip 

almasının yanı sıra tefsirine aldığı bu malzemede serd edilen görüĢler arasında zaman 

zaman tercihlerde bulunduğu ve bu tercihlerini geliĢigüzel değil de genellikle dilsel ve 

usulî ölçütleri esas alarak yaptığı görülmektedir. Dil ve usul kaideleri dirayet tefsirinin 

ana unsurları olduğu için
3
 ġîrâzî‟nin tefsirinde dirayet yönünün varlığı ortaya çıkmakta-

dır. Tercihte bulunma kriterlerinde önceliği haber kategorisinde yer alan Kitap, Sünnet 

ve icmâ„a vermesi ise tefsirini ağırlıklı olarak rivayet tefsiri kategorisinde yer almasını 

sağlayan nedenlerinden biri olmaktadır.  

 Bir müfessirin naklî tefsirle yetinip yetinmemesi, ağırlık verdiği konular da tefsir-

deki metodunu ortaya koyan nedenlerdendir.
4
 Müfessirimiz ġîrâzî‟nin genellikle tefsi-

rinde rivayet malzemesinin daha fazla olması ve görüĢler arasında çoğunlukla tercihler 

yapmaması da tefsirini rivayet tefsiri kategorisine sokan diğer bir neden olmaktadır. 

Ancak ayetlerin anlaĢılması konusunda çeĢitli tefsirlerden derlediği dirayet malzemesi 

rivayet malzemesine yakın diyebileceğimiz bir oranda tefsirinde yer aldığı için onun 

tefsiri bu yönü ile dirayet tefsiri kategorisinde sayılabilir.  

                                                 

1
  Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. II, s. 117. 

2
  Aydın, Atik, Taberî‟nin Kur‟an‟ı YorumlamaYöntemi, Ankara Okulu Yay., Ankara 2005, s. 29-30. 

3
  Aydın, age, s. 30. 

4
  Cerrahoğlu, age, c. II, s. 85. 
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 Rivayet tefsirinin önde gelen örneklerinden Ġbn Kesîr tefsirinde sıkça karĢılaĢtığı-

mız me‟sûr malzemenin temel unsuru olan senedlerin tahlili,
5
  ġîrâzî‟de son derece az-

dır. Zaman zaman “bi isnâdin sahîhin,”
6
 “vehuve asahhu isnâden,”

7
 “merfû„an”

8
 gibi 

ifadelerle senedlerin sıhhat derecesine değinse de bu durum sınırlı bir Ģekilde tefsirinde 

yer almaktadır. 

 Bunların yanında ġîrâzî‟nin tefsirinde zaman zaman bir takım ayetlerin iĢârî yo-

rumlarına yer verdiği, bu alanda ilgili mutasavvıf ve müfessirlerden iĢârî yorumlar ak-

tardığı görülmektedir. Bütün bunlara göre ġîrâzî‟nin bu eseri, öncelikli olarak rivayet, ardın-

dan dirayet, kısmen de dirayet tefsirinin bir kolu olan iĢârî tefsir kategorisindedir.  

 Öte yandan bu eserin, Arap dilinin kuralları, irab, belağat vb. alanlara fazlaca 

eğilmeyip kendi dönemindeki toplumsal yapıyı dikkate aldığından ve toplumun ihtiyaç-

larına cevap sunmaya çalıĢtığından dolayı topluma bakan yönü ile ictimâî/sosyolojik 

tefsir ile benzerlik arz ettiği görülmektedir. 

 Ġctimaî/sosyolojik tefsir ekolünün en belirgin özelliği, Kur‟ân‟ı tefsir ederken 

O‟nun hidâyet yönünü tefsire konu edinmesidir. Kur‟ân, toplum için inmiĢtir. Bu yüzden 

tefsir edilirken çağın toplumsal problemleri Kur‟ân âyetlerinin ıĢığında çözüme bağlan-

malıdır. Yani tefsirin konusu insan, insanın hidâyeti, toplumsal meseleler olmalıdır. Bu 

eğilime mensup olanlara göre önceki tefsirler, fantezi türünden bazı konuları öne çıkar-

mıĢ hayattan uzak tefsirlerdir. Kimi sıklıkla Ġsrâiliyyâta dalarken kimi, dil kuralları üze-

rinde durmuĢtur. Kimi de mezhebî kavgalar ve nazarî tartıĢmalarla doludur. Hâlbuki 

tefsir, müslümanın günlük hayatını ilgilendiren meseleleri ele almalıdır. Çünkü 

Kur‟ân‟da yer alan bilgilerin önemli bir bölümü fert-toplum iliĢkilerine aittir.
9
 

 Bu ekolün öncüsü Muhammed Abduh (1848-1905)‟un tasnifine göre tefsir öz ola-

rak iki kısma ayrılır. Birincisi, Allah ve Kitabından uzaklaĢtıran tefsirdir ki, bunlar lafız-

ların i„rabını, cümlelerin tahlilini, belagat nüktelerinin iĢaretlerini açıklamaktan ibaret 

olan kuru, öze inmeyen, kabuk tefsirlerdir. Bu nevi tefsirler Allah kelamının manalarını 

anlamaktan ve insanlar için hidayet olmaktan ziyade Arap dilinin gramer ve edebiyatına 

                                                 

5
  Aydın, age, s. 31. 

6
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 196b; Esad Ef., nr. 140, vr. 18b. 

7
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 140, vr. 19a. 

8
  Hekimoğlu, nr. 118, vr. 252a; Hekimoğlu, nr. 126, vr. 208a, b. 

9
  Aydüz, Tefsir Tarihi, ÇeĢitleri ve Konulu Tefsir, s. 104; Ġctimai tefsir ekolünün özellikleri için bk. 

Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. II, s. 407-408; Aydüz, age, s. 104-107.  
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ait bilgilerden ibarettir. Bunlara tefsir demek layık olmaz. Ġkincisi ise kuruluk hududunu 

aĢan, kabuktan sıyrılıp öze doğru inen, insanların her yönden aydınlanmasını ve uyarıl-

masını, ruhları hidayete ve amele sevk edecek, Kur‟ani hikmetlerin anlaĢılmasını gaye 

edinen tefsirlerdir. ĠĢte tefsir ismine layık olan bunlardır.
10

 Abduh‟un kendi tefsiri de bu 

ikinci gaye ve metot ile yazıldığı için sosyolojik tefsir kategorisinde değerlendirilmiĢtir.

 Tefsirinde dönemindeki siyasi-sosyal, dini ve ahlaki alanda toplumun bozulmasına 

dikkat çeken ġîrâzî,
11

 zamanında toplumsal bozukluğun düzelmesinin Kur‟an‟ın anla-

Ģılmasından geçtiğini düĢünerek tefsirini, yaĢadığı dönemdeki ahlaki yozlaĢmaya ve 

düĢüncede sapmalara uğrayan toplumun ıslahını gaye edinerek halkın okuyup amel et-

mesi için yazdığından dolayı onun bu eserini yazılıĢ amacı bakımından sosyolojik tefsir-

le irtibatlandırmak mümkündür. Ancak 13. ve 14. yüzyılın Ģartları içerisinde yazılan 

ġîrâzî‟nin tefsiri, kendi çağının özellilerini taĢımakta ve akla son derece geniĢ hürriyet 

alanı tanıyan, mezhep taassubuna, Ġsrâilî türden rivayetlere karĢı olan ictimaî tefsir me-

todu ile yöntem açısından farklıklar arz etmektedir. Diğer taraftan sosyolojik tefsirin 

ortaya çıktığı 19. ve 20. yüzyıl Ģartlarındaki Ġslam âleminin içine düĢtüğü olumsuz sü-

reçle, ġîrâzî‟nin yaĢadığı dönemdeki süreç birbirine çok yakındır. Her iki dönemde de 

Ġslam âlemi siyasi-sosyal, ekonomik ve kültürel alanda bir sarsılma evresi geçirmiĢ ve 

bu durum Ġslam ümmetini arayıĢlara sevk etmiĢ, çeĢitli dini grupların ortaya çıkmasını 

öze, Kur‟an‟a dönüĢü sağlamıĢtır. Böylece ġîrâzî‟nin, çağındaki olumsuz gidiĢata karĢı 

Kur‟ân‟ın anlaĢılıp yaĢanmasını, insanların her yönden aydınlanmasını ve uyarılmasını 

gaye edinerek yazdığı bu tefsiri, yazılıĢ gayesi bakımından ictimâî tefsirin o dönemde 

atılmıĢ ilk tohumu olarak düĢünebiliriz. 

 Önsözünde müellif, tefsir yazarken izlediği yöntemini Ģu Ģekilde açıklamaktadır: 

“Bu kitabı kendim ve Allah‟ın dilediği kulları için tefsir kitaplarından ve telif edilmiĢ 

ilgili eserlerden seçerek yazdım. Sözü uzatmaktan kaçınmak için görüĢleri nakletmenin 

ve görüĢler arasında tercihte bulunmanın dıĢında herhangi bir tasarrufta bulunmadım. 

Rivayetlerde isnad zincirini terk ettim, kıraat vecihleri ve illetleri, kelimenin etimolojisi 

ve sarf bilgisiyle i„râb yönleri konusunda ancak ihtiyaç duyduğum noktalarda biraz bilgi 

verdim. Kelimenin manasına, âyetin tefsiri yanında sebeb-i nüzulüne ve âlimlerin âyetin 

                                                 

10
  Abduh, Muhammed, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Hakîm, 2. bs., Mısır 1366/1947, c. I, s. 24-25: Zerkânî, 

Menâhilu‟l-„Ġrfân, c. II, s. 8; Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. II, s. 117-118, 412. 
11

  ġîrâzî, age, ĠÜK nr. A1830, vr. 45a, 145a-b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 125b, 163a; Hekimoğlu, nr. 

115, vr. 80b-81a; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 52a; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 204b. 
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te‟viline yönelik ihtilaflarına, âyetle ilgili fıkhî hükümlerle hadis-i Ģeriflere ve selefe ait 

uygun düĢen hikâyelere yer vermekle yetindim.”
12

 

 ġîrâzî, önsözünde belirttiği yöntem dâhilinde tefsirini yazmıĢtır. Ayetleri çoğun-

lukla bölümler halinde parça parça, kısmen de bütün olarak açıklamıĢtır. Genellikle “ٌِ  ، َؤ

13”ََِعًِٕ
 edatlarını kullanarak ilk önce anlamlı bütün halinde ayette açıkladığı kısmın ne 

anlama geldiğini ifade etmiĢ ve akabinde çoğunlukla filolojik izahlar üzerinde durmuĢ-

tur. Sonra ayetin sebeb-i nüzûlüne, ayetle ilgili çeĢitli müfessirlerin görüĢlerine, rivayet-

lere, ayeti açıklar mahiyette ayet ve hadislere yer vererek ayetin tamamının veya ilgili 

bölümünün anlamını ortaya koymaya çalıĢmıĢtır. ġîrâzî‟nin burada dikkat çeken yönte-

mi birçok müfessirin içinde boğulduğu i„rab, belagat, cümle tahlili vb. dilsel alanlara 

fazlaca eğilmeyip,
14

 bunun yerine muhatap tarafından Kur‟an‟ın anlaĢılmasını amaçlaya-

rak ayetin anlamını ortaya koymaya çalıĢması ve güzel amele sevk etmesidir.  

 ġimdi bu bölümde ġîrâzî‟nin tefsirini rivayet ve dirayet tefsiri açısından ele alaca-

ğız. ġîrâzî, kendi görüĢlerinden ziyade önceki tefsirlerden derleyerek tefsirini yazdığı 

için bu bölümde metodunu ele alırken alt baĢlıklara dalarak ayrıntıya girmeyeceğiz ve 

tezimizin sınırlarını fazlaca geniĢletmemek için ayrıntılı örnekler vermeyeceğiz.  

A. RĠVAYET TEFSĠRĠNDEKĠ YERĠ VE METODU 

Me‟sûr ve naklî tefsir de denilen rivayet tefsiri, Kur‟an‟ın Kur‟anla, Hz. Peygamber‟in 

sünnetiyle tefsirini ve sahabenin ayetler hakkında Allah‟ın muradını beyan etmeye ma-

tuf nakillerini ihtiva eder. Bazıları buna tâbiînden gelen rivayetleri de eklemiĢlerdir.
15

 

Rivayet tefsirlerini yazan müfessirler, rivayetleri seçerken ve onları belirli bir Ģekilde 

sıralarken, aslında kendi kanaatlerinin, fikirlerinin etkisinde kalmakta idiler. Bu yönüyle 

rivayet tefsirleri, müfessirlerin anlayıĢlarını ve görüĢlerini dolaylı bir Ģekilde yansıtmak-

                                                 

12
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 2a. 

13
  Örneğin bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 158a, 174b, 186a, 187a, 189a; ĠÜ Ktp., 

nr. A1830, vr. 18b, 188b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 16b, 20a, b. 
14

  ġîrâzî‟nin belagata, i„raba ve cümle tahlillerine dalmaması yetersizliğinden dolayı değildir. Zira 

belagat alanında tanınan Sekkâkî‟nin Miftâh‟ına Ģerh yazdığı gibi dilsel çözümlemeleri ile ünlü 

ZamahĢerî‟nin tefsirini de okutmuĢ ve bu esere haĢiye yazmıĢtır.    
15

  Zehebî, et-Tefsîr ve‟l-Müfessirûn, c. I, s. 112; ez-Zerkânî, age, c. II, s. 12; Cerrahoğlu, Tefsir 

Usûlü, s. 228; Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. II, s. 118; Tâbiûndan nakledilen rivayetlerin naklî tefsir 

olup olmayacağı âlimler arasında ihtilflı bir konudur. Bk. Zehebi, a.y.; OkumuĢ, age, s. 159. 
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tadır.
16

 Bu bakımdan tefsirini ağırlıklı olarak rivayet tarzında yazan müellifimiz, tefsiri 

yazıĢ gayesine uygun olarak rivayetleri seçiĢinde ve sıralamasında halkın ihtiyaçlarını 

göz önüne alırken kendi anlayıĢını da tefsirine katmıĢtır. Tefsiri bir rivayet yığını olma-

yıp, rivayetleri belli bir amaç, çerçeve ve sistem içerisinde verdiği görülmektedir. 

 Naklî tefsirlerin zaaf noktaları, tefsir ilmine giren uydurma haberlerin çokluğu, 

Ġsrâiliyyâta yer verilmesi ve isnadların hazfedilmesidir.
17

 Bu üç zaaf noktasını da 

ġîrâzî‟nin tefsirinde görmekteyiz. Her ne kadar hadislerin sıhhatine önem verse de uy-

durma rivayetlere de yer verdiği görülmektedir. 

ġimdi burada ġîrâzî‟nin tefsirinin rivayet yönünü ele alacağız. Ġlk önce Kur‟an‟ı 

Kur‟anla tefsirini incelemeye çalıĢacağız.   

1. Kur‟an‟ı Kur‟an‟la Tefsiri 

Kur‟an-ı Kerim‟in, icaz ve ıtnâb, mücmel ve mübeyyen, mutlak ve mukayyed, umum ve 

husus gibi kısımları içine aldığı bilinmektedir. Bir yerde öz olarak ele alınan bir mesele-

nin baĢka bir yerde daha geniĢ bir Ģekilde izah edildiği; mücmelin tebyîn, mutlakın 

takyîd, âmm lafızların tahsis edildiği görülmektedir. Kur‟an‟ı tefsir etmek isteyen her 

müfessirin bunları dikkate alarak izaha muhtaç olan ayetin tefsiri hakkında, aynı surede 

veya baĢka bir yerde onu açıklar mahiyette bir veya daha fazla ayetin var olup olmadığı-

nı bilmesi gerekir.
18

 Böylece ayetleri doğru bir Ģekilde anlayabilmek için ayetin açıkla-

masını ilk önce Kur‟an‟ın içinde aramak kaçınılmaz olup, bu durum Kur‟an‟daki mana 

ve konu bütünlüğünü yakalamayı da sağlayacaktır. Kur‟an‟ın Kur‟an ile tefsirine önem 

veren ġîrâzî de Kur‟an ayetlerinin birbirini tefsir ettiğini ifade ederek
19

 tefsirinde yeri 

geldikçe ayetleri değiĢik açılardan diğer ayetlerle izah etmiĢ ve çoğunlukla da bu tür 

izahlar yapan tefsirlerden alıntı yapmıĢtır.  

                                                 

16
  Zehebî, age, c. I, s. 113-114; Albayrak, Tefsir Usûlü, s. 100-101; Paçacı, Mehmet, Kur‟an‟a GiriĢ, 

ĠSAM Yay., Ġstanbul 2006, s. 116-117. 
17

  Zehebî, age, c. I, s. 115; Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. II, s. 122. 
18

  ez-ZerkeĢî, Bedruddîn Muhammed b. „Abdillah, el-Burhân fî „Ulûmi‟l-Kur‟ân, Thk. Muhammed 

Ebu‟l-Fadl Ġbrâhîm, Dâru‟t-Turâs, Kahire 1404/1984, c. II, s. 175; Zehebî, et-Tefsîr ve‟l-

Müfessirûn, c. I, s. 31-32; Aydemir, Ebussuûd Efendi ve Tefsirdeki Metodu, s. 64. 
19

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 48b; ġîrâzî bu görüĢü F. Râzî‟den aktarmıĢtır. 
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a. Ayeti Genel Olarak Tefsir Etmede Kur‟an‟ı Kur‟an‟la Tefsiri 

Müfessir yeri geldikçe bir ayette ifade edilen manayı tefsir etmek için baĢka ayetlerden 

deliller getirmektedir.
20

 Konuyla ilgili olarak Ģu misalleri verebiliriz:   

 Fatiha sûresinin 7. ayeti “gazaba uğramıĢ olanların ve sapmıĢların yoluna değil” 

hakkında bir kısım görüĢlere yer veren ġîrâzî, bu ayeti tefsir eden ayetleri de Ģu Ģekilde 

açıklar: Cumhura göre “ُِ َِّغُضىةِ َعٍَُِِه  de Hıristiyanlardır. Bu, Adiyy ”اٌٖضبٌِّنَي“ ,Yahudiler ”اٌْ

b. Hatem‟in Ġslam‟a giriĢ kıssası ile ilgili hadiste Hz. Peygamber‟in yaptığı tefsirdir. Bu 

hadisi Ebu Davud et-Teyâlisî ve Tirmizi tahric etmiĢlerdir. Bu tefsirin Ģahidi Yahudiler 

hakkındaki “ٔٗ ِٓ اٌَّ ِٔ (Allah‟ın gazabına uğradılar) ”َوَثبُءوا ِثَغَضتٍ 
21

 ayeti ile “َوَغٔضَت ُٗ ُٗ اٌَّ ِٓ ٌََعَٕ َِ 

ٔٗ (Allah‟ın lanetlediği ve gazap ettiği kimseler) ”َعٍَُِ
22

 ayetidir. Hıristiyanlar hakkında da 

“ ِٓ َلِج ِٔ ٍَ َلذِ َضٍُّىا  ًَِلِى ِٓ َعَىاءِ اٌٖغِجُ ًُ َوَؤَضٍُّىا َؤضرّيا َوَضٍُّىا َع ” (Daha önceden sapan, birçoklarını saptı-

ran ve yolun doğrusundan uzaklaĢan topluma uymayın)
23

 ayetidir.
24

    

 BaĢka bir örnek verecek olursak Ģeytanın Allah‟a verdiği cevabını anlatan “Onla-

rın çoklarını Ģükredenlerden bulamayacaksın”
25

 ayetini soru cevap yolu ile Ģu Ģekilde 

açıklamaktadır: ġayet Ġblis bunu nasıl bildi de Allah‟a bu Ģekilde cevap verdi denecek 

olursa, ona Ģöyle denilir: o, bunu zan ile söyledi ve zannında isabet etti. Bu meyanda bir 

ayette “Ġblis onlar hakkındaki zannını doğru çıkardı”
26

 buyrulmuĢtur.
27

 

ġîrâzî‟nin zaman zaman bir ayeti açıklar mahiyette konu ile ilgili ayetleri peĢpeĢe 

sıraladığı görülmektedir.
28

 Örneğin Bakara sûresinin 3. ayetindeki “namaz kılarlar” 

ifadesini açıklamak için “Allah namaz kılmayı birçok yerde kendisini birlemekle iliĢki-

                                                 

20
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 54a, 62a, 63a, 68a, 69a-b, 70b, 80b, 96a-b, 113b-

114a-b, 144a, 147a, 178b, 180b, 186b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 20a, 24a, 49a-b, 51a-b, 133b, 150b-

151b, 165b, 168a, 175b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 9a, 23b, 35a, 65b, 88b, 153b, 156b, 186a; 

Hekimoğlu, nr. 115, vr. 130a, 155a-b, 180b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 14a, 19b, 69b; Hekimoğlu, nr. 

120, vr. 164a-b; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 171a; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 108a, b. 
21

  Bakara 2/61; Âli Ġmrân 3/112. 
22

  Mâide 5/60. 
23

  Mâide 5/77. 
24

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 41a. 
25

  A„râf 7/17. 
26

  Sebe 34/20. 
27

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 186a. 
28

  Bk. Hekimoğlu, nr. 111, vr. 247a-b. 
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lendirdi” diyerek Tâhâ 20/14; Bakara 2/3; Tevbe 9/5; Rûm 30/31; Ġbrahim 14/31; Mer-

yem 19/31; Beyyine 98/5; Ankebut 29/45 ayetlerini örnek göstermiĢtir.
29

  

Müfessir, Bakara sûresinin 29. ayetindeki “َّبَوإد ٖٓ َعِجَع َع ُ٘  yedi gök olarak) ”َفَغٖىا

onları düzenledi) ifadesini “yani hiçbir yarığı ve çatlağı olmadan, altında bir direk, üs-

tünde de bir bağlantısı olmadan düzenli yedi sema olarak yaratmıĢtır.”
30

 Ģeklinde açık-

lamıĢtır. Müfessir, zikretmese de bu açıklaması Kur‟an‟ın bazı ayetlerine dayanmakta-

dır. Bu açıklamanın dayandığı ayetler Ģöyledir: “O ki, birbiri ile âhenktar yedi göğü 

yaratmıĢtır. Rahmân olan Allah‟ın yaratıĢında hiçbir uygunsuzluk göremezsin…”
31

, 

“Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra ArĢ‟a kurulan, 

güneĢi ve ayı buyruğu altına alandır.”
32

 ġîrâzî ayetlerin yanı sıra
33

 bazen hadis olduğu-

nu belirtmeden de ayeti meĢhur bir hadisle açıkladığı olmuĢtur. Örneğin salâtu‟l-vustâ‟yı 

açıklarken her Ģeyin vasatı en hayırlı ve en dengeli olanıdır. “ĠĢlerin en hayırlısı en den-

geli olanıdır.”
34

 demiĢtir.
35

 

Müfessirimiz bir ayeti delil getirirken çoğunlukla  “nazîru hâzihi‟l-âyeti” (bu 

ayetin benzeri),
36

 “nazîruhû” (bunun benzeri),
37

 “nazîruhû kavluhû” (bunun benzeri Ģu 

ayettir),
38

 “nezâiru” (benzerleri),
39

 “ke kavlihî” (ayetinde olduğu gibi),
40

 “nahvuhû” 

(benzeri)
41

 gibi ifadeler kullanmıĢtır.  

                                                 

29
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 47a. 

30
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 69a. 

31
  Mülk 67/3. 

32
  Ra„d 13/2. 

33
  Bk. Hekimoğlu, nr. 111, vr. 334b. 

34
  Beyhakî, el-Câmi„u li ġu„abi‟l-Îmân, Ġktisâd, bab 42, hadis no: 6176, c. 8, s. 519.  

35
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 119b. 

36
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 12b, 38b, 40b, 48a, 157a, 159a; Hekimoğlu, nr. 116, 

vr. 83a; Esad Ef., nr. 137, vr. 144b, 148a, b. 
37

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 137b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 14b, 114b, 115a, 159b 
38

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 119, vr. 37b, 115a. 
39

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 338a. 
40

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 120, vr. 167a; Esad Ef., nr. 140, vr. 7a. 
41

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 137, vr. 2a. 



240 

 

 

b. Lügavi Ġzahlarda Kur‟an‟ı Kur‟an‟la Tefsiri 

ġîrâzî, tefsir ettiği ayette yer alan bir kelimenin anlamını açıklarken zaman zaman baĢka 

ayetlerden de deliller getirmek sureti ile o kelimenin Kur‟an‟daki kullanımlarına dikkat 

çekmiĢ ve ilgili ayetlerle verdiği manayı desteklemiĢtir.
42

 

 Örneğin Fatiha sûresininin 7. ayetindeki “اٌٖضبٌِّنَي” kelimesini açıklarken Ģöyle de-

mektedir: بيٍََض  kelimesi Arap dilinde orta yollardan ve hak yolundan ayrılmak, kaybol-

mak demektir. Bu manada “ بِءًَّ أٌْف َُٓجاٌٍّ ًَّض ” (süt suda kayboldu) kullanımı mevcut olup, 

burada “dalle” fiili “kayboldu” anlamındadır. Bu anlamda ayette “ ٍٍَْٕب ٔف َوَلبٌُىا َؤٔئَزا َضٍَ

43”اٌَْإِسِض
 yani ölümle birlikte toprak olup kaybolduğumuzda Ģeklinde yer almaktadır.

44
  

 Müfessirimiz “ َْ َوَس َّ َعٔفَُٕٕخ َغِصّجبَوَوب ٍَِْٔه ََْإُخُز ُو  ُِ ُ٘ اَء ” (Çünkü onların ilerisinde her 

gemiyi zorla ele geçiren bir kral vardı)
45

 ayetindeki “ ََوَساء” kelimesinin ulemaya göre ön 

ve arka anlamına geldiğini bu ayette arka değil, ön anlamında olduğunu, bunun dıĢında 

“ُُ ٗٔ َجَهٕٖ ِٓ َوَسأئ ِٔ”,
46

ٗٔ َعَزاْة َغٌٍُٔع“  ِٓ َوَسأئ ِٔ ,”َو
47

 “َْ َِ َُِجَعُضى ُِ َثِشَصْخ إًٌَِ ََِى ِٓ َوَسأئِه ِٔ  Onların önlerinde)”َو

ise, yeniden dirilecekleri güne kadar (süren) bir berzah vardır)
48

 ayetlerinde de ön an-

lamında kullanıldığını ifade etmektedir.
49

 

                                                 

42
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 52b, 56b, 59a, 62a, 75b, 82a, 91b-92a, 94b-95a, 

109a, 110a, 111a, 112a-b, 116b-117a, 132a, 143a, 146a, 156a, 157b, 187b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 

14b, 45b, 55a, 56b, 119b, 128a, 139b, 164a, 169b, 173a, 179b, 189a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 9b, 

63b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 79a.  
43

  Secde 32/10. 
44

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 41a-b. 
45

  Kehf 18/79. 
46

  Ġbrâhîm 14/16. 
47

  Ġbrâhîm 14/17. 
48

  Mü‟minûn 23/100. 
49

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 236a. 
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c. Mücmeli Tafsil Etmede Kur‟an‟ı Kur‟an‟la Tefsiri  

Müfessirler Ģöyle bir ilke belirlemiĢtir: Ġcmal‟den (sözün kısa ve özet oluĢu) ötürü kapalı 

kalan ifadenin anlamına, bizzat metnin bir baĢka pasajına baĢvurmak suretiyle ulaĢmak 

mümkündür. Zira bir yerde mücmel olan Ģeyin, baĢka bir yerde açıklaması mevcuttur. 

Kur‟an metni dilsel ve anlamsal sistemi çerçevesinde kendi özel sözlüğünü oluĢturmuĢ 

ve kapalı olan kısımlarının baĢka pasajlarda açıklanması ilkesini koymuĢtur.
50

  

 ġîrâzî de bu Ģekilde kapalı olan ifadeleri açıklayan ayetleri delil getirerek ayetlerin 

anlaĢılmasını sağlamaya çalıĢmıĢtır.
51

 Örneğin “َْ ُّى َُ اٌػَّبٌٔ ًْ َُِهٍَهُ إٌَِّب اٌَْمِى َ٘…” (De ki: Söyler 

misiniz; size Allah‟ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zâlim toplumdan baĢkası mı he-

lâk olur?) ayetinde zulmün Ģirk manasında olduğunu ifade ederek “Lokman, oğluna 

öğüt vererek: Yavrucuğum! Allah‟a ortak koĢma! Doğrusu Ģirk, büyük bir zulümdür, 

demiĢti.”
52

ayetini delil getirmiĢtir.
53

 Aynı Ģekilde bu ayeti delil getirerek zulüm kelime-

sinin geçtiği “Ey Rabbimiz! Bizleri halkı zâlim olan Ģu memleketten çıkar”
54

 ayetindeki 

“halkı zâlim olan” ifadesini “Ģirk ile kendine zulmeden”
55

 Ģeklinde açıklamıĢtır.  

 BaĢka bir örnek verecek olursak Kur‟an‟ın vasıflarını anlatan“Bu Kur‟an Al-

lah‟tan baĢkası tarafından uydurulmuĢ bir Ģey değildir. Ancak kendinden öncekini doğ-

rulayan ve Kitab‟ı açıklayandır…”
56

ayetindeki “أٌْىَزبِة ًَ  (o Kitab‟ı açıklayandır) ”َوَرْفٔصُ

ifadesinin “ُِ ٗٔ َعٍَُُِى (Allah‟ın size emri budur) ”ٔوَزبةَ اٌَّ
57

 ayetini delil getirerek “emredilen 

ve farz kılınan dini hükümleri açıklayan” anlamına geldiğini belirtmektedir.
58

 Nitekim 

bu yorumun aksine olarak bu ayetteki “el-kitâb” ifadesinin “levh-i mahfuz” Ģeklinde 

anlaĢıldığı da bilinen bir hususustur.     

                                                 

50
  Ebû Zeyd, Ġlahi Hitabın Tabiatı, s. 224. 

51
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 62a, 81b, 82b, 92b, 123a, 157a, 159a, 185b-186a, 

190a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 19b-20a, 23a, 63b, 133b, 139b, 165b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 41b, 

53a-b, 113a, 138a, 155a, 180a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 48b; Esad Ef., nr. 140, vr. 141b. 
52

  Lokmân 31/13. 
53

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 41b. 
54

  Nisâ 4/75. 
55

  Hekimoğlu, nr. 111, vr. 243b. 
56

  Yûnus 10/37. 
57

  Nisâ 4/24. 
58

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 68a. 
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 Kur‟an‟ın Kur‟anla tefsirine önem veren müfessirimiz ele aldığımız bu baĢlıklara 

ilaveten Ģerî bir hükme delil olarak,
59

 ayetin cümle yapısı ile ilgili olarak,
60

 ayete verilen 

manayı pekiĢtirmek amacıyla,
61

 müphemi beyan etme
62

 vb. sebeplerle baĢka ayetleri 

delil olarak getirdiği görülmektedir. Bir konuyu ele alırken veya tefsir dıĢı konulara yer 

verirken de konuyu izah sadedinde ilgili ayetlere yer verdiği veya yer verenlerden alıntı-

lar yaptığı görülmektedir.
63

 Çoğunlukla ġîrâzî‟nin kendisi delil getirmekten ziyade 

Kur‟an
64

 ve sünnetten
65

 delil getirenlerin delillerini aktarmıĢtır.  

2. Kur‟an‟ı Sünnetle Tefsiri 

Hz. Peygamber‟in Kur‟an‟ı beyan etme yetki ve görevinin olmasından dolayı
66

 

Kur‟an‟ın tefsirinde sünnetin son derece ayrıcalıklı bir yeri vardır. Ancak bazı ulema bu 

konuda aĢırıya gitmiĢ ve “bir kiĢi müfessirin ihtiyaç duyduğu bilimleri bilse de Hz. Pey-

gamber‟den gelen rivayetlere dayanmadıkça Kur‟an‟ı tefsir edemeyeceği” görüĢünü ileri 

sürmüĢlerdir.
67

 Hz. Peygamber‟in tefsiri konusunda bize intikal edenler sınırlı olduğu 

için böyle bir görüĢ Kur‟an‟ın anlaĢılmasını ve yaĢanmasını tehlikeye düĢürecektir. Pey-

gamber‟den bize intikal eden malzeme, Kur‟an‟ın nasıl açıklamamız gerektiği konusun-

da bizlere yol göstermekte ve her çağın ihtiyaçlarına göre yeniden yorumlanması konu-

sunda önümüzü açmaktadır. 

                                                 

59
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 75a, 81a, 117a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 169a. 

60
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 139b, 143a, 147b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 117a; 

Hekimoğlu, nr. 112, vr. 23b, 156a; Esad Ef., nr. 137, vr. 28b; Esad Ef., nr. 140, vr. 11b. 
61

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 54a, 81a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 176b, 178b; 

Hekimoğlu, nr. 112, vr. 103a. 
62

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 111b-112a; Burada zamirin mercii konusunda ayet-

lerden deliller getirmiĢ. 
63

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 56b, 69b, 78a, 79b-80a-b, 81b, 82b, 89b, 90b, 92b, 

113b-114a-b, 117b, 119b, 121a-b, 122b, 167a, 172a, 173b, 174b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 49a-b, 

51a-b, 145a-b, 183a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 72b, 93b, 95b, 160b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 238a; 

Hekimoğlu, nr. 115, vr. 148a, 150b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 38b, 107a-b, 111a, 115b. 
64

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 88b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 24a. 
65

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 88b, 120a-b, 125b. 
66

  Nahl 16/44, 64. 
67

  Suyûtî, el-Ġtkân, c. II, s. 477. 
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 Tefsirinde sünnete uymanın
68

 ve sünnetin Kur‟an‟ı açıklamasının önemine ve ge-

rekliliğine
69

 dikkat çeken ġîrâzî, izlediği metotta da ayetlerin açıklanmasında hadislere 

son derece geniĢ yer ayırmıĢ ve bazı ayetlerin tefsirinde birkaç varak halinde ilgili hadis-

leri peĢpeĢe sıralamıĢtır.
70

  Hadisleri sıraladıktan sonra da “el-ehâdîsu fî hâze‟l-ma„nâ 

kesîretün,”
71

” el-ehâdîsu fî hâze‟l-bâbi/ma„nâ kesîratün ve fîmâ zekernâ minhâ 

kifâyetün,” (bu manada/babda hadisler çoktur. Bunlardan zikrettiklerimiz yeterlidir)
72

 

“el-ehâdîsu fî hâze‟l-ma„nâ kesîratün
 
ve senezkuruhâ fî mevâdi„ihâ inĢâallâh”

73
, “fe hâzâ 

mâ teyessera mine‟l-ehâdîsi fî ma„nâ kavlihî teâlâ”
74

 gibi ifadeler kullanmıĢtır. 

                                                 

68
  “Allah‟a ve O‟nun sözlerine inanan Resûlüne, o ümmî peygambere iman edin ve ona uyun ki doğ-

ru yolu bulasınız.” (A„râf 7/158) ayetinini tefsirinde peygambere ve sünnete uymanın gerekliliğini 

ifade eden ayet, hadis ve görüĢleri sıralayan ġîrâzî, “faslun muhâlefetu emri Resûlillâh s.a.v. ve 

tebdîlu sünnetihî dalâletun ve bid„atun” Ģeklinde baĢlık atarak peygamberin emrine muhalefetin ve 

sünnetini değiĢtirmenin bidat ve dalâlet olduğunu savunmuĢtur. Hekimoğlu, nr. 113, vr. 371a-

373a; Bir baĢka yerde de “faslun fi‟t-terğîb-i fi‟t-tibâ„i‟s-sünne” Ģeklinde baĢlık atarak sünnete 

uymayı teĢvik eden hadisleri sıralamıĢtır. Esad Ef., nr. 137, vr. 134b-136a. 
69

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 12a-13a.  
70

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 181a-182a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 32a-33b, 42a-

45a, 45b-46b, 75b, 76b-79b, 118b-119b, 153b-156a, 156a-158b, 165b-167b, 186a-b, 189b-190a; 

Hekimoğlu, nr. 110, vr. 108a-110b, 111b-113a, 193a-195b; Hekimoğlu, nr. 111, vr. 221a-222a, 

256b-258a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 8a, 27a-34a, 54a-61b, 62b-63a, 64b-65a, 81b-83a, 86a-b, 

136a-137b,  140b-143a,  145b-148a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 292a-b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 2b-

5b, 5b-6b, 144a-146b, 153b-154a, 155b-157b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 49b-53b, 87a-88a, 127a-

128b, 130b, 160b-162a, 179b-180b;  Hekimoğlu, nr. 117, vr. 74a-75b, 118b-120b; Hekimoğlu, nr. 

118, vr. 39b-42a, 46a-47a, 50a-51b, 90b-92a, 170b-174b, 201a-203b, 263a-264a; Hekimoğlu, nr. 

119, vr. 50a-51b, 120a-122a; Hekimoğlu, nr. 120, vr. 9a-10a, 142a-147a; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 

105a-107b, 133b-134b, 144a-146b, 148b-153a, 165a-170a, 190b-191b, 201a-202a; Esad Ef., nr. 

132, vr. 83b-84b, 139a-146b; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 96b-101b; Hekimoğlu, nr. 126, vr. 244a-

246b, 256a-259b, 262b-265b; Esad Ef., nr. 137, vr. 43a-44b, 134b-136a; Esad Ef., nr. 138, vr. 

115b-116b, 172a-174b, 177b-188b; Esad Ef., nr. 140, vr. 27a-b, 37a-38b, 66b-67b, 67b-69a; Ha-

dislerin bir kısmını fasl baĢlığı altında sıralamıĢtır. Genel olarak sünnete uyma, Kur‟an‟ın fazileti 

ve öğrenilmesi, zühd, dünyayı zem, fakirliğin önemi, takva, tevbe, zikir, tesbih, sıdk, ölümün ve 

âhiretin ahvali, kıyamet alametleri, ilmin önemi, namazın önemi ve ihlas, sabır, infak, merhamet, 

anne babaya iyilik, kul hakkı, selamlaĢma, nikâhın önemi, iffet, karı-koca hakları, sadaka, yetimle-

re sahip çıkma, içki, zina vb ahlaki ve öğütvari hadislere geniĢ yer ayırmıĢtır.  
71

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 45a, 104a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 83a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 

6b; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 153a. 
72

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 79b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 88a; Hekimoğlu 118, vr. 174b; 

Hekimoğlu, nr. 123, vr. 167a; Hekimoğlu, nr. 125, c.32, vr. 12a; Esad Ef., nr. 137, vr. 136a; Esad 

Ef., nr. 140, vr. 38b. 
73

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 45a, 46b. 
74

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 156a. 
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a. Hz. Peygamber‟in Tefsiri 

Hz. Peygamber‟in yaĢadığı dönemde sahabe, nüzul sebeplerine Ģahit oldukları ve kendi 

dilleri ile inen Kur‟an‟ı çoğunlukla anladıkları için Hz. Peygamber gerekli noktalarda 

Kur‟an‟ı açıklamıĢtır. Hicri ilk üç asrın tefsir rivayetlerini günümüze ulaĢtıran Taberî ve 

Ġbn Ebî Hâtim (ö. 327/939)‟in tefsirlerinde Hz. Peygamber‟in tefsiri ile ilgili olarak az 

sayıda rivayet yer almaktadır.
75

  

 Daha önce “keĢke Hz. Peygamber‟in zamanında yaĢamıĢ olsaydım, iĢitmeseydim, 

görmeseydim de bana bir kez baksaydı o bana yeterdi” Ģeklinde peygambere olan sevgisini 

aktardığımız ġîrâzî, tefsirinde her fırsatta Hz. Peygamber‟i överek diğer peygamberler-

den üstün olduğunu dile getirmekte,
76

 Hz. Peygamberin tefsirine de son derece önem 

vermektedir. Taberî‟nin tefsiri
77

 ve birtakım tefsirlerin yanı sıra çeĢitli hadis kaynakla-

rından,
78

 gerek Hz. Peygamber‟in ayetleri tefsir etmek kastıyla gerekse farklı zamanlar-

da çeĢitli vesilelerle söylemiĢ olduğu sözleri birtakım ayetlerin tefsiri için uygun görerek 

aktarmıĢtır.
79

     

                                                 

75
  Koç, Erken Dönem Tefsir Faaliyetleri, s. 107-113 

76
  Allah, peygamberin ölümünden sonra onu tam bir hayat ile yaĢatmaktadır. Bu, Ģu âna kadar devam 

etmiĢtir ve kıyamete kadar da devam edecektir inĢâallah… o, Ģehitlerin Ģehididir… Ģehit olarak 

ölmüĢtür (Hekimoğlu, nr. 111, vr. 235b-236a). Ulemanın, “Sen de onların tuttuğu yola uy” ayetini 

Hz. Peygamerin bütün peygamberlerden üstün olduğuna delil getirmeleri ile ilgili fasl (Hekimoğlu, 

nr. 112, vr. 77b). Hz. Peygamberin Âdem‟den önce peygamber olması, isminin cennette yazılı ol-

ması (Hekimoğlu, nr. 112, vr. 152a-b).  Müfessir, Hz. Peygamberin 50 vasfını, Hz. Âdem‟e kadar 

nesebinin isimlerini, annesinin soyunu, mührünün mahiyetini, çocuklarını, miracını, onunla ilgili 

ayetleri, rivayetleri kafiyeli tarzda anlatarak özellikle ahlakını övmüĢ, diğer peygamberlerle de kar-

ĢılaĢtırarak ahirette en güzel konumda olacağını ifade etmiĢ, Ģefaatinden bahsetmiĢ, yine kafiyeli 

tarzda peygamberin mucizesi olarak Kur‟an‟ın vasıflarını övgü ile anlatmıĢ ve diğer mucizelerini 

aktarmıĢtır (Hekimoğlu, nr. 115, vr. 161a-180b). “Musa: o benim deyneğimdir. Ona dayanırım. 

Onunla koyunlarıma yaprak silkerim” (Tâhâ 20/18) ayetindeki “koyunlarıma” ifadesinden dolayı 

Musa nefsini düĢündü, Muhammed ümmetini düĢündü, Ģeklinde bir yorum getirmiĢtir (Hekimoğlu, 

nr. 119, vr. 135b). Habibin, halilden üstün olduğunu savunmuĢtur (Hekimoğlu, nr. 111, vr. 309a-

311a). Hz. Peygamber mutlak olarak yaratılmıĢların en faziletlisidir. Âdemoğullarına üstünlüğü Ģe-

refinin ve iĢrâkının apaçıklığının delaletlerindendir. O, insanların derece bakımından en üstünü, 

Allah‟a da en yakınıdır. Gizliyi ve gizlinin gizlisini bilenin katında onların en üst mertebesinde-

dir… (Hekimoğlu, nr. 120, vr. 52b-53b). Ayrıca bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 

170b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 151a-b; Hekimoğlu, nr. 111, vr. 234a-237a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 

23a, 193a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 370a-b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 139b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 

132b-133a; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 92a-97a; Esad Ef., nr.137, vr. 138b; Esad Ef., nr.140, vr. 144a-

149b.  
77

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 25b, 111a. 
78

  Örneğin Buhârî‟nin Sahîh‟inden aktarmıĢtır. Hekimoğlu, nr. 111, vr. 341b. 
79

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 60a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 25b, 111a, 140b, 145b, 146b, 

148b-149a, 150b, 156b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 227a; Hekimoğlu, nr. 114, vr. 489a; Hekimoğlu, 

nr. 115, vr. 3b, 6b-7a, 8b, 9a, 76a, 77a-b, 78a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 78b, 80b; Hekimoğlu, nr. 
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 Örnek verecek olursak “َِ ٍِْئِعٍَب ٌٔ ُٖ ُٗ ََِشَشحِ َصِذَس ْْ ََهٔذََ ُٗ َؤ ِٓ َُِشدِ اٌَّ َّ  Allah kimi doğru yola) ”َف

iletmek isterse onun kalbini Ġslam‟a açar)
80

 ayetindeki kalbin açılmasından kastın ne 

olduğunu Taberî‟den gelen bir rivayetle Ģöyle açıklar: “Bu ayet inince Hz. Peygamber‟e 

kalbin açılması hakkında soruldu. O da bu, Allah‟ın mü‟minin kalbine attığı bir nurdur 

ki kalp bununla ferahlar ve geniĢler. Bunun emaresi var mı, diye soruldu. Evet, dedi: 

Aldanma yurdundan uzaklaĢıp sonsuzluk yurduna yönelmektir. Ölüm gelmeden önce de 

ölüme hazırlıklı olmaktır.”
81

 Müfessir, benzer ayetlerin tefsirinde bu hadisin farklı var-

yantlarını tekrarlamaktadır.
82

   

 Hadis kaynağından alıntı yaptığı Hz. Peygamber‟in tefsirine örnek olarak Ģunu 

verebiliriz. “ َِٔئزٕ ُرَحذِّ َ٘بََِى سُ َؤِخَجبَس ” (O gün yeryüzü haberlerini bir bir anlatır)
83

 ayetinin tef-

sirinde müfessirimiz Tirmizî‟den Hz. Peygamber‟in ayet hakkındaki Ģu açıklamasını 

aktarır: Hz. Peygamber‟in yanında “O gün yeryüzü haberlerini bir bir anlatır” ayeti 

okundu. O da yeryüzünün haberlerinin ne olduğunu bilir misiniz? diye sordu. Onlar da 

Allah ve elçisi daha iyi bilir, dediler. Yeryüzünün haber vermesi, her erkek ve kadının, 

(dünya) üzerinde neler iĢlediklerini haber verip Ģu gün Ģöyle Ģöyle yaptın diyerek Ģahit-

lik etmesidir.
84

  

 Hadis kaynağından alıntı yaptığı bir baĢka misal: Müfessirimiz Lut peygamber‟in 

kendi kavmi dıĢında bir topluma (Sodom halkına) peygamber gönderilmesi ve ahlaksız-

lıkta ileri giden kavminin elçi meleklere sarkıntılık etmek istemeleri karĢısında Lut pey-

gamber‟in kavmine söylediği “َشٔذَٕذ ٍٓ ُِ ُلٖىًح َؤِو آِوٌ ِإًٌَ ُسْو َّ ٌٍٔ ِثُى  KeĢke size karĢı) ”َلبَي ٌَِى َؤ

                                                                                                                                          

118, vr. 201a, 229b, 252a, 255b; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 25b, 37a; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 124b; 

Esad Ef., nr. 132, vr. 177a; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 106a, 125a; Hekimoğlu, nr. 126, vr. 257b; Esad 

Ef., nr.137, vr. 2b, 6a, 17a, 20a, b, 46b-47a; Esad Ef., nr. 140, vr. 8a, 9a, 19a, 93b, 99a, 128a-129b; 

Hz. Peygamber‟in tefsiri hakkında geniĢ bilgi için bk. Yıldırım, Suat, Peygamberimizin Kur‟an 

Tefsiri, Kayıhan Yay. Ġstanbul 1998.  
80

  En„âm 6/125. 
81

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 111a; et- Taberî, Muhammed b. Cerîr (ö. 224-310), 

Tefsîru‟t-Taberî -Câmi„u‟l-Beyân „an Te‟vîl-i Âyi‟l-Kur‟ân-, Thk. „Abdullâh b. „Abdulmuhsin 

et-Türkî, Hicr, Kâhire 1422/2001, c. IX, s. 543; el-Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Huseyn (384-

458), Kitâbu‟z-Zühdi‟l-Kebîr, Thk. ve Thr. EĢ-ġeyh „Âmir Ahmed Haseyder, Dâru‟l-Cinân ve 

Müessesetü‟l-Kütübi‟s-Sakâfiyye, Beyrut 1408/1987, hadis no: 974, s. 356. 
82

  Bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 125, vr. 106a; Esad Ef., nr. 140, vr. 9a, 51a. 
83

  Zilzâl 99/4. 
84

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 140, vr. 93b; Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. II, s. 374; Tirmizî, 

Sünen, Sıfetu‟l-Kıyâmeh, bab 7, hadis no: 2429, c. IV, s. 619-620. 
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koyacak gücüm ya da sırtımı yaslayacağım sağlam bir dayanak olsaydı)
85

 sözü hakkın-

da, zaten Allah‟a dayanmıĢ olan Lut peygamberin bu konuda yanlıĢ yaptığını ima ederek 

sahîhaynden Hz. Peygamber‟in onun hakkında söylediği Ģu sözünü aktarır: “Allah, Lut‟a 

rahmet etsin zaten sağlam bir dayanağa yaslanmıĢtı.”
86

   

 ġîrâzî, bunun devamındaki “(Azap) emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik. 

Üzerine de Rabbinin katında iĢaretlenmiĢ piĢirilmiĢ balçıktan taĢlar yağdırdık. Bunlar 

zâlimlerden uzak değildir.”
87

 ayeti hakkında da Ģu rivayeti aktarır: “Peygamberden riva-

yet edildiğine göre ümmetimin ahirinde öyle bir toplum gelecek ki erkekler erkeklerle, 

kadınlar kadınlarla yetinecek. O zaman Lut kavminin azabını bekleyin. Allah onlar üze-

rine piĢirilmiĢ taĢlar gönderecektir. Sonra rasulullah “Bunlar zâlimlerden uzak değil-

dir.” ayetini okudu.”
88

 

 “ُِ ُٗ ََِغَزِهِضاُ ِثِه (…Allah da onların alaylarına karĢılık verir) ”اٌَّ
89

 ayetinin tefsirinde 

Ģu hadise yer verir: Hz. Peygamber, “Kul isyana devam ettiği halde Allah‟ın o kula iste-

diğini verdiğini görürseniz bu onun için istidracdır (derece derece helake sürüklemektir) 

buyurdu ve sonra “Derken onlar kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında, (önce) üzerle-

rine her Ģeyin kapılarını açtık. Sonra kendilerine verilenle sevinip Ģımardıkları sırada, 

onları ansızın yakaladık da bir anda tüm ümitlerini kaybedip yıkıldılar.”
90

 ayetini delil 

getirdi.
91

 

                                                 

85
  Hûd 11/80. 

86
  el-Buhârî, Muhammed b. Ġsmail (194-256), el-Camî„u‟s-Sahîh, Çağrı Yay., Ġstanbul 1413/1992, 

Enbiyâ, bab 19, c. IV, s. 122; Müslim, Ebu‟l-Huseyn el-Haccâc el-KuĢeyri, el-Câmi„u‟s-Sahîh, 

Çağrı Yay., Ġstanbul 1992, Îmân, bab 69, hadis no: 238, c. I, s. 133; ġîrâzî, akabinde Nevevî‟nin bu 

hadisi Ģerhini aktarır. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 166a/186a; ġîrâzî‟nin Kehf 

sûresi 76. ayetinin tefsirinde Sahîhaynden aktardığı Hz. Peygamberin Hz. Musa hakkındaki bir sö-

zü için bk. Hekimoğlu, nr. 118, vr. 229b. 
87

  Hûd 11/82-83. 
88

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 168b/188b. Bu hadisin kaynağına ulaĢamadık. 

Kurtubî‟nin tefsirinde yer almaktadır. Kurtubî, age, c. XI, s. 189. 
89

  Bakara 2/15. 
90

  En„âm 6/44; Müfessir bu ikinci ayeti tefsir ederken de istidracla ilgili benzer bir hadisi aktarmıĢtır. 

Hekimoğlu, nr.112, vr. 40b.  
91

  et-Taberânî, el-Mu„cemu‟l-Kebîr, hadis no: 913, c. XVII, s. 330-331; Beyhakî, el-Câmi„u li 

ġu„abi‟l-Îmân, hadis no: 4220, c. VI, s. 299; ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr.109, vr. 56b. 
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b. Bir Ayetin Tamamının veya Bir Bölümünün Tefsiri Mahiyetinde Olanlar 

Sünnetin Kur‟an‟ı tefsirine son derece önem veren müfessirimiz ayetleri parça parça 

açıklarken ayetin tamamını veya bir bölümünü açıklar mahiyette çok sayıda hadise yer 

vermiĢtir.
92

 Bu hadislerden bir kaçını Ģu Ģekilde aktarabiliriz: 

ِٓ َؤَصِش اٌٗغُجىٔد“  ِٔ  ُِ ِ٘ٔه (…Onların niĢanları yüzlerindeki secde izleridir) ”ٔفٍ ُوُجى
93

 aye-

tinin tefsirinde de ayetin ne anlama geldiği ile ilgili olarak görüĢlere yer verirken bu 

görüĢlerden birinin delili olarak “ثبٌٕهبس ٗ ٓ َوِجُه ً حُغ ٗ ثبٌٍُ ٓ وُضش صالُر َِ” (Gece çok namaz kı-

lanın gündüz yüzü güzel olur)
94

 hadisini aktarır.
95

 

ً َسثِّهَ َصفًّب“  (Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılırlar) ”َوُعِشُضىا َعٍَ
96

 ayetinin tef-

sirinde Ģu hadisi zikretmiĢtir: “Allah kıyamet gününde aĢırı olmayan yüksek bir sesle 

Ģöyle seslenir: Ey kullarım, Ben Allahım, Benden baĢka ilah yoktur. Ben, merhametlile-

rin en merhametlisiyim, hâkimlerin hâkimiyim. Hesabı da en hızlı görenim. Ey kullarım, 

bugün size korku yoktur, üzülmeyeceksiniz de. Delillerinizi getiriniz. Cevabınızı da ko-

lay veriniz. Muhakkak ki siz sorulacak ve hesaba çekileceksiniz. Ey meleklerim, kulla-

rımı ayaklarının parmak uçları hizasında hesap için saf saf diziniz.”
97

 

                                                 

92
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 67a-b, 69b, 82b, 84a-b, 101a, 109a, 124a, 138b, 

186b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 18a,  23a, b, 51a, 54a, 55a, 57b, 62a, 63a-b, 75b-76a, b, 80b-81a, 

89a-b, 94b-95a, 103b-104a, 130b-131a, 135b, 138b, 141b, 142a, 144b, 149a, b, 150a-152a, 162b, 

164a, 182b, 185a-b, 187b, 188a, b, 189b-190a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 14b-15a, 16b-17a, 18a-b, 

24a, 37a-b, 46a-b, 64b-65a, 83b, 104a, 111b-112a, 138b-139a, 139b-140a, 143b, 148b-149a, 150a-

b, 159a-160b, 184a, 185a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 247a-b, 370b-371a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 3a-

4b, 8b, 9a, 11a, 73a, 76a, 77a-b, 78a, 83a, 90b, 107b, 115a-b, 124a, 126b, 153a, 153b-154a, 160b, 

181a;  Hekimoğlu, nr. 116, vr. 105b, 145b, 189a; Hekimoğlu, nr.118, vr.  205a-b; Hekimoğlu, nr. 

120, vr. 164b; Esad Ef., nr. 132, vr. 168b; Esad Ef., nr. 135, vr. 158b; Esad Ef., nr. 140, vr. 3a, 7a, 

27a-b, 39a-b, 49b, 50a, 104b, 111a-b. 
93

  Fetih 48/29. 
94

  Ġbn Mâce, Muhammed ibn Yezîd, Sünen, Çağrı Yay., Ġstanbul 1413/1992, Ġkâmetü‟s-Salâh ve‟s-

Sünneh, bab 174, hadis no: 1333, c. I, s. 422; Beyhakî, ġu„abu‟l-Îmân, hadis no: 2830, c. IV, s. 

473; Ġbnü‟l-Esîr, Mecdüddîn Ebi‟s-Sa„âdât el-Mübârek b. Muhammed el-Cezerî (544- 606), 

Câmi„u‟l-Usûl fî Ahâdîsi‟r-Resûl, Thk. „Abdulkadîr el-Arnaût, Mektebetü‟l-Halvânî-Mektebet-ü 

Dâri‟l-Beyân, 1389/1969, c. I, s. 142. Hadisin sıhhati problemlidir. 
95

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 135, vr. 158b.  
96

  Kehf 18/48. 
97

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 205a-b; ġîrâzî, bu hadisi isim vermeden Kurtubî‟nin 

tefsirinden almıĢtır. Kurtubî, bu hadisi el-Hâfız Ebu‟l-Kâsım „Abdurrahman b. Münde‟nin 

“Kitâbu‟t-Tevhîd”inden aktarmıĢ ve “müfessirlerin çoğu zikretmemiĢ olsa da bu hadis ayetin tefsi-

rini açıklamada son derece önemlidir,” demiĢtir. ġîrâzî‟de aynı ifadeleri kullanmıĢ ve kendisi 

“Kitâbu‟t-Tevhîd”den aktarıyormuĢ gibi hadisi nakletmiĢtir. Kurtubî, age, c. XIII, s. 296; 
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 ġîrâzî, zaman zaman bazı ayetlerin tamamı veya bir bölümünü açıklar mahiyette 

peĢ peĢe çok sayıda hadis aktarmaktadır.
98

 Örneğin “Yoksa siz, sizden öncekilerin baĢı-

na gelenler, sizin de baĢınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve 

onunla beraber mü‟minler, “Allah‟ın yardımı ne zaman?” diyecek kadar darlığa ve 

zorluğa uğramıĢlar ve sarsılmıĢlardı. Ġyi bilin ki, Allah‟ın yardımı pek yakındır.”
99

 ayeti 

hakkında Allah‟ın kullarını sıkıntılarla imtihan etmesi konusunda çok sayıda hadis ak-

tarmıĢtır. Bunlardan biri Ģöyledir: “Sa„d b. Ebî Vakkâs‟tan Ģöyle rivayet edilmiĢtir: O, 

Hz. Peygambere, Ey Allah‟ın elçisi, insanların hangisi en Ģiddetli imtihana maruz kalır-

lar, diye sormuĢtu. Peygamber de Ģöyle cevap vermiĢti: ilk önce peygamberler, sonra da 

derece derece insanların Allah‟a yakın olanları. KiĢi dinine göre imtihana maruz kalır. 

ġayet dini sağlam ise imtihan da Ģiddetlenir. Dininde zayıflık var ise bu da kendi duru-

muna göre imtihan edilir. Kul yeryüzünde günahsız olarak yürüyünceye kadar imtihan 

edilmeye devam eder.”
100

 ġîrâzî, benzer mahiyetteki hadisleri sıraladıktan sonra “bu 

manada çok sayıda hadis vardır” diyerek konuyu bitirmektedir.
101

  

 Bir baĢka örnek verecek olursak “Sen onların içinde iken Allah onlara azap ede-

cek değildir. Onlar mağfiret dilerlerken de Allah onlara azap edici değildir.”
102

 Müfes-

sir, ehlü‟l-meânî‟nin bu ayet istiğfarın azaptan eman ve selamet olduğuna delalet eder 

Ģeklindeki görüĢlerini aktardıktan sonra çok sayıda hadis rivayet eder ve peygamberin 

istiğfarından örnekler sunar. Bunlardan biri Ģöyledir: Hz. Peygamber “öyle bir an olur ki 

kalbime anlık bir gaflet gelir de o gün Allah‟a yüz defa istiğfar ederim”, buyurmuĢtur.
103

  

                                                                                                                                          

„Abdurrahman b. Münde‟nin eserine ulaĢamasak da hadis bazı kaynaklarda yer almaktadır. el-

Muttakî, Kenzu‟l-„Ummâl, hadis no: 38992, c. XIV, s. 374-375; Taberânî, hadisin farklı bir versi-

yonunu aktarır. et-Taberânî (260-360), Müsnedü‟Ģ-ġâmiyyîn, Thk. ve Thr. Hamdî „Abdulmecîd es-

Selefî, Müessesetü‟r-Risâle, Beyrut 1409/1989, c. I, s. 105.  
98

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 21a-22a, 24b-25b, 32a-33b, 45b-46b, 150a-152a, 153b-156a, 

164b-165b, 165b-167b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 81b-83a, 86a-b, 136a-137b, 139b-140a, 140b-

143a, 145b-148a, 159a-160b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 371a-372b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 3a-4b, 

144a-146b;  Hekimoğlu, nr. 116, vr. 127a-128b; Hekimoğlu, nr.118, vr. 110b-111b, 182a-183b, 

217b-218b;  Esad Ef., nr. 140, vr. 9a-11a, 37a-38b.     
99

  Bakara 2/214. 
100

  Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. I, s. 185; en-Neysâbûrî, el-Müstedrek „ale‟s-Sahîhayn, Îmân, hadis 

no: 120, c. 1, s. 91; ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 24b.  
101

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 25b. 
102

  Enfâl 8/33. 
103

  Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. IV, s. 211; Müslim, Sahîh, Kitâbu‟z-Zikr ve‟d-Duâ ve‟t-Tevbe ve‟l-

Ġstiğfâr, bab 12, hadis no: 2702, c. III, s. 2075; Ebû Dâvud, Sünen, Vitr, bab 26, hadis no: 1515, c. 

II, s. 177; ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Efendi, nr. 118, vr. 54b. Diğer rivayetler için bk. Esad Efen-

di, nr. 118, vr. 53a-55b. 
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c. Mücmeli Beyan Etmekle Ġlgili Olanlar 

ġîrâzî, ayetlerdeki mücmel ifadeleri tefsir etmek için yeri geldikçe hadislere baĢ vurmuĢ-

tur.
104

  

ٗٔ اٌَْىٔعٍََُخ“  َٗ َواِثَزُغىا إٌَُِِ َُِٕىا اٖرُمىا اٌَّ َٓ آ -Ey iman edenler, Allah‟a karĢı sorumlulu) ”ََبَؤََٗهب أٌَّزَ

ğunuzun bilincinde olun ve O‟na yaklaĢmaya vesile arayın)
105

 ayetinde vesileden mak-

sadın ne olduğunu Ģöyle açıklar: Vesile, cennet derecelerinin en üstünüdür. Bu, „Atâ‟nın 

görüĢüdür. Hz. Peygamber Ģöyle buyurmuĢtur: “Allah‟tan benim için vesile isteyin. O, 

cennette bir derecedir. O‟na sadece bir kul ulaĢır. O derecede ben olmayı umarım.”
106

 

Abdullâh b. „Amr b. „Âs‟tan Hz. Peygamber‟in Ģöyle dediği rivayet edilmiĢtir: “Müez-

zini iĢittiğinizde onun dediğini tekrarlayın ve sonra bana salavat getirin. Kim bana sala-

vat getirirse Allah da ona on kere rahmet eder. Sonra Allah‟tan benim için vesile isteyin. 

O, cennette bir derecedir. O, sadece Allah‟ın kullarından birine layıktır. Onun ben ol-

mamı umarım. Kim, Allah‟tan benim için vesile isterse ona Ģefaatim helal olur.”
107

  

 “ ُِ ُ٘ ُٓ َو ِِ ُِ اٌَْإ ٍُ ُؤؤٌَِئَه ٌَُه ُِ ِثُػٍْ ٍِْجُغىا ِإمَيبَُٔه ََ ُِ َُِٕىا َوٌَ َٓ آ َْ أٌَّزَ ُِِهَزُذو ” (Ġman edip de imanlarına 

zulüm bulaĢtırmayanlar var ya; iĢte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuĢ olanlar 

da onlardır.)
108

 Sahihaynde Abdullah b. Mes„ûd‟dan rivayet edildiğine göre o Ģöyle de-

miĢtir: “Ġman edip de imanlarına zulüm bulaĢtırmayanlar” ayeti indirildiğinde Müslü-

manlar sıkıntıya düĢtüler. Dediler ki hangimiz nefsine zulmetmez ki? Bunun üzerine Hz. 

Peygamber, bu sizin sandığınız gibi değildir. Bu, Ģirktir. Lokman‟ın oğluna: “Yavrucu-

ğum, Allah‟a ortak koĢma, doğrusu Ģirk büyük bir zulümdür”
109

 dediğini iĢitmediniz mi, 

diye buyurdu.
110

 

                                                 

104
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 159a, 185b-186a, 190a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 19b-

20a, 23b, 63b, 71b, 136b, 139b, 182a-b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 50b, 74b, 89a-b, 140b; 

Hekimoğlu, nr. 115, vr. 15b, 110b-111a, 130b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 48a-52b, 129a-b, 129b-

130a; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 201a, 263a-b.  
105

  Mâide 5/35. 
106

  Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. II, s. 265, 365. 
107

  Tirmizî, Sünen, Menâkıb, bab 1, hadis no: 3614, c. 5, s. 586; Ebû Dâvud, Sünen, Salât, bab 36, 

hadis no: 523, c. 1, s. 359; ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 114, vr. 27b-28a. Bu hadiste Hz. 

Peygamber‟in, ümmetinden dua isteme nezaketi vardır.  
108

  En„âm 6/82. 
109

  Lokman 31/13. 
110

  Buhârî, Sahîh, Tefsîru‟l-Kur‟ân, Lokmân 31, bab 1, c. 5, s. 20;  Müslim, Sahîh, Îmân, bab 56, 

hadis no: 197, c. I, s. 114; ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 74b. 
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 Diğer bir örnek “َوِصََبَدٌح ً َٓ َؤِحَغُٕىا اٌُْحِغَٕ  Güzel davrananlara daha güzel karĢılık) ”ٌٍَّٔٔزَ

bir de fazlası vardır)
111

 ayetindeki husnâ‟nın cennet, ziyâde‟nin de Allah‟ı görmek ma-

nasına geldiği, bunun sahabe ve tâbiînden bir grubun görüĢü olduğu ve buna naklî ve 

aklî delillerin bulunduğunu ifade ederek naklî delillerden birkaç hadis aktarır. Bunlardan 

biri Ģöyledir: “Suheyb‟den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber Ģöyle buyurmuĢtur: 

Cennet ehli cennete girdiği zaman Yüce Allah buyurur ki: Artırmamı istediğiniz bir Ģey 

var mı? Onlar da yüzlerimizi ak edip, bizi cennetine sokup, cehenneminden uzaklaĢtır-

maz mısın, derler. Perde açılır ve onlara Rablerine bakmaktan daha sevimli bir Ģey ve-

rilmiĢ olamaz.
112

 Rivayette Hz. Peygamber‟in sonra “Güzel davrananlara daha güzel 

karĢılık bir de fazlası vardır” ayetini okuduğu ilavesi vardır. Bu hadisi Müslim aktar-

mıĢtır. BaĢkaları da Ka„b b. „Ucre (ö. 52/672)‟den Hz. Peygamber‟in bu ayetteki ziya-

deyi Allah‟a bakmak olduğu Ģeklinde açıkladığını aktarırlar.”
113

 Müfessirimiz sûr‟un 

mahiyeti
114

 ve Allah‟ın arĢının su üzerinde olmasının ne anlama geldiği
115

 gibi benzer 

mücmel konuları da hadislerle açıklamıĢtır.  

 Tefsirinde Kudsi hadislere de yer veren
116

 ġîrâzî‟nin Kudsi hadislerle de ayetleri 

açıkladığını görmekteyiz. Örneğin “Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmaları-

nı da istemiyorum.”
117

 ayetini tahsis izafeti ile “kullarımı doyurmalarını istiyorum” Ģek-

linde açıklayarak Hz. Peygamberin Allah‟tan haber vererek buyurduğu “Mü‟mine ikram 

eden bana ikram etmiĢtir. Mü‟mine eziyet eden bana eziyet etmiĢtir.”
118

 Ģeklindeki 

Kudsi hadisini de delil getirmiĢtir. 

                                                 

111
  Yûnus 10/26. 

112
  Müslim, Sahîh, Îmân, bab 80, hadis no: 297, c. I, s. 163; Tirmizî, Sahîh, Tefsîru‟l-Kur‟ân, bab 10, 

hadis no: 3105, c. V, s. 286. 
113

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 48a. 
114

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 263a-b. 
115

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 129a-b.  
116

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 122b, 188a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 32a-b, 118a, 

153b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 57b, 150b; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 35b. 
117

  Zâriyât 51/57. 
118

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 126, vr. 198a; ġîrâzî, bu yorumu ve hadisi isim vermeden 

Nesefi‟den aldığı anlaĢılmaktadır. Nesefî, bu yorumu Sa„leb‟in görüĢü olarak aktarmıĢtır (KrĢ. 

Nesefî, Medârikü‟t-Tenzîl, c. III, s. 381). Ancak ġîrâzî, Nesefî‟de yer almayan benzer hadis ve gö-

rüĢ ilaveleri ile bu yorumu desteklemiĢtir. Nesefî tefsirinin hadislerini tahric eden Bedîvî, yukarda 

zikrettiğimiz hadisi ed-Deylemî‟nin Müsnedü‟l-Firdevs‟te (5806) rivayet ettiğini belirtir. a.y.  
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  “Ancak tevbe eden, inanan ve iyi iĢler yapanlar, cennete girecekler ve hiç haksız-

lığa uğratılmayacaklardır.”
119

 ayetinin tefsirinde ise Ģu kuds-i hadisi nakletmiĢtir: Sahih 

bir hadiste Allah Ģöyle buyurmaktadır: “Salih kullarım için öyle nimetler hazırladım ki 

ne bir göz görmüĢtür, ne bir kulak iĢitmiĢtir, ne de herhangi bir beĢerin aklına gelmiĢtir. 

Ġsterseniz bu meyanda “yaptıklarının ödülü olarak kendileri için nice göz alıcı sürpriz-

lerin saklandığını hiç kimse bilemez”
120

 ayetini okuyunuz.”
121

 

 Ayetlerin tefsirinde hem Kur‟an hem de sünnetten deliller getiren
122

 ve sünnetin 

Kur‟an‟ı açıklamasına son derece önem veren ġîrâzî, daha bir çok noktada daha 

Kur‟an‟ı sünnetle açıklamıĢtır. Kur‟an‟daki bazı kelimeleri izah,
123

 müphemi beyan,
124

 

müĢkili beyan,
125

 ayetlerin cümle yapısı,
126

 nüzul sebepleri,
127

 ayete verilen manayı 

te‟yid için,
128

 anlatılan konuyu izah sadedinde,
129

 Ģer„î bir hükme delil olarak
130

 vb bir 

çok durumda Kur‟an‟ı sünnetle izah yoluna gitmiĢtir.  

                                                 

119
  Meryem 19/60. 

120
  Secde 32/17. 

121
  Buhârî, Sahîh, Bed‟ul-Halk, bab 8, c. IV, s. 86; Müslim, Sahîh, el-Cennet-u ve Sıfet-u Ne„îmihâ, 

hadis no: 2822-2825, c. III, s. 2174; Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. II, s. 313; ġîrâzî, age, Sül. Ktp., 

Hekimoğlu, nr. 119, vr. 53a. 
122

  Örneğin bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 33a.  
123

  Örneğin Peygamberden rivayet edildiğine göre “Sizin hanginizin daha güzel amel iĢleyeceğini 

denemek için” ayetindeki “ahsen-ü „amelâ” aklen daha güzel, Allah‟ın haramlarını daha çok terk 

eden, Allah‟a itaate daha çok koĢan demektir. Hekimoğlu, nr. 116, vr. 130b; Ayrıca bk. 

Hekimoğlu, nr. 109, vr. 110a-b, 132a, 138b, 158a, 159a, 161a, 185b-186a, 190a; ĠÜ Ktp., nr. 

A1830, vr. 45b, 56b, 63a, 73b, 119b, 122a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 40b, 67a; Hekimoğlu, nr. 115, 

vr. 11a, 118a, 131a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 22a-b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 238a.  
124

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 62b-63a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 16a-18a, 104a, 

117b, 120b-121a, 134b-138b; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 105a. 
125

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 150a-b. 
126

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 149b. 
127

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr.109, vr. 42-43, 158a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 41b, 72a, 128b-

129b. 
128

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 52b, 67a-b, 68b, 75b, 82b, 83a, 84a-b, 143b; ĠÜ 

Ktp., nr. A1830, vr. 138a-b, 149a, 150b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 16a, 101a, 101b-102a, 152a-b; 

Hekimoğlu, nr. 115, vr. 155b. 
129

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 51a, 52a, 56b, 79b-80a, 114a, 133b-134a, 160b, 

165a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 3a-b, 10a-b, 12a, 72b, 131b, 132a, 145a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 

93b-94a, 95a-b, 160b-161b, 170b-171a. 
130

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 48b-49a, 100b-101a, 114a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 

30b-31b, 51a, b, 54a, 56a, 60a-61b, 89b-90a;  Hekimoğlu, nr. 112, vr. 169a; Hekimoğlu, nr. 115, 

vr. 38b-39a, 45a, b, 48b, 49b, 50b-51a, 52a. 
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 Müfessirimiz, hadisleri ele alıĢ tarzında bir takım yöntemler takip etmiĢ, genellikle 

kaynak belirtmiĢ,
131

 hadisleri kısmen sıhhat açısından değerlendirmiĢ
132

 veya değerlen-

dirmeleri aktarmıĢtır.
133

 Örneğin, hadisin sıhhatini ifade eden “hâzâ hadîsun sahîhun,” 

“vefi‟l-hadîsi‟s-sahîhi kâle‟n-nebiyyu s.a.v,”
134

 “fi‟l-kavli‟s-sahîh,”
135

 “hâzâ hadîsun 

muttafakun „alâ sıhhatihî,”
136

 “kâle‟l-Hâkim innehû sahîhun „alâ Ģarti eimmeti‟l-

hadîs”
137

 gibi ifadeler yanında isnadın sıhhatine dikkat çektiği “sahîhu‟l-isnâd,”
138

 “bi 

isnâdin sahîhin,”
139

 “vehuve asahhu isnâden”
140

 gibi ifadelere zaman zaman rastlanmak-

tadır. Kısmen merfu,
141

 mevkuf
142

 gibi nitelemelerle hadislerin isnadının dayandığı yeri 

belirtmiĢtir. ġîrâzî, hadislerin sahihliğini gözetme kaygısı içinde olmasına rağmen zayıf 

ve uydurma hadislere yer vermekten de kurtulamamıĢtır.
143

 Zaman zaman zayıf ve mev-

zu hadislere yer verip, bunlar hakkında herhangi bir değerlendirme yapmadığı görül-

mektedir.
144

 Ayrıca hadisi yararlandığı kaynaktan aktarırken kısmen de olsa kelime de-

                                                 

131
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 51a, 53a, 62a-b, 63b, 64b, 67a-b, 69b, 74a, 77b, 79b-

80a, 82b, 84b, 89b, 103b, 118b, 143b; Esad Ef., nr. 137, vr. 9b.  
132

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 70a, 76b, 82b, 84b, 89b, 101a, 102a, 103b, 108a, 

118b, 134b, 143b, 144b, 147a, 151b, 155b, 179a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 7b, 43a-b, 44a, 72b, 78a, 

82a, 106b, 183b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 7a; Esad Ef., nr. 137, vr. 91a, b. 
133

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 151b, 154b, 155a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 5b, 6a, 7b, 

8a, 17a, 25a, 42b, 43a, 44b, 56a, 59b, 130b, 158b, 169a, 186a, b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 26b; 

Hekimoğlu, nr. 113, vr. 239b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 5b, 73a, 120b, 121a, 144b, 146a, 157b; 

Hekimoğlu, nr. 118, vr. 163a; Esad Ef., nr. 140, vr. 111b (revâhu‟l-Hakim vekâle sahîhun „alâ 

Ģarti‟l-Buhârî); Özellikle Tirmizî‟nin hadisin sıhhat derecesi ile ilgili ifadelerini aktarmıĢtır: 

Hekimoğlu, nr. 118, vr. 174b, 175b, 176a; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 129a; Hekimoğlu, nr. 120, vr. 

38b, 89b; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 169a; Esad Ef., nr. 137, vr. 17a, 20a, 43a, 155b; Esad Ef., nr. 

140, vr. 39b, 92b (kâle‟t-Tirmîzî hâzâ hadîsun hasanun sahîhun). 
134

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 119, vr. 35b, 42b, 53a, 63a, 164a. 
135

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 180a. 
136

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 123, vr. 97a. 
137

  Hekimoğlu, nr. 122, vr. 356b. 
138

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 22b, 87b; Hekimoğlu, nr. 120, vr. 168b; Hekimoğlu, 

nr. 123, vr. 77a; Esad Ef., nr. 138, vr. 188a. 
139

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 122, vr. 356b; Esad Ef., nr. 140, vr. 18b. 
140

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 140, vr. 19a. 
141

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 148b, 149b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 22b. 
142

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 22b; Esad Ef., nr. 137, vr. 134b. 
143

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 81b, 84b-85a, 92b-93a, 169b-170b. 
144

  Örneğin bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 290b, 360b; Nevfe‟l-Bükâlî adında 

isnadı zayıf düĢüren bir raviden hadis aktarmıĢtır. Hekimoğlu, nr. 109, vr. 60b-61a.  
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ğiĢikliği yaptığı veya kelime hatası da görülmektedir.
145

 Müfessir, zayıf ve uydurma 

hadisleri daha ziyade tefsirini yazıĢ gayesine uygun olarak öğüt kasdı ile aktarmıĢtır.  

 ġîrâzî‟nin hadisleri zayıf ve uydurma diye nitelemek yerine zaman zaman hadisle-

rin arasını
146

 veya ayet ve hadislerin arasını cem„ ettiği,
147

 hatta ayetteki bir mesele ile 

ilgili olarak muteahhir müfessirler diye nitelediği Bagavî, Vâhidî ve Ġbnu‟l-Cevzî gibi 

bir grup müfessirin görüĢü ile hadisin arasını cem ettiği
148

 vaki olmuĢtur. Ancak genel 

olarak müfessir Hadisi görüĢe tercih etmiĢtir
149

 ve sahih görüĢü belirlemede Hadisler‟i 

delil getirmiĢtir.
150

   

 Müfessirin cem durumlarında birçok kez soru-cevap yöntemini kullandığı görül-

mektedir: ġayet denirse ki “Dünya mü‟minin zindanı, kâfirin cennetidir.”
151

 hadisi ile 

“Ve Rabbinizden mağfiret dileyesiniz, sonra O‟na tevbe edesiniz ki, sizi belirtilmiĢ bir 

süreye kadar güzelce yaĢatsın…”
152

 ayetinin arası nasıl cemedilir? ġöyle cevap verilir: 

Dünyanın mü‟minin zindanı olması, Allah‟ın ona cennette hazırladığı bol mükâfat ve 

sürekli nimetlere nispetledir. Kendisi için hazırlanan bu Ģeylere kavuĢuncaya kadar o, 

dünyada zindandadır. Dünyanın kâfirin cenneti olmasına gelince bu, Allah‟ın onun için 

âhirette hazırladığı kesintisiz, devamlı, elim azaba nispetledir. Allah‟ın onun için 

âhirette hazırladığı Ģeylere eriĢinceye kadar o, dünyada cennettedir. Mü‟minin bazen 

zorluklar içinde olması ise derecelerinin yükselmesi, kötülüklerinin örtülmesi ve musi-

                                                 

145
  Örneğin isim vermeden Kurtubî‟nin tefsirinden aldığı bir hadisteki “ غري فػُع” ifadesi, ġîrâzî‟nin 

tefsirinde “غري فضُع” Ģeklinde yer almaktadır. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 205a-b; 

Kurtubî, age, c. XIII, s. 296; Bu kelime, Hadis kaynaklarında Kurtubî‟de yer aldığı gibi geçmekte-

dir. el-Muttakî, Kenzu‟l-„Ummâl, hadis no: 38992, c. XIV, s. 374-375. 
146

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 118b-119a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 124b-125a, 

126a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 88a, 161b-162a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 92a-94b, 105a, 129b-130a; 

Bir yerde cemetmeyip, tenakuz olduğunu belirterek Allah daha iyi bilir, demektedir Esad Ef., nr. 

132, vr. 104b.  
147

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 150b.  
148

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 108b. 
149

  Hadiste “Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak berekettir” buyrulmuĢtur. Ġmam Malik, temiz 

elleri yemekten önce yıkamayı hoĢ görmemiĢtir. Hadise uymak daha evladır. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., 

Hekimoğlu, nr. 113, vr. 205b.  
150

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 83a, 101a, 104b, 114a, 130a-b, 135b, 136a, 143b-

144a, 165a, 166b, 167a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 4a, 6a-b, 10a, 37a, 61b, 185a-b; Hekimoğlu, nr. 

113, vr. 202b, 203b, 249a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 3a-b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 143a-b; Esad Ef., 

nr. 140, vr. 141b. 
151

  Müslim, Sahîh, ez-Zühd ve‟r-Rakâik, hadis no: 2956, c. III, s. 2272; Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 

II, s. 323; Beyhakî, el-Câmi„u li ġu„abi‟l-Îmân, hadis no: 9977, c. XIII, s. 77. 
152

  Hûd 11/3. 
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betler anında sabrının ortaya çıkması içindir. Buna göre mü‟min bütün durumlarında 

güzel bir yaĢam içindedir. Çünkü Allah, bütün hallerinden razıdır.
153

 

 Hadislerin rivayet zincirinde genellikle sadece sahabeyi zikrederek
154

 veya 

“ruviye,”
155

 “yurvâ”
156

 Ģeklinde ifadeler kullanarak ya da direk peygamber‟den aktara-

rak
157

 rivayet zincirini terk ettiği, kısmen de belirttiği
158

 görülmektedir.  

 Bunun yanında ġîrâzî‟nin zaman zaman hadislerin çeĢitli varyantlarını verdiği,
159

 

bir hadisin yer aldığı kaynakları bir arada zikrettiği
160

 ve hadisleri meĢhur isimleri ile 

andığı
161

 görülmektedir. 

3. Kur‟an‟ı Sahâbe ve Tabiînin Sözleriyle Tefsiri 

Sahabe, peygamberle birlikte aynı tarihi süreci ve vahiy ortamını paylaĢtıkları, 

Kur‟an‟ın nüzûlüne ve peygamberin açıklamalarına Ģahit oldukları için, özellikle arala-

rında tefsiri bilen ve ona itina göstermiĢ olanların sözleriyle Kur‟an‟ı tefsir etmek önem 

arz etmektedir.  

Sahâbe, Kur‟an‟ı anlıyor ve genellikle tefsire ihtiyaç duymuyorlardı.
162

 Bunlar, 

Kur‟an‟ın bir ayetinin tefsirini Allah‟ın kitabında bulamamıĢlar ve Hz. Peygamberden 

                                                 

153
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 124a. 

154
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 48b-49a, 109a, 149a-151b, 167a; Esad Ef., nr. 140, 

vr. 9b, 10a.  
155

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 137, vr. 91a, b; Esad Ef., nr. 140, vr. 50a.  
156

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 131b, 184a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 11a; Hekimoğlu, 

nr. 112, vr. 81b.  
157

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 138b. 
158

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 98a-99a, 107b, 108a, 141a, 149b-151b, 155a; ĠÜ 

Ktp., nr. A1830, vr. 51a, 62a, 72b, 104b, 185a-b.  
159

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 180b, 181a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 30a-b; 

Hekimoğlu, nr. 115, vr. 3b, 91b, 115a. 
160

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 22b; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 151a (Ġbn Mâce-Ġbn 

Hibbân), 151b (el-Bezzâr ve‟n-Nesâî), 153a (Ebû Dâvûd-el-Hâkim; el-Ġmâm Ahmed- et-Taberânî); 

Hekimoğlu, nr. 125, vr. 23b (Buhârî, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai), 169a; Esad Ef., nr. 137, 

vr. 43a-44b, 134b, 135a, b; Esad Ef., nr. 140, vr. 105a. 
161

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 11a, 113a, 115a, 118b, 127b, 128a, 138b, 173b; ĠÜ 

Ktp., nr. A1830, vr. 6a-b, 122a, 167a (hadîsü‟Ģ-Ģefâ„a); Hekimoğlu, nr. 112, vr. 157b (hadîsu‟l-

bitâka); Hekimoğlu, nr. 115, vr. 16a;  Hekimoğlu, nr. 120, vr. 168b, 169a; Esad Ef., nr. 137, vr. 

11b (ruviye fi‟l-hadîsi‟l-mi„râc). 
162

  Koç, Erken Dönem Tefsir Faaliyetleri, s. 123. 
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de bu konuda bir Ģey almak mümkün olmamıĢsa, bu takdirde ictihad ve re‟y ile amele 

yöneliyorlardı.
163

 

Rivayet tefsiri, ağırlıklı olarak Tâbiîn neslinin ürünüdür.
164

 Bu dönemde tefsir 

biçim değiĢtirmiĢti. Artık basit ihtiyaçları gözeten ve daha ötesine geçmeyen tefsir yak-

laĢımı yerini, sistematik olarak Kur‟an‟ın bütününü tefsire konu edinen anlayıĢa bırak-

mıĢtı. Tümevarım yöntemi kullanılarak kelime tahliline giriĢilmesi,
165

 Ġsrâilîyyat‟ın kul-

lanılması, gaybe dair serbest yorumlar yapılması, mezhebi tasavvurların tefsire konu 

edilmesi ve farklı kültürlerden etkilenmelerin yorumlara yansıması tâbiîn tefsirini saha-

be tefsirinden ayıran özelliklerdir.
166

  

 Arap dili tâbiîn döneminde fazla değiĢikliğe uğramamıĢ olduğu için Kur‟an‟ı an-

lamak bakımından kendilerinden sonra gelenlere nispetle doğruyu bulma ihtimalleri 

daha ileri idi.
167

 Bu nedenle de tâbiînin tefsir anlayıĢı ve o dönemdeki tefsir faaliyetleri 

Kur‟an‟ın anlaĢılmasında büyük önem arz etmektedir. 

 Sahâbe, Kur‟an‟ın doğrudan muhatabı, Tabiîn‟in de onların hem öğrencileri hem 

de halefleri olması, dolayısı ile bu iki neslin vahiy ortamına yakın olmanın avantajına 

sahip oldukları için ilmî bir yöntem olarak onların Kur‟an konusundaki yorumlarından 

yararlanılmalıdır. Fakat bu, onlardan gelen bilgilerin, tartıĢmasız bir anlayıĢla kabulünü 

gerektirmemektedir.
168

 

 ġîrâzî, tefsirinde Sahâbe ve Tâbiîn‟in görüĢlerine sıkça yer vermekte,
169

 bazen bir 

ayet hakkında sahabe ve tâbiîn müfessirlerinden gelen birçok görüĢe yer vermekte
170

 ve 

onların görüĢlerini bir arada anmaktadır.
171

   

                                                 

163
  Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. I, s. 70. 

164
  Koç, Erken Dönem Tefsir Faaliyetleri, s. 160-161. 

165
  Koç, age, s. 128. 

166
  Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. I, s. 153-157; Koç, age, s. 128. 

167
  Ġbn „Useymmin, Tefsir Usûlüne GiriĢ, s. 51. 

168
  Koç, age, s. 161. 

169
  Hekimoğlu, nr. 109, vr. 180a-b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 2a-3b, 9a, 26a, 45a-b, 50a, 51a, 59a, 61a, 

65b, 70a, 72a, 75b, 113b, 119b, 141b, 142a, 164a, 168a-b, 172b, 174a, 176b, 179a-b, 182b, 183b; 

Hekimoğlu, nr. 112, vr. 62a-b, 70a-b, 87a, 89a, 104b, 111a-b, 148b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 200a-

b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 2b-3a, 11b, 31a-b, 71a, 78b, 87a-b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 48a, 154b-

157b; Esad Ef., nr. 137, vr. 88b. 
170

  Örneğin bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 113a-b, 121a. 
171

  Örneğin bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 148b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 31a-b, 

71a, 78b; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 129a. 
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 Müellifimiz, müfessir Sahâbe ve Tâbiînden genellikle isim belirterek bazen de 

“cemâ„atun mine‟s-sahabe,”
172

 “cemâ„atün min ashâbi Rasûlillâh s.a.v.,”
173

 “cemâ„atun 

mine‟t-tâbiîn”,
174

 gibi ifadelerle nakilde bulunmuĢtur. 

ġîrâzî, özellikle Ġbn Abbas‟tan çok sık olarak rivayet aktarmakta, onun görüĢleri-

ne önem vermekte ve zaman zaman tercih sebebi kılmaktadır.
175

 Ġbn Abbas‟ın yorumla-

rı, Ġsrâilîyyata dair yoğun haber getirmesi ve ayrıntılarla ilgilenmesi ile diğer sahabilerin 

yorumlarından ayrılmaktadır.
176

 Ondan gelen rivayetlerin bir kısmının arkasında tâbiîn 

döneminde ortaya çıkan ihtiyaçları karĢılamaya yönelik bir çaba
177

 ve o dönemin sorun-

larına bir cevap vardır.
178

  

 Müfessirimizin, sahabeden aktardığı tefsire örnek verecek olursak Bakara sûresi 

25. ayetinin tefsirinde “ٍُّٔىا اٌٖصبٌَٔحبٔد  ifadesinin ne anlama geldiği ile ilgili olarak ”َوَع

Mu„âz b. Cebel r.a. salih amel, ilim, niyet, sabır ve ihlastan oluĢan dört unsuru kapsayan 

ameldir, demiĢtir. Osmân b. „Affân r.a. riyadan arınmıĢ amel, demiĢtir. Bunun delili de 

Ģu ayettir: “Kim Rabbine kavuĢmak istiyorsa Salih amel iĢlesin…”
179

 yani hâlis amel, 

çünkü munafık ve riyakârın ameli salih olmaz. Alî b. Ebî Tâlib, farz namazları ikame 

etmek diye açıklamıĢtır. Ġbn „Abbâs, Rablerine karĢı taatlerini ihlaslı yapanlar, Ģeklinde 

açıklamıĢtır.
180

 Asr sûresindeki kullanımını ve Kur‟an‟ın genelini dikkate aldığımızda 

Salih amelin ıslah edici amel, kiĢinin kendini ve etrafını düzelten amel manalarını ihtiva 

ettiği görülür.  

 ġîrâzî‟nin Tâbiîn müfessirlerinden aktardığı tefsir haberlerine bir örnek verecek 

olursak “ٔٗ َّ َخٍَْك اٌَّ ُِ َفٍََُُغُُِّش َُِشُٖٔه -Onlara emredeceğim de Allah‟ın yarattığını değiĢtire) ”َوٌَأ

cekler)
181

 ayeti hakkında Mücâhid‟in Ģöyle dediğini aktarır: Allah‟ın yarattığını değiĢ-

                                                 

172
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 81b. 

173
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 168b. 

174
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 88a. 

175
  Hekimoğlu, nr. 110, vr. 180a; ġîrâzî‟nin bu tavrında, ġâfiî mezhebinin Ġbn Abbâs‟ın kurucusu 

olduğu Mekke medresesi‟nin takipçisi olmasının rolü olduğunu söyleyebiliriz.  
176

  Koç, Erken Dönem Tefsir Faaliyetleri, s. 160. 
177

  Koç, age, s. 122. 
178

  Koç, age, s. 128. 
179

  Kehf 18/69. 
180

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 62b 
181

  Nîsâ 4/119. 
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tirmenin anlamı “Allah‟ın insanları üzerinde yarattığı fıtrat”ı
182

 değiĢtirmektir. Zira 

onlar, Ġslam fıtratı üzere doğdular, Ģeytan onlara yaratılıĢlarını değiĢtirmeyi emretti. Bu, 

Hz. Peygamber‟in “Her doğan Ġslam fıtratı üzere doğar. Sonra anne-babası onu Yahudi, 

Hıristiyan ve Mecusi yapar.”
183

 sözünün manasıdır. Ayetteki yaratma kelimesinin anla-

mı da “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?onlar da evet dediler.”
184

ayetinde ifade edildiği, 

(Âdem oğullarının) zerreler halinde oldukları gün, içinde bulunduruldukları iman haline 

döner.
185

 Görüldüğü gibi Kutbuddîn, ayeti Kur‟anla, hadisle ve tâbiînin görüĢü ile birlik-

te açıklamıĢtır. 

 ġîrâzî‟nin Sahâbe ve Tâbiînden aktardığı tefsir haberlerine örnek verecek olursak 

“Dinlerini parça parça edip guruplara ayrılanlar var ya,…”
186

 ayetinin manası hakkın-

da ihtilaf olduğunu belirten ġîrâzî, bunu Ģu Ģekilde aktarır: Hasen el-Basrî, bütün müĢ-

riklerdir, görüĢünü belirtti. Çünkü onların bir kısmı putlara tapıp bunlar bizim Allah 

katında Ģefaatçilerimizdir, dediler. Bir kısmı meleklere tapıp bunlar Allah‟ın kızlarıdır, 

dediler. Bir kısmı da yıldızlara taptılar. ĠĢte bu Ģekilde dinlerini parçaladılar. Mücahid, 

bunlar Yahudilerdir dedi. Ġbn Abbâs, Katâde, Suddî ve Dahhâk bunlar Yahudi ve Hıris-

tiyanlardır, dediler. Çünkü onlar bölündüler ve çeĢitli fırkalara ayrıldılar.  Ebû Hureyre, 

bu ayette kast edilenin bu ümmetin dalâlet ehli olduğunu belirterek peygamberden 

merfuan “onlar bu ümetin dalâlet ehlidir” hadisini rivayet etti.
187

 ġîrâzî, hadisin delil 

getirildiği bu son yorumu kabul ediyor gözükmekte, bu da yaĢadığı çağda Ġslam ümme-

tinin çeĢitli fırkalara ayrılmasına binaen böyle bir yoruma dikkat çektiğini akla getir-

mektedir. 

 ġîrâzî, tefsirinin birçok yerinde sahabeyi övmekte,
188

 sahabenin takvasına ve yaĢa-

dığı dini hayata yer vermektedir.
189

 Bir örnek verecek olursak “Namaz vakti geldiğinde 

Hz. Ali sarsılır ve renkten renge girerdi. Ona: “sana ne oluyor ey mü‟minlerin emiri,” 

dediklerinde o, Ģöyle cevap verirmiĢ: “Göklere, yere ve dağlara sunulup da onların taĢı-

                                                 

182
  Rûm 30/30. 

183
  Buhârî, Sahîh, Cenâiz, bab 93, c. II, s. 104; Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. II, s. 233. 

184
  A„râf 7/172. 

185
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 111, vr. 305a-b. 

186
  En„âm 6/159. 

187
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 148b-149a. 

188
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 110, vr. 2a-5a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 365b-370b; 

Hekimoğlu, nr. 115, vr. 104b-107b; Esad Ef., nr. 137, vr. 139b-140a. 
189

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 110, vr. 18b-21a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 87a-90b.  
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maktan kaçındıkları ve korkuya kapıldıkları, sadece insanın yüklendiği emanetin (eda, 

ödeme) vakti geldi, dermiĢ.”
190

  

 ġîrâzî, sahabenin tamamını saygıya layık görmekte ve ilgili ayet ve hadisleri hep-

sine hamlettiği görülmektedir. Örneğin  ُِ ُ٘ َٓ اٖرَجُعى َٓ َواٌَْإَٔصبِس َوأٌَّزَ َُّهبِجِشَ ِٓ اٌْ ِٔ  َْ َْ اٌَْإوٌُٖى َواٌٖغبِثُمى

ُِ َجٕٖبٕد ُٗ َوَؤَعٖذ ٌَُه ُِ َوَسُضىا َعِٕ ُٗ َعُِٕه ٍَ اٌَّ ْٕ َسٔض  Ġslâm‟ı ilk önce kabul eden muhâcirler ve) ِثِئِحَغب

ensar ile iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuĢ; onlar da O‟ndan 

razı olmuĢlardır. Allah, onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennet-

ler hazırlamıĢtır. ĠĢte bu büyük baĢarıdır.)
191

 ayetinin tefsirinde “َْ  ifadesinde ”اٌٖغبِثُمى

kimin kastedildiği konusunda farklı görüĢlere yer verdikten sonra Muhammed b. Ka„b 

el-Kurazî (ö. 118/736)‟den Peygamberin sohbetine katıldıkları için sahabenin tamamıdır 

görüĢünü ve bu ayete göre Allah‟ın sahabenin tamamını bağıĢladığını ve cenneti onlara 

vacip kıldığını, bu konuda tâbiîne de onların güzel fiillerine tabi olma Ģartını koyduğunu 

aktarır.
192

 Sonra da “ُٗ ُِ َوَسُضىا َعِٕ ُٗ َعُِٕه ٍَ اٌَّ -ifadesinin, genel bir lafız olduğunu ve saha ”َسٔض

benin tamamının bunun kapsamına dâhil olduğunu belirtir.
193

 Ancak ifadelerinden de 

anlaĢıldığı gibi ayet, peygamberle aynı çağda yaĢayanları değil, onun eli ile terbiye olan 

ve aynı sıkıntıları paylaĢanları, hicretin zorluklarına rağmen Allah‟tan razı olanları kas-

tetmektedir. Zira  Kur‟an bu noktada insanın emeğini, fedakarlığını ön plana çıkarır, 

peygamberle çağdaĢ olmayı ve onu görmeyi bir ayrıcalık olarak görmez.  

 Dört halifeye son derece saygılı olan ġîrâzî, yeri geldiğinde ayetleri onlara hamle-

dip, onlar hakkında açıklamalar yapmaktadır.
194

 Örneğin “Allah, içinizden, iman edip de 

salih ameller iĢleyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da 

yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoĢnut ve razı olduğu dinlerini iyice 

yerleĢtireceğine, yaĢadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuĢ-

turacağına dair vaadde bulunmuĢtur.…”
195

 ayeti peygamberin mucizesidir. Zira gelece-

ği ve gelecekte olmuĢ olan bir olayı haber vermektedir. Burada Ebu Bekr Sıddîk‟ın hali-

                                                 

190
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 138, vr. 116b. 

191
  Tevbe 9/100.  

192
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 104b-105a.  

193
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 108b. 

194
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 135; ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 137, vr. 15a-b. 

195
  Nûr 24/55. 
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feliğine ve ondan sonraki hulefa-i raĢidine de delil vardır. Çünkü büyük fetihler, 

Kisra‟nın ve diğer meliklerin hazinelerinin açılması, güven ve hâkimiyetin tesis edilmesi 

onların zamanında olmuĢtur. Nitekim hadis-i Ģerifte de halifeliğin kaç sene devam ede-

ceği bildirilmiĢtir….
196

 Bu Ģekilde ehl-i sünnetin bakıĢ açısı ile ayetlere yaklaĢan müfes-

sir, bu ayetin tefsirinde sahabe ve tâbiînin önde gelenlerinden bir kısmının isimlerini 

zikretmekte ve “bunlar yüce Kur‟an‟ın faziletlerinden bahsettiği sahabe ve tâbiîninin 

bilinenlerinden bir kısmıdır”
197

 demektedir. 

 Birinci bölümde Hz. Ebû Bekir hakkındaki bir Ģiirine yer verdiğimiz ġîrâzî‟nin, 

Hz. Peygamber‟e olan muhabbetinden sonra en fazla saygı ve sevgi beslediği sahabe 

Ebû Bekr‟dir. Tefsirinde ona bir cilt ayırması yanında yeri geldikçe onun faziletinden 

bahsetmiĢ,
198

 ehl-i sünnetin hilafet sıralamasını savunurken
199

 ġia‟yı ve ehl-i bidati de 

bu noktada eleĢtirmiĢtir.  

 Tevbe Sûresi 40. ayetinin tefsirinde Hz. Ebû Bekir‟e geniĢ yer ayırmıĢ,  ُٗ َفَإَٔضَي اٌَّ

ٔٗ ُٗ َعٍَُِ  ifadesindeki zamirin Hz. Ebu Bekir‟e (Allah onun üzerine sekinetini indirdi) َعٔىََُٕز

döndüğü görüĢünü desteklemiĢtir. “faslun fi‟l-vucûhi‟l-müstenbitati min hâzihi‟l-

âyeti‟d-dâlleti „alâ fadli Ebî Bekr Sıddîk r.a.” (Bu ayette Hz. Ebû Bekr‟in faziletine dela-

let eden yönlerin ortaya konması) baĢlığı altında çeĢitli tefsirlerden yararlanarak ve riva-

yetlerle Hz. Ebu Bekir‟in faziletini açıklamıĢ, peygamberden sonra en faziletli kiĢinin o 

olduğunu ve halifeliğin de onun hakkı olduğunu ifade etmiĢtir. Diğer mezheplerin eleĢti-

rilerine cevaplar vermiĢ veya verilen cevapları aktarmıĢtır.
200

 “Ebu Bekir‟in hilafetinin 

sıdkına sahabe icma etmiĢtir. Onlardan muhalif de çıkmamıĢtır. Onlar kıyamete kadar 

halkın önderleridir. Onun hilafetine dil uzatanın hatası ve fıskı kesindir. Tekfir edileceği 

konusunda ihtilaf olmakla beraber açık olan görüĢ tekfir edileceğidir.”
201

 “Ebu Bekir es-

                                                 

196
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 123, vr. 187b. 

197
  Burada Tâbiîn fakihlerinin en büyüklerinden 7 tane Medine ehli fakıhın ismini: Said b. El-

Müseyyeb, el-Kasım b. Muhammed, „Urve b. ez-Zübeyr, Hârice b. Zeyd, Ebû Selme b. 

„Abdirrahmân, „Abdullâh b. „Utbe b. Mesûd ve Süleyman b. Yesar‟ı zikretmiĢtir. ġîrâzî, age, Sül. 

Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 108a-b. 
198

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 110, vr. 44a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 15b-16a, 26b-31a; 

Hekimoğlu, nr. 123, vr. 108b-112b. 
199

  Ġlgili rivayetlere de yer vermektedir. Örneğin Hz. Peygamber Ģöyle buyurmuĢtur: “Benden sonra 

ümmetim içinde hilafet, Ebû Bekr, Ömer, Osman ve Alî‟de olacaktır.” Hekimoğlu, nr. 111, vr. 

230b. 
200

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 26b-31a. 
201

  KrĢ. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 30b; Kurtubî, age, c. X, s. 217.  
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Sıddık‟ın bütün sahabeden üstün olduğunu kitap, sünnet ve âlimlerin görüĢleri kesin 

olarak ifade ediyor ve kalplerin de buna inanması gerekiyor. Ne ehl-i ġia‟nın ne de ehl-i 

bidatin görüĢlerinin hiçbir önemi yoktur. Onlar ya boyunları vurulacak küfre düĢmüĢler 

arasında ya da sözleri kabul edilmeyecek fıska düĢmüĢ bidatçiler arasındadırlar. Ebu 

Bekir es-Sıddık‟tan sonra Ömeru‟l-Fârûk, Ömer‟den sonra da Osman (r.a.) gelir. Buhârî 

ve Ġmam Malik‟ten gelen rivayetlerde de böyle buyrulmuĢ, cumhur da bu görüĢte olmuĢ-

lardır. Allah‟ın izni ile en doğru olan da budur.”
202

  

 ġîrâzî, konu ile ilgili olarak bir baĢka yerde de Ģu açıklamayı yapmaktadır: “Ġçi-

nizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç eden-

lere (mallarından) vermeyeceklerine yemin etmesinler…”
203

 Müfessirler icma ettiler ki 

ayetteki fazilet sahibinden kasıt Ebu Bekir‟dir. Bu da delalet ediyor ki Allah‟ın elçisin-

den sonra insanların en faziletlisi odur. Ayetten maksadın Ali olmadığı açık olunca Ebu 

Bekrin olduğu belli olmuĢtur ve bu konuda ümmetin icmaı vardır. Biz de kastedilenin 

Ali olmadığını söylüyoruz. Çünkü ayetin önü ve arkası Ebu Bekir‟in kızı ile alakalıdır. 

Ayette onu servet sahibi diye vasıflandırmıĢtır. Ali ise o zaman servet sahibi değildi. 

Böylece bundan kastedilenin Ebu Bekir olduğu kesin olarak sabit olmuĢtur.
204

 

 Öte yandan ġîrâzî, bir baĢka yerde, birkaç ayetle beraber Hz. Ebû Bekr, Ömer, 

Osman ve Ali‟nin isminin geçtiği bir duayı gemiye binildiğinde korunmak için okunabi-

leceğini bazı fudaladan aktarır.
205

 Bu da sahabeye ve özellikle de dört halifeye gösterdiği 

tazimin ilginç bir örneğidir.  

 Neticede müfessirimiz tefsirinde rivayet malzemesine geniĢ bir yer ayırıp Kur‟an‟ı 

Kur‟anla, Hz. Peygamberin sünneti ile, sahabe ve tâbiînden gelen rivayetlerle açıklarken 

Kur‟an‟ın doğru bir Ģekilde anlaĢılmasını gaye edindiği gibi, ilgili ayetlerin peygamberle 

                                                 

202
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 31a; ġîrâzî, bu görüĢleri ve aĢırı ifadeleri 

Kurtubî‟den almıĢtır. Kurtubî‟nin ismini zikredip bir görüĢünü aktardıktan sonra araya çok sayıda 

hadis ilave edip, sözünün devamını daha sonra aktardığı için bu görüĢler kendi görüĢü gibi anla-

Ģılmaktadır (KrĢ. Kurtubî, age, c. X, s. 217-218). ġii müfessirler alakasız ayetleri Hz. Ali ve ehl-i 

beyte hamlederek bağlamından saptırdıkları gibi Sünni müfessirlerin bir çoğu da kendi bakıĢ açıla-

rı ile ayetleri yorumlarken, bazen aĢırıya kaçmıĢlar ve eleĢtirinin dozunu kaçırmıĢlardır. ġîrâzî de 

zamanındaki ġii yapılanmasına tepkisinden olsa gerek ilgili Sünni yorumları aktarırken bazen bu 

Ģekildeki tepkisel cümlelere yer verdiği olmaktadır. 
203

  Nûr 24/22. 
204

  Hekimoğlu, nr. 123, vr. 108b-109a; ġîrâzî, tefsirinin baĢka yerlerinde de Hz. Ebû Bekr ile Hz. 

Ali‟yi karĢılaĢtırmıĢ ve Hz. Ebû Bekr‟in üstünlüğünü savunmuĢtur. Esad Efendi, nr. 118, vr. 134b-

135a. 
205

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 157a; Müfessirimiz, Muaviye b. Ebî Süfyan‟dan da 

“radıyallâhu „anh” nitelemesi ile bahsetmektedir. ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 16a. 
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ve sahabe ile anlam iliĢkisini dile getirip ilave bilgiler de vererek peygamberi ve sahabe-

yi halka tanıtmayı ve sevdirmeyi gaye edinmiĢtir. 

B. DĠRAYET TEFSĠRĠNDEKĠ YERĠ VE METODU 

Re‟y ile tefsir, müfessirin, Câhiliyye Ģiirinden yardım alarak Arap kelamını ve konuĢ-

madaki üsluplarını, Arapça lafızları ve delalet yönlerini bildikten ve nüzul sebeplerine, 

Kur‟an ayetlerinin nâsih-mensûhuna ve müfessirin ihtiyaç duyduğu gerekli ilimlere 

vukufiyetten sonra kendi içtihadı ile Kur‟an‟ı tefsir etmesidir.
206

 

 Bu bölümde ġîrâzî‟nin tefsirinin dirayet tefsirindeki yeri ve metodunu Kur‟an 

ilimleri ve Kur‟an‟ın anlaĢılmasına yardımcı diğer ilimler açısından ele alacağız. 

1. Kur‟an Ġlimleri Açısından Tefsiri 

Ulûmu‟l-Kur‟ân (Kur‟an Ġlimleri): “ĠniĢi, tertibi, toplanması, yazılması, okunması, tefsi-

ri, i„câzı, nâsihi, mensûhu ve hakkındaki Ģüphelerin giderilmesi açısından Kur‟an‟la ilgi-

li olan ilimler”
207

 diye tarif edilmektedir. Kur‟an ilimleri, “konusu her yönü ile Kur‟an-ı 

Kerim olan, Kur‟an‟la ilgili veya Kur‟an‟ın içerdiği ilim ve araĢtırmalardan oluĢan, 

Kur‟an‟ın en doğru Ģekilde anlaĢılmasına yardımcı olmayı gaye edinen bir bilgi alanı-

dır.”
208

 Tefsir ilmi, Kur‟an-ı Kerim‟in izahını amaçlayan bir ilim olup, Kur‟an ilimlerin-

den biridir. Ulûmu‟l-Kur‟ân kavramının bir cüzüdür. Kur‟an-ı Kerim‟in sözcüklerini, 

anlamlarını Kur‟an‟la ilgili ilimler gereğince araĢtıran bir ilimdir.
209

  

 Kur‟an ilimlerinin konusu, inceleme alanına giren meselelerin özelliklerine göre 

bizatihi yine Kur‟an‟ın kendisidir. Kur‟ânî ilimlerin her biri, Kur‟an‟ın anlaĢılabilmesi 

için yardımcı birer ilim dalıdır. Bunlar, ihtiva ettikleri konuları, hükümleri ve müfredat-

larıyla yalnız Kur‟an‟a yardımcı olan ilimlerdir. Ancak tabiat ilimleri Kur‟an‟ın anlaĢıl-

                                                 

206
  Zehebî, et-Tefsîr ve‟l-Müfessirûn, c. I, s. 183. 

207
  Zerkânî, Menâhil, c. I, s. 27; Demirci, Muhsin, “Tefsir Usûlünün Temel Kaynakları”, Kur‟an Me-

sajı, Ġlmî AraĢtırmalar Dergisi, Aralık, Ocak, ġubat, Sayılar: 22, 23, 24, s. 165. 
208

  Serinsu, Ahmed Nedim, Kur‟ân‟ın AnlaĢılmasında Esbâb-ı  Nüzul‟ün Rolü, ġule Yay., Ġstanbul 

1994, s. 54, 334. 
209

  Serinsu, age, s. 55. 
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masına katkı sağlasa da bunlar Kur‟an‟ı açıklamak için ortaya konmadığından Kur‟an 

ilimleri arasında sayılmazlar.
210

  

 Kur‟an ilimleri eserlerinde 50, 60 çeĢit ilimden bahs ederler. Biz burada bazı baĢ-

lıklarla konuyu ele alacağız.  

a. Nüzûl Sebepleri ile Tefsir Etmesi 

“Nüzul ortamında meydana gelen bir hadise veya Hz. Peygamber‟e yöneltilmiĢ bir soru-

ya, vuku bulduğu günlerde, bir veya daha fazla ayetin, hadiseyi –soruyu kapsayan nite-

likleri ve özellikleri içermek, cevap vermek veya hükmünü açıklamak üzere inmesine 

vesile teĢkil eden ve vahyin nazil olduğu ortamı resmeden hadiseye sebeb-i nüzul de-

nir.”
211

 

 ġîrâzî, rivayet tefsiri olmasının bir sonucu olarak tefsirinde esbab-ı nüzûle önemli 

bir yer ayırmıĢ, yeri geldikçe gerek bazı ayetler hakkında gerekse sureler ile ilgili olarak 

esbâb-ı nüzûl haberleri aktarmıĢtır. Bazen de bu rivayetlerle ilgili olarak tercihlerde bu-

lunmuĢtur. 

 Müfessir, genellikle verdiği haberlerin ayetin sebeb-i nüzulu olduğunu rivayetin 

baĢına eklediği “sebebü nüzûli hâzihi‟l-âyeti”,
212

 “sebebu nuzûlihâ,”
213

 “nezelet hâzihi‟l-

âyetu fî …”,
214

 “i„lem enne hâzihi‟l-âyetu nezelet,
215

 “nezelet fî…”,
216

 “ve kîle 

nezeleti‟l-âyetu fî…,”
217

 “ve kîle fî sebebi nuzûlihâ”
218

 gibi ifadelerle belirtmiĢ veya 

                                                 

210
  Demirci, agm, s. 165-166; Kur‟an ilimleri ve Tefsir usûlü alanına eleĢtirel bir yaklaĢım için bk. 

Öztürk, Mustafa, “Tefsirde Usûl(süzlük) Sorunu”, Ġslâmiyât VI (2003), Sayı: 4, s. 69-84. 
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  Serinsu, age, s. 68, 335. 
212

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 114, vr. 6b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 2b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 

112a; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 91b; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 197b; Hekimoğlu, nr. 125, c.32, vr. 4b; 

Esad Ef., nr. 137, vr. 91b, 129b, 147b; Esad Ef., nr. 140, vr. 74b. 
213

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 137, vr. 122b. 
214

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 132, vr. 64a, 85a; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 119b; Esad Ef., nr. 

137, vr. 100b, 122b; Esad Ef., nr. 140, vr. 104b. 
215

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 137, vr. 92b. 
216

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 125, vr. 106a, 110b; Esad Ef., nr. 140, vr. 8b, 104b. 
217

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 123, vr. 197b; Esad Ef., nr. 132, vr. 85a, 168b; Hekimoğlu, 

nr. 125, vr. 96b; Esad Ef., nr. 137, vr. 2a, 40a, 58b, 103a, 125a; Esad Ef., nr. 140, vr. 31a. 
218

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 137, vr. 19a, 151a. 
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rivayeti aktardıktan sonra “…feenzelallâhu”
219

 “…fe nezelet hâzihi‟l-âyetu”,
220

 ifadele-

rini ekleyerek, ilgili olayın ayetin iniĢine sebep olduğunu söylemiĢtir.  

 Müfessir, yeri geldikçe bir kısım ayetlerin nüzul sebeplerine yer vermiĢ,
221

 bunla-

rın birçoğunu tefsirlerden aktarırken, bir kısmını da hadis kaynaklarından aktarmıĢtır.
222

 

Nüzul sebeplerine yer verdiği ayetlerden birine örnek verecek olursak: “Eğer sana kâğıt 

üzerine yazılmıĢ bir kitap indirseydik de onlar elleriyle onu tutmuĢ olsalardı, yine de 

inkâr ediciler: Bu, apaçık büyüden baĢka bir Ģey değildir, derlerdi.”
223

 Kelbî ve Mukâtil 

bu ayetin Nadr b. Hâris, Abdullah b. Ebî Ümeyye ve Nevfel b. Hüveylid hakkında indi-

ğini söylediler. Bunlar, Hz. Peygamber‟e “Beraberinde dört meleğin Allah‟ın katından 

olduğuna Ģahitlik ettiği bir kitabı bize getirmediğin sürece sana inanmayacağız” dediler. 

Bunun üzerine Allah bu ayeti indirdi.
224

  

 ġîrâzî, bazı surelerin baĢında da o sûrenin iniĢ sebebini ifade eden bir kısım riva-

yetlere yer vermiĢtir.
225

 Surelerin iniĢ sebeplerine yer verirken bazen “faslun fî sebebi 

nuzûli hâzihi‟s-sûreti”
226

 Ģeklinde baĢlıklar attığını görmekteyiz.  

 Surelerin nüzul sebebi ile ilgili olarak bir örnek verecek olursak Rahmân sûresinin 

iniĢ sebebi hakkında ġîrâzî, Ģöyle bir rivayet aktarmıĢtır: er-Rahmân ayeti inince Mek-

ke‟nin inkârcıları “Rahman da neymiĢ” diyerek bunu kabul etmediler. Biz Rahman‟ı 

tanımıyoruz, dediler. Bunun üzerine Allah, Rahman sûresini indirip sizin inkâr ettiğiniz 

er-Rahman, Kur‟an‟ı öğretendir, buyurdu.
227

  

                                                 

219
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 137, vr. 92a. 

220
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 125, vr. 120a; Esad Ef., nr. 137, vr. 93a, 103a, 123b, 148a. 

221
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112, vr. 12b, 22a-b, 34a-b, 43b-44a, 50a, 78b-79a, 83a, , 85a-b, 92a, 98a-b, 99a-b, 108b, 109b, 
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vr. 2b, 132b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 112a, 266b, 267b; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 114b. 
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  Hekimoğlu, nr. 111, vr. 237b, 283b; Buhârî‟den aktarmıĢtır. 
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  En„âm 6/7. 
224

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 12b. 
225

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 42b-43a (Bakara); Hekimoğlu, nr. 117, vr. 111a 

(Nahl); Hekimoğlu, nr. 118, vr. 118b-119a (Kehf); Hekimoğlu, nr. 126, vr. 208b (Necm); Esad Ef., 

nr. 137, vr. 126a (HaĢr); Esad Ef., nr. 140, vr. 104b (Tekâsur), 112a, 138a-b (Kâfirûn), 140b (Nasr) 
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  Örneğin Duhâ ve Kâfirûn surelerinde bu Ģekilde baĢlıklar atmıĢtır. Esad Ef., nr. 140, vr. 44a, 138a. 
227

  Hekimoğlu, nr. 126, vr. 259b. 
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 Nüzul sebeplerini gösteren bazı rivayetler kesinlik ifade ederken, bazıları da 

ictihadidir ve tevil gayesi gözeten beyanlardır.
228

 Eski müfessirler (mutekaddimûn), tef-

sir için olan esbâb-ı nüzul rivayetlerini
229

 ihtimal ifade eder üslupta kaydetmiĢlerken, 

sonraki müfessirler (müteahhirûn) bu rivayetleri sebep ifade etmede nass olan rivayet 

kesinliğinde anlamıĢ ve kaydetmiĢlerdir. Dolayısı ile bir ayet için birden çok nüzul se-

bebi zikretmiĢler; bu da bazı problemlerin ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur.
230

 

Kutbuddîn ġîrâzî‟nin de zaman zaman bir ayet için birden fazla nüzûl sebebi zikrettiği 

ve çeĢitli tefsirlerden ilgili rivayetleri aktardığı görülmektedir.
231

 Bazen “ihtelefe‟l-

müfessirûne fî sebebi nüzûli hâzihi‟l-âyeti”,
232

 “ihtelefe‟l-„ulemâu fî men nezelet”
233

 

ifadelerini kullanarak bir ayetin sebeb-i nüzulu hakkında müfessirlerin ihtilaflarına yer 

verirken zaman zaman da sebeb-i nüzul rivayetleri ile ilgili olarak tercihler yapmakta-

dır.
234

 Tercihte bulunduğu birkaç örneği burada Ģu Ģekilde aktarabiliriz. 

 “Ey huzura kavuĢmuĢ insan! Sen O‟ndan razı, O da senden razı olmuĢ olarak 

Rabbine dön.”
235

 ayetinin belli Ģahıslar hakkında indiğini belirten görüĢleri sıraladıktan 

sonra “bir görüĢe göre mü‟minlerin geneli için inmiĢtir. Doğru olan da budur. Zira itibar 

sebebin hususiliğine değil lafzın umumiliğinedir”
236

 diyerek bu görüĢü tercih etmiĢtir. 

Sebeb-i nüzul tercihinde burada lafzın umumiliğini dikkate alan ġîrâzî‟nin, baĢka yer-

lerde de cumhurun görüĢünü tercih ettiği görülmektedir.
237

 

                                                 

228
  Serinsu, age, s. 280-285; Koç, Erken Dönem Tefsir Faaliyetleri, s. 125. 

229
  Tefsir için olan esbâb-ı nüzul rivayetleri, Kur‟an‟ın anlaĢılması amacı ile yapılmıĢ nüzul sebebi 

değerlendirmeleridir. Bunlar nüzul asrında ve ortamında cereyan etmiĢ olsa bile sonucunda ayetin 

inmesine sebep olmuĢ hadiseler değildirler. Serinsu, age, s. 281  
230

  Serinsu, age, s. 284. 
231

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 42b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 14a, 15a-17a, 17b-18a, 

59b, 63a, 73a; Esad Ef., nr. 114, vr. 105b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 43b-44b, 46b-47a; Hekimoğlu, 

nr. 115, vr. 71a, 71b-72a, 79a-80a, 81a-82a, 99b-100a, 109b-110a, 128b-129b; Hekimoğlu, nr. 

125, vr. 127a; Esad Ef., nr. 137, vr. 58b-59a; Esad Ef., nr. 140, vr. 104b. 
232

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 110, vr. 24b, 63a, 130a; Esad Ef., nr. 114, vr. 21b, 125a; 

Hekimoğlu, nr. 114, vr. 447a; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 119a; Esad Ef., nr. 132, vr. 62b; Hekimoğlu, 

nr. 126, vr. 123a; Esad Ef., nr. 140, vr. 125a. 
233

  Esad Ef., nr. 114, vr. 46b, 116a; Esad Ef., nr. 140, vr. 112a. 
234

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 60a, 165b; Hekimoğlu, nr. 111, vr. 283b; 

Hekimoğlu, nr. 112, vr. 44b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 82a, 109b, 110b, 128b; Esad Ef., nr. 140, vr. 

31a. 
235

  Fecr 89/27-28. 
236

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 140, vr. 31a. 
237

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 109b. 
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 Kutbuddîn, Hûd sûresi 12. ayetinin Hz. Peygamber‟in, müĢriklerin inanması için 

onların ilahlarını yeren ayetleri gizlemeye yeltenmesi üzerine inmiĢtir, Ģeklindeki görüĢü 

reddetmekte ve peygamberin tebliğ görevi olduğu ve bu konuda herhangi bir haberi giz-

lemekten masum olduğu konusunda Müslümanların icma ettiklerini vurgulayarak bu 

konuda Ġbnü‟l-Enbârî‟nin üç cevabını aktarmaktadır.
238

  

 Kur‟an‟ın anlaĢılmasında esbab-ı nüzûl rivayetlerini değerlendirirken ayetlerin 

siyak-sibakına mutlaka bakılmalıdır. Ayetlerin bağlamı ile uyumlu olmayan rivayetlere 

itibar etmemekte yarar vardır. Nass-siyak-sibak-rivayet uyumu kesinlikle göz ardı edil-

memelidir.
239

 Bu konuda Ģu da söylenmektedir: Kur‟an sahabe  hayatta iken, bazen gün-

demlerine uygun olarak inmeye devam ettiği için onlar, Kur‟an‟ı inmiĢ, bitmiĢ bir kitap 

gibi değil, her an inmekte olan bir kelam olarak algılamakta ve daha önce inmiĢ bir ayet 

ile kendi hayatları arasında bağlantı kurabilmekte idiler. Bu nedenle Sahabenin bazen 

ayet ile olay arasında bağlantı kurup, o ayetin sebeb-i nüzulu budur, demiĢ olmaları 

mümkündür.  

 ġîrâzî‟nin, nüzul sebeplerini aktarmanın yanında, zaman zaman nüzul ortamı ile 

ilgili bilgiler verdiği
240

 ve ayetlerin nüzul ortamına etkisini aktardığı görülmektedir.
241

 

Bu da ayetlerin daha iyi anlaĢılabilmesine katkı sağlamaktadır.  

b. Nâsih ve Mensûh Ayetleri Tefsiri 

Ulûmu‟l-Kur‟ânın tartıĢmalı konularından biri olan nesh hakkında farklı görüĢler serde-

dilmiĢ, Ġslam âlimlerinin çoğunluğu neshin Kur‟an‟da var olduğunu kabul etmiĢ, diğer 

bir kısım ise Kur‟an‟ın kendinden evvelki dinleri neshetmiĢ olduğunu söylerken onun 

kendi bünyesi içinde nesh olmadığını kabul etmiĢlerdir.
242

 

 Kur‟an‟da neshin varlığını kabul eden ġîrâzî, “Biz, bir âyetin hükmünü yürürlük-

ten kaldırır veya onu unutturursak (ertelersek) mutlaka daha iyisini veya benzerini geti-

                                                 

238
  Hekimoğlu, nr. 116, vr. 132b-133a. 

239
  Serinsu, age, s. 314. 

240
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 59b-60a, 60b-61a, 65a, 75a, 79b, 101b. 

241
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 134a-b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 19a, 83b-84a; Esad Ef., nr. 

140, vr. 142a-b. 
242

  Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 124-127. 
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ririz. Bilmez misin ki Allah her Ģeye kadirdir.”
243

 ayetini müfessirlerin ahkâma dair bü-

yük bir ayet saydıklarını ifade ederek bu ayetin tefsirinde fasl baĢlığında neshin ahkâmı-

nı ele almıĢtır. O, özetle Ģöyle demiĢtir: BilmiĢ ol ki ulemanın ıstılahında nesh, Ģer„î bir 

hükmü kendinden sonra gelen Ģer„î bir delille ortadan kaldırmaktan ibarettir. Nesh Ya-

hudilerin düĢüncesinin aksine aklen caiz, naklen vakidir. Müslümanlardan az sayıda bir 

grup neshi inkâr etmekle bu konuda Ģaz kalmıĢtır. Müslümanların cumhuru Hz. Mu-

hammed‟in peygamberliğinin sadece nesh ile caiz olacağını delil getirerek neshin ceva-

zını ve vukuunu kabul ettiler. Bu, önceki Ģeriatlerin neshidir. Yahudiler, nesh ve bedâyı 

aynı görüp, neshi caiz görmediler ve saptılar. Neshle bedâ arasındaki fark Ģudur: nesh 

ibadeti bir halden diğer hale döndürmek, helalken haram, haramken helal kılmaktır. 

Bedâ ise karar verilen bir Ģeyden vazgeçmektir... Bu delillerle neshin caiz olduğu sabit 

olmuĢtur. Böylece Kur‟an bütün Ģeriatleri ve Tevrat, Ġncil vb eski kitapları neshetmiĢtir. 

Cumhuru ulemanın kabul ettiği doğru görüĢ neshten kasıt bazı ayetlerin hükmünü ken-

dinden sonra gelen baĢka bir delille ortadan kaldırmaktır. “Biz, bir âyetin hükmünü yü-

rürlükten kaldırır veya onu unutturursak (ertelersek) mutlaka daha iyisini veya benzeri-

ni getiririz.” ayetinden kast edilen de budur. Çünkü ayet mutlak olarak alındığında 

Kur‟an ayetleri kast edilir. Bize göre (ġâfiî mezhebi) söz konusu olan budur. Kıble ör-

neğinde olduğu gibi bir Ģey misli ile ağır ve hafif olarak nesh edilir. Kur‟an Kur‟anla, 

sünnet ibadetle neshedilir. Ġbadetten maksat kesin olan mütevatir haberdir. Haber-i vahid 

de haber-i vahidle nesh edilir. Önde gelen imamlar Kur‟an‟ın sünnetle nesh olunacağını, 

bu neshin de, “Mirasçıya vasiyet yoktur”
244

 hadisinde mevcut olduğunu söylediler. 

Ġmam Mâlik ve diğerlerinin açık görüĢü budur. Ġmam ġafi ise bunu kabul etmedi. 

Kur‟an‟ın mütevatir sünnetle nesh olunmayacağını söyledi ve bu ayeti delil getirdi. Bu 

ayet, kaynağın ve hedefin Kur‟an cinsinden olmasını ifade ediyor. Kur‟an cinsinden olan 

Kur‟an‟dır. “ondan daha hayırlısını getiririz” derken daha hayırlısı ifadesi ile sünnet 

değil, Allah‟ın kelamı olan Kur‟an kast edilmiĢtir. Sünnet Kur‟an‟dan daha hayırlı da 

onun benzeri de olamaz...”
245

 Yine ġîrâzî‟nin belirttiğine göre aklen vacip olan Ģeylerin 

                                                 

243
  Bakara 2/106. 

244
  Tirmizî, Sünen, Vesâyâ, bab 5, hadis no: 2120, c. IV, s. 433; Ġbn Mâce, Sünen, Vesâyâ, bab 6, 

hadis no: 3712, 3713, 3714, c. II, s. 905-906. 
245

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 175a-176b; ġîrâzî, neshle ilgili bu açıklamalarını 

çoğunlukla isim vermeden Kurtubî‟den almıĢtır. ġâfiî‟nin görüĢünü destekleyen açıklamalarını 

kendi ilave etmiĢtir. 
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değiĢmesi ve Allah‟ın yalan olan bir Ģeyi bildirmesinin imkansız olması sebebi ile  ha-

berlerde nesh caiz değildir.
246

  

 Böylece ġîrâzî, tefsirinde bu kurallar çerçevesinde nesh örneklerine
247

 ve neshle 

ilgili rivayetlere yer vermiĢtir.
248

 Ancak o, bir kısım müfessirlerin yaptığı gibi ayetlerin 

birçoğunu nasih-mensuh diye nitelendirip nesh hakkında aĢırıya kaçmamıĢ, ayetin farklı 

bir yorumu mümkünse orada neshe ihtiyaç olmadığını belirterek
249

 farklı bir açıklama 

getirmiĢtir. 

 ġîrâzî, bazı müfessirlerin yaptığı gibi zaman zaman bazı ayetlerin seyf/kılıç
250

 

veya kıtâl/savaĢ
251

 ayeti ile nesh olduğu Ģeklinde görüĢler aktarır. Bu görüĢler karĢısında 

genellikle yorum yapmamakla beraber bazen bu görüĢlere itirazlara yer verdiği de gö-

rülmektedir. Örneğin “(Yahudiler) Allah‟ı gereği gibi tanımadılar. Çünkü “Allah hiçbir 

beĢere bir Ģey indirmedi” dediler. De ki: Öyle ise Musa‟nın insanlara bir nûr ve hidayet 

olarak getirdiği Kitab‟ı kim indirdi? Siz onu kâğıtlara yazıp (istediğinizi) açıklıyor, ço-

ğunu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarınızın da bilemediği Ģeyler (Kur‟an‟da) size öğre-

tilmiĢtir. (Resûlüm) sen “Allah” de, sonra onları bırak, daldıkları bataklıkta oynayadur-

sunlar!”
252

 ayeti ile ilgili olarak Ģöyle bir itirazı dile getirir: Bu ayette müĢriklere vaid ve 

tehdid vardır. Bazıları bu ayetin seyf ayeti ile nesh olunduğunu söylediler. Bu, doğrudan 

uzak bir görüĢtür. Çünkü tehdid ve azap vaadi için zikredilmiĢtir.
253

  

 ġîrâzî, genellikle neshin var olduğunu ifade ettiği ayetler hakkında rivayetlere yer 

verir ve yorum yapmaz.
254

 Ancak zaman zaman ilgili ayetlerde neshin var olup olmadığı 

                                                 

246
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 176a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 143b; ġîrâzî, tefsirin-

de nesh, tebdil farkı hakkında da bilgi verir. Bk. Hekimoğlu, nr. 118, vr. 168a. 
247

  Mesela hadisin hadisle nesh örnekleri için bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 119, vr. 35b-

36a. 
248

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 138a-b, 174b-175a, 179b, 180b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, 

vr. 25b, 26b, 28b-29a, 45a, 48b-49a, 50a, 102a, 127a, 129b, 171b-172a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 

65a, b, 79b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 15a, 31b, 32a-b. 
249

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 79b; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 204a. 
250

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 179b-180a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 96b, 97b, 98a, 

116b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 120b; Esad Ef., nr. 132, vr. 39b; Esad Ef., nr. 134, vr. 80b; Esad Ef., 

nr. 138, vr. 122a, 168a. 
251

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 149b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 157b. 
252

  En„âm 6/91. 
253

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 79b; Bu ayet Yahudilerle alakalı olduğu halde müĢ-

riklere tehdid için indiğini belirtmiĢtir. ġîrâzî, bir baĢka ayetin seyf ayeti ile nesh olduğunu söyle-

yenlere de Fahreddîn Râzî‟nin itirazını dile getirmiĢtir. Hekimoğlu, nr. 116, vr. 69b-70a.  
254

  Bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 65a, b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 15a, 132b 
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konusunda ihtilaflara yer vermekte,
255

 bazen görüĢler arasında tercih yapmakta
256

 ve 

neshin var olduğu söylenen ayetler arasını
257

 veya ayetlerle hadisler arasını cem eden 

görüĢlere
 
de

258
 tefsirinde yer vermektedir. 

 ġîrâzî, on emri ihtiva eden “De ki: Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını 

okuyayım: O‟na hiçbir Ģeyi ortak koĢmayın, ana-babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla 

çocuklarınızı öldürmeyin…”
259

 ayetleri hakkında Ġbn Abbas‟ın Ģöyle dediğini aktarmıĢ-

tır: “Bu ayetler bütün kitaplarda muhkemdirler, hiçbiri nesh edilmemiĢtir. Bunlar Âde-

moğullarının hepsine haram kılınmıĢtır. Bunlar ümmü‟l-kitaptırlar.  Kim bunlarla amel 

ederse cennete girer, kim de terk ederse ateĢe girer.” Abdullah b. Mes„ûd‟un da bu ayet-

ler hakkında Ģöyle dediği rivayet edilmiĢtir: “Kim efendimiz Muhammed‟in mührünün 

üzerine vurulduğu sahifeye bakıp da sevinmek isterse bu ayetleri okusun.”
260

   

c. Kıraat Vecihleri ile Tefsir Etmesi 

Tefsirinin önsözünde “kıraat vecihleri ve illetleri, kelimenin etimolojisi ve sarf bilgisiyle 

i„râb yönleri konusunda ancak ihtiyaç duyduğum noktalarda biraz bilgi verdim” diyen 

ġîrâzî, bu kuralına sadık kalmıĢ ve bu konuda daha ziyade farklı kıraatlerin anlama etki-

sine dikkat çekmiĢtir.
261

 Örneğin “ؤٌََُُمىٌُىا َدَسِعَذ” (“Sen iyi ders almıĢsın” desinler diye)
262

 

ifadesindeki  “َدَسِعَذ” hakkında çok sayıda kıraate ve bunların anlama etkisine yer veren 

müfessir, en sonunda “bütün bu kıraatler, kelimenin türevini tek bir Ģeye döndürürler. O 

da açıklama ve yol göstermedir”,
263

 demektedir. 

                                                 

255
  Örneğin “ihtelefe‟l-„ulemâu‟n-nâsihu ve‟l-mensûhu fî hâzihi‟l-âyeti” Ģeklinde baĢlık atarak ayetin 

mensuh olup olmadığı hakkındaki ihtilaflara yer vermiĢtir. Hekimoğlu, nr. 111, vr. 349b-350a. 
256

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 111, vr. 372b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 11b, 32a. 
257

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 35b. 
258

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 150b; Bakara 2/256, buradaki görüĢü isim vermeden 

Kurtubî‟den almıĢtır. 
259

  En„âm 6/151-153. 
260

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 143a 
261

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 189b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 26b, 58a, 101a, 176a, 

179b, 181a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 18b, 21a, 48a, 49b, 100b, 103a, 148b, 186a; Hekimoğlu, nr. 

113, vr. 237b-238a, 246a-b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 123a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 4b, 66b, 97a, 

158b, 166b, 182b; Esad Ef., nr. 140, vr. 37a. 
262

  En„âm 6/105. 
263

  Hekimoğlu, nr. 112, vr. 96b-97a. 
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 Müfessir, farklı kıraatleri beyan ederken genel olarak tercih belirtmez.
264

 Ancak 

zaman zaman bu kıraatlerle ilgili olarak tercihler yaptığı veya tercihlere yer verdiği de 

görülmektedir.
265

 Kıraat tercihlerinde Kur‟an‟ı,
266

 ayetin bütününü,
267

 siyak ve sibakı,
268

 

Hadisi,
269

 manaya uygunluğu
270

 ve kurranın tercihini
271

 dikkate almıĢtır. Bunun yanında 

cumhurun görüĢünü çok sık dile getiren ġîrâzî, en makbule Ģayan kıraatin en fasih olan 

kıraat olduğunu belirtmekte,
272

 cumhurun kıraati dediği lügatu ehli‟l-hicâz‟ı
273

 Kur‟an‟ın 

bu lügatle geldiğini ve bu lügatin daha fasih olduğunu belirterek tercihe Ģayan bulmak-

tadır.
274

  

 ġîrâzî, kıraatler hakkında bilgi verirken zaman zaman resmi Mushaf dıĢındaki hu-

susi Mushaflara da atıflar yapmakta ve bunlarda bulunan farklı kıraatleri de zikretmek-

tedir. Örneğin mushafu Übeyy b. Ka„b,
275

 mushafu „Abdullah Ġbn Mes„ûd,
276

 mushafu 

Enes b Mâlik,
277

 mushafu „Abdillâh gibi.
278

 Bunun yanında “fî ba„di‟l-mesâhifi”
279

 Ģek-

linde genel ifade kullandığı da vakidir. Resmi mushafı esas alan ġîrâzî,
280

 bazı görüĢlere 

yer verirken resmi mushafa muhalif veya muhalefetten sâlim
281

 olduğunu belirtmiĢtir.  

 Müfessir, “…ْٔ ْٔ َُِشََذا ْٔ ٌََغبٔحَشا ََ٘زا  ْْ  Dediler ki: “ġüphesiz bu ikisi, sihirleri ile sizi) ”ِإ

yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek yolunuzu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbaz-

                                                 

264
  Hekimoğlu, nr. 109, vr. 130b-131a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 246a. 

265
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 120a-b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 20a, 178b, 179b-

180a;  Hekimoğlu, nr. 112, vr. 90a. 
266

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 75a.  
267

  Hekimoğlu, nr. 111, vr. 199b. 
268

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 49b. 
269

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 75a. 
270

  ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 179b. 
271

  Hekimoğlu, nr. 126, vr. 223b. 
272

  Hekimoğlu, nr. 111, vr. 329a. 
273

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 48b. 
274

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 135a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 338b. 
275

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 131a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 100b; Hekimoğlu, nr. 

118, vr. 237a; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 182b; Esad Ef., nr. 132, vr. 82b; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 

66b; Hekimoğlu, nr. 126, vr. 239b; Esad Ef., nr. 138, vr. 108b. 
276

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 125, vr. 66b, 120b; Hekimoğlu, nr. 126, vr. 168b, 234b, 

262b, 273b, 276a; Esad Ef., nr. 137, vr. 100a, 101a. 
277

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 58a. 
278

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 232a. 
279

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 137, vr. 94a. 
280

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 36a. 
281

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 120, vr. 5a. 
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dırlar”)
282

 ayetindeki “ْٔ ََ٘زا ” ifadesinin elif nunla okunmasının uygun olduğuna Ģiirden 

de Ģahidler getirmekle birlikte “ َََِِٓ٘ز ”Ģeklinde okunması gerektiğini ifade eden görüĢlere 

de yer vermekte ve Osman b. „Affân‟ın da bu görüĢte olduğunu belirterek Ģöyle bir riva-

yet aktarmaktadır: “Osmân b. „Affân demiĢtir ki: Kur‟an‟da lahn vardır. Araplar onu 

dilleri ile düzelteceklerdir. Ebân b. Osmân da bu ayeti babam Osmân b. „Affân‟a oku-

dum. O da lahn ve hatadır, dedi. Birisi ona, bunu değiĢtirmeyecek misin, dedi. O da onu 

bırak, o, haramı helâl, helâlı haram kılmıyor, dedi.”
283

 Burada elif nunla okumak kafiye-

ye daha uygun düĢmekte ve sanki kafiyeye uygunluk için kural terk edilmiĢ gözükmek-

tedir. Farklı okuyuĢ tarzı ile muhatapların dikkati çekilmek istenmiĢ de olabilir. 

d. MüteĢabih Ayetleri Tefsiri 

„Âli Ġmrân sûresinin yedinci ayetinde de bildirildiği üzere Kur‟an‟ın bir kısım ayetleri 

muhkem, diğer bir kısmı da müteĢabihtir. Muhkem, helal, haram, emir, nehiy türünden 

olan, manası kolaylıkla anlaĢılan, harici bir tefsire ihtiyaç göstermeyen ve tek manası 

olan ayetlerdir.
284

 MüteĢabih ise, manaları bilinemeyen yahut herhangi bir sebepten ötü-

rü anlamlarında kapalılık bulunan ya da birden çok manaya ihtimali olup, bu manalardan 

birini tercihte zorluk söz konusu olan ayet, kelime ve harflerdir.
285

 

Kur‟an ilimlerinin amacı, Kur‟an‟ın daha kolay anlaĢılmasını temin etmektir. 

Muhkem, müteĢabih konusu ise Kur‟an‟ın anlaĢılmasına katkı sağlaması gerekirken, 

ihtilaflarıyla, tartıĢmalarıyla ve karıĢıklığıyla onun önünde bir set oluĢturmuĢtur. Ġnsan-

lar onun muhkemini, müteĢabihini tespit etmeye çalıĢırken asıl amaçtan giderek uzak-

laĢmıĢlardır.
286

  

ġîrâzî, müteĢabih ayetlerin tefsirinde çeĢitli görüĢlere yer vermekte, Selef ve ehl-

i sünnet düĢüncesine zıt olan görüĢ sahibi fırkalara cevaplar aktarmaktadır.
287

 Örneğin, 

                                                 

282
  Tâhâ 20/63. 

283
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 120, vr. 5b; ġîrâzî, aynı rivayeti ve farklı görüĢleri baĢka 

yerde de aktarır. Hekimoğlu, nr. 111, vr. 336b-337a.  
284

  ZerkeĢî, el-Burhân, c. II, s. 68; Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 128. 
285

  Demirci, Tefsir Usûlü, s. 178. 
286

  Arpa, Ġbn Teymiyye‟nin Kur‟an AnlayıĢı, s. 141. 
287

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 52b, 67a-68b; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 127b. 
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“Rahman, ArĢ‟a istiva etmiĢtir.”
288

 ayetinin tefsirinde istivaya “istîlâ”, anlamını vermiĢ 

ve Allah, mahlukatın en büyüğü olan ArĢ‟ı zikrederek dikkati bunun dıĢındakilere çek-

miĢtir, Ģeklinde açıklama getirmiĢtir. Akabinde Nesefî‟nin “el-„Akîde” kitabından Al-

lah‟ın bir mekana yerleĢmediğini ve MüĢebbih‟e ve Kerrâmiyye‟ye göre yerleĢtiği Ģek-

lindeki görüĢü ve ehl-i sünnetin buna karĢı delilini ve ilgili açıklamaları aktarır. Daha 

sonra ZamahĢerî‟nin ve müfessir Nesefî‟nin açıklamalarını zikrettikten sonra 

KuĢeyrî‟nin “Allah‟ın gökteki arĢı malumdur, yerdeki arĢı ise muvahhidlerin kalbidir… 

Semanın arĢına Rahman istiva etmiĢtir, kalbin arĢını ise Rahman kaplamıĢtır. Semanın 

arĢı yaratılmıĢların duasının kıblesidir. Kalbin arĢı ise Rahman‟ın nazar yeridir” Ģeklinde 

ĠĢârî yorumunu aktarmıĢtır.
289

  

 Müfessir, mukatta„a harfleri hakkında tercihte bulunmaksızın, bu harflerin mahi-

yeti ve anlamları ile ilgili olarak farklı görüĢleri aktarmakla yetinir.
290

 Örneğin, Yunus 

sûresi 1. ayetinin tefsirinde Ġbn Abbâs ve Dahhâk, “اٌش” nın “ ٌَساَ ب اهللَََُٔا ” (Ben Allahım, 

görürüm) anlamına geldiğini belirtmiĢler, bir görüĢe göre de “ َٔب اٌٖشٗة ٌَب َسٖة َغُِِشٌَا ” (Ben 

rabbim, benden baĢka rab yoktur) manasında olduğu söylenmiĢtir.  Katade‟ye göre, 

Kur‟an‟ın isimlerinden bir isimdir. Bir görüĢe göre sûrenin ismidir. Ulema, “اٌش”nın tek 

baĢına bir ayet olmadığına, “ٗط”nın da tek baĢına bir ayet olduğunda ittifak ettiler. Fark 

Ģudur: “ٗط”nın aksine “اٌش”, akabindeki ayetin sonu ile Ģekil bakımından benzerlik arz 

etmemektedir.
291

  

e. Garîbu‟l-Kur‟ân‟ı Tefsiri  

Garîb kelimesi sözlükte “yurdundan uzak kalan; kendi cinsi arasında eĢi ve benzeri bu-

lunmayan, tek ve nadir olan, bilinmeyen, müphem ve kapalı olan” anlamlarına gelir.
292

 

                                                 

288
  Tâhâ 20/5. 

289
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 119, vr. 115b-116b. 

290
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 43b-44b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 155a; Hekimoğlu, 

nr. 116, vr. 122a-b; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 2a, 113b-114b; Esad Ef., nr. 134, vr. 72a;  Hekimoğlu, 

nr. 126, vr. 259b.  
291

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 2a. 
292

  Elmalı, Hüseyin-Arslan, ġükrü, “Garîb”, DĠA, Ġstanbul 1996, c. XIII, s. 374. 
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Kur‟an-ı Kerim, Arapçanın KureyĢ lehçesiyle nazil olmakla birlikte diğer Arap lehçele-

rinden gelen veya yabancı dillerden alınıp ArapçalaĢtırılan kelimeler de ihtiva etmekte-

dir. Ayrıca Kur‟an‟da az kullanılmasından dolayı manası yaygın olarak bilinmeyen, an-

laĢılması güç lafızlar da vardır. Tefsir ilminde Kur‟an‟daki bu tür kelimelerin açıklan-

ması garîbu‟l-Kur‟ân‟ın konusunu teĢkil etmektedir.
293

  

 ġîrâzî, Kur‟an‟da asılları Arapça olmayan kelimelerin var olduğunu kabul eder.
294

 

Kendisi de Ġranlı olan müfessirimiz, özellikle Farsça‟dan Arapçaya geçmiĢ olduğu ifade 

edilen kelimelere yeri geldikçe tefsirinde dikkat çeker.
295

 Örneğin o, Ģöyle demektedir: 

“siccîl” ArapçalaĢmıĢ Farsça bir isimdir. Zira Araplar Farsça bir kelimeyi konuĢtukları 

zaman Arapçaya dönüĢür, Farsçaya izafe edilmez. “istebrak”, “sündüs” vb. kelimeler 

böyledir. Bunların tamamı Arapların kullandıkları Farsça kelimelerdir. KonuĢmalarında 

kullanmıĢlar, böylece Arapçaya dönüĢmüĢlerdir.
296

 

 ġîrâzî, garib kelimeleri açıklamak için daha ziyade meĢhur filologların ve müfes-

sirlerin görüĢlerini aktarır.
297

 Örneğin “ُْ َُ ٌََإٖواْٖ َحٍُٔ ُٔ٘ َّ ِإِثَشا  ,ġüphesiz Ġbrahim, çok içli) ”ِإ

yumuĢak huylu bir kiĢiydi)
298

 ayetindeki “َْٖؤٖوا” kelimesinin anlamı hakkında çeĢitli mü-

fessirlerin ve dilcilerin isimlerini vererek: “dua, Allah‟ın kullarına merhamet eden, Ģüp-

hesi olmadan iman eden, HabeĢ lügatinde mü‟min, ıssız çöl arazide Allah‟ı bilinçle 

tesbih eden, Allah‟ı çokça zikreden, Kur‟an‟ı çokça okuyan, endiĢe ve korku ile çok iç 

çeken, tamamen inanmıĢ bir Ģekilde taate sarılarak gönülden dua eden, anlayıĢ sahibi, 

huĢu ile yalvaran, hatalarını düĢünerek onlardan istiğfar eden, günahtan dolayı çok iç 

                                                 

293
  Cerrahoğlu, Ġsmail, “Garîbü‟l-Kur‟ân”, DĠA, Ġstanbul 1996, c. XIII, s. 379.  

294
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 78a-b, 115a (Fravn), 120b (Mûsâ), 126b (hitta), 

127b, 162a (Cibril), 168b (Bâbil, Hârût ve Mârût); Hekimoğlu, nr. 112, vr. 69a (Âzer); Hekimoğlu, 

nr. 113, vr. 262b-263a (Lut); Hekimoğlu, nr. 118, vr. 251b (yecuc ve mecuc Arapça olmayan iki 

isimdir. Delili de çekimlerinin yapılamamasıdır); Hekimoğlu, nr. 119, vr. 29a (Meryem); ġîrâzî, 

Âdem‟e yedi yüz bin dil öğretildiğini ve bunların en faziletlisinin Arapça olduğunu belirtmektedir. 

Hekimoğlu, nr. 126, vr. 260a. 
295

  Hekimoğlu, nr. 112, vr. 69a (Azer); Hekimoğlu, nr. 116, vr. 154a (et-tennûr); Hekimoğlu, nr. 125, 

vr. 125b (mekâlid); Esad Ef., nr. 140, vr. 120a (siccîl). 
296

  Hekimoğlu, nr. 116, vr. 167b/187b. 
297

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr.122a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 21b-22a, 40b, 63b-64a, 65b-66a, 

73b, 103b, 110b-111a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 101b-103a; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 69b. 
298

  Tevbe 9/114. 
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çeken, iyiliğin öğreticisi, Ģefkatli, Allah‟ın hoĢ görmediği her Ģeyden yüz çeviren” Ģek-

linde on beĢ tane görüĢ zikretmektedir.
299

 

 Diğer bir örnek “َْ َِ َُِجَعُضى ً ََِى ُِ َثِشَصخْ إٌَِ ِٓ َوَسأئِه ِٔ -Onların gerisinde ise, yeniden dirile) ”َو

cekleri güne kadar (süren) bir berzah vardır.)
300

 ayetindeki “berzah” kelimesinin ne 

anlama geldiği konusunda “kendileri ile dünyaya dönmeleri arasındaki engeldir” Ģeklin-

de açıklama yaptıktan sonra çeĢitli kaviller yanında dilcilerden Cevherî ve Râgıp el-

Isfehânî ile tâbiîn dönemi müfessirlerinden Katâde‟nin görüĢlerini vermektedir.
301

 

f. Mübhemâtü‟l-Kur‟ân‟ı Tefsiri 

Kur‟an‟da kimi veya neyi karĢıladığı bilinmeyen, kapalı olan ism-i iĢaretler, ism-i 

mevsuller, zamirler, cins isimler, belirsiz zaman ve mekân zarfları ve belirsiz miktar 

bildiren kelimeler mübhemât‟tır. Bu kelimeleri açıklamayı amaçlayan Kur‟an ilmine de 

“Ġlm-u Mubhemâti‟l-Kur‟ân” denir.
302

 Mübhemât ilmi, re‟ye değil, sırf nakle dayanır.
303

 

Mübhemâtın belirlenmesinde ilk kaynak Kur‟an‟dır. Daha sonra sahabenin müĢahedesi 

ve iĢitmesine dayalı nakiller önem arz etmektedir. Bunların dıĢında özellikle 

Kur‟an‟daki genel ve mutlak ifadeleri, Tevrat‟taki daha açık ve hususi ifadelerle ve tari-

hi bilgilerle belirleme geleneği özellikle tâbiînden gelen nakillerde yaygın olarak kulla-

nılmıĢtır. Bu tür kesinliği olmayan akla, mantığa ve Kur‟an‟a aykırı Ġsrâilîyyata dayalı 

haberlere karĢı temkinli olmak gerekmektedir.
304

  

 ġîrâzî, müphem ifadeleri belirginleĢtirmede Ġsrâilîyyat da dâhil olmak üzere çok 

sayıda rivayete ve görüĢe yer vermiĢtir.
305

 Kur‟an‟daki bir takım genel ifadelere dahi, 

                                                 

299
  Hekimoğlu, nr. 115, vr. 131a.  

300
  Mü‟minûn 23/100. 

301
  Hekimoğlu, nr. 123, vr. 68b. 

302
  Suyûtî, el-Ġtkân, c. II, s. 384; Albayrak, Halis, “Mübhemâtu‟l-Kur‟ân Ġlmi ve Kur‟ân Tefsirindeki 

Yeri”, AÜĠFD, Ankara 1992, c. XXXII, s. 156-157; Albayrak, Tefsir Usûlü, s. 165. 
303

  Suyûtî, a.y. 
304

  Demirci, Tefsir Usûlü, s. 220-221. 
305

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 2a, 13b, 27b-29a, 33b, 132b, 143a, 144b, 174a, 180a, 185a, 

190a-b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 19a, 21a, 21b, 62a, b, 63b, 69a, 77a, 79b-81a, 102b, 195b; 

Hekimoğlu, nr. 115, vr. 15a-b, 26b-27a, 71a, 83a, 96b  , 97b, 104a, 104b, 108a-b, 109a-b, 119b-

120a, b, 134b-138b, 152a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 2a-b, 15a, 20a, 99a-b, 131b, 144a, 160a; 

Hekimoğlu, nr. 118, vr. 154b, 217a-b, 218b-219a,  222a, 222a, 228b, 235b, 236a, 237a, 243a-245a; 

Hekimoğlu, nr. 120, vr. 166b, 167a; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 100b, 160a; Esad Ef., nr. 132, vr. 

101a; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 170b; Esad Ef., nr. 134, vr. 3b; Efendi, nr. 140, vr. 21a-b, 33a.  
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örneğin insân kelimesine
306

 birebir karĢılıklar aramıĢtır. Bu durum da ayetin anlamını 

daralttığı gibi, ayete yanlıĢ manalar verilmesine ve tefsirin gereksiz rivayetlerle doldu-

rulmasına sebep olmuĢtur. Bunun yanında bu gibi ayetlerde kast edilenin isim belirle-

mek değil, bir maksadı ifade etmek olduğunu kendisi de belirtmiĢtir. Örneğin “Yahut 

görmedin mi o kimseyi ki, evlerinin duvarları çatıları üzerine çökmüĢ (alt üst olmuĢ) bir 

kasabaya uğradı…”
307

 ayetinin maksadı, kente giren bu kiĢinin ismini bildirmek değil, 

ölümden sonra dirilmeyi inkâr edene, Allah‟ın yarattıklarını öldürdükten sonra diriltme-

ye kadir olduğunu bildirmektir,
308

 demektedir.  

 ġîrâzî, “… ٗٔ َداُووَد َوُعٍَ ِٓ ُرسَِّٖٔز ِٔ ًُ َو ِٓ َلِج ِٔ ََ٘ذََِٕب  ََ٘ذََِٕب َؤُىّحب  ُٗ ِإِعَحبَق َوََِعُمىَة ُوًّب  َِ٘جَٕب ٌَ ََْوَو َّب ُِ ” (Biz 

ona Ġshak‟ı ve Yakub‟u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nûh‟u da 

hidayete erdirmiĢtik. Zürriyetinden Dâvud‟u, Süleyman‟ı, Eyyub‟u, Yûsuf‟u, Mûsâ‟yı ve 

Hârûn‟u da…)
309

 “ayetinin “ٔٗ ِٓ ُرسَِّٖٔز ِٔ  ifadesindeki zamirin kime döneceği konusunda ”َو

müfessirlerin ihtilaflarına yer vermiĢtir: Bir görüĢte Ġbrahim‟e döneceği ifade edildi. 

Yani, Ġbrahim‟in zürriyetinden demektir. Müfessirlerin cumhuruna göre ise Nuh‟a dö-

ner. Zira zamir zikredilenlerin en yakınına döner. Ve yine Yüce Allah bu cümlede Ġbra-

him‟in değil de Ġbrahim‟in kardeĢinin oğlu Lut‟un zürriyetini zikretti. Bununla “ha”nın 

Nuh‟a döndüğü sabit oldu.” ġîrâzî, bu açıklamasının ardından diğer görüĢlere ve delille-

rine de yer vermiĢtir.
310

 Tefsirinin diğer yerlerinde de mübhematı açıklamada buna ben-

zer Ģekilde çok sayıda görüĢ aktarmaktadır.  

g. MüĢkilü‟l-Kur‟ân‟ı Tefsiri 

Kur‟an-ı Kerim‟deki zıt ve mütenâkız (çeliĢkili) gibi görünen ayetlere müĢkil, bu ayetle-

ri te‟lif etmeyi amaçlayan Kur‟ân ilmine de “MüĢkilü‟l-Kur‟ân Ġlmi” denir.
311

 Aslında 

Kur‟an‟da da belirtildiği gibi
312

 Allah kelamında birbirini tutmayan veya çeliĢki arz eden 

                                                 

306
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 140, vr. 55b-56a, 110b. 

307
  Bakara 2/259. 

308
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 176b. 

309
  En„âm 6/84. 

310
  Hekimoğlu, nr. 112, vr. 75a-b.  

311
  Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 179; Albayrak, Tefsir Usûlü, s. 166. 

312
  Nisâ 4/82. 
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ayetlerin bulunması söz konusu olamaz. ÇeliĢki gibi görünen durumlar genellikle 

Kur‟an‟ın çeĢitli tarihi ve toplumsal Ģartlara göre peyderpey indirilen bir kelam olması-

nın göz ardı edilmesinden kaynaklanmaktadır.
313

 Ayetler arasında var olduğu zannedilen 

müĢkilâtın çözümü için te‟vil ve te‟lif yolu ile nesh yolu ortaya çıkmıĢtır. MüĢkîlu‟l-

Kur‟an‟la ilgili te‟lif edilmiĢ eserlerden en meĢhurları, Ġbn Kuteybe (ö. 276/889)‟nin 

“Te‟vîlu MüĢkili‟l-Kur‟ân”ı ile Mekkî b. Ebî Tâlib (ö. 437/1845)‟in “MüĢkilâtu‟l-

Kur‟ân”ıdır.
314

  

 Müfessirimiz, müĢkîl gibi görünen ayetlerde gerçekte iĢkâl olmadığını göstermek 

için bazen “ayette iĢkâl var” Ģeklinde belirterek
315

 bazen de belirtmeksizin
316

 müĢkil 

ayetlerin arasını cem
317

 ve telif etmeye çalıĢmıĢtır. Bunları da genellikle soru-cevap yolu 

ile açıklığa kavuĢturmak istemiĢtir. 

 Örneğin, ġayet denirse ki “Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız…”
318

 

ayeti “…kıyamet günü onlar için bir terazi kurmayız”
319

 ayeti ile tenakuz halindedir. 

ġöyle cevap verilir: Bu ayet kafirlerle alakalıdır. Onların amelleri ile beraber yorgunluk-

ları kalmıĢtır. Allah, onlara ikram etmez ve onları yüceltmez. Onların inkarları sebebi ile 

tartılacak amelleri kalmamıĢtır.
320

 

 Bir örnek daha verecek olursak “O (Kur‟an) hiç Ģüphesiz çok Ģerefli bir elçinin 

sözüdür.”
321

 ayetinin tefsirinde Kutbuddîn ġîrâzî, Ģöyle demektedir: ġayet burada bir 

sual yönelterek, Ehl-i sünnet ulemasının cumhuru Kur‟an‟ın Allah kelamı olduğunda 

icma etmiĢlerdir. O halde Kur‟an‟ın elçinin sözü olması nasıl olur, dersen sana Ģöyle 

cevap verilir: Kur‟an‟ın Allah‟a izafeti, Kur‟an ile konuĢan O olduğu içindir. Elçisine 

izafeti ise Allah‟tan aldığı vahyi o, tebliğ ettiği içindir. Bu sebeple ayetteki iĢkâli gider-

mek için ayet, devamındaki “âlemlerin Rabbinden indirilmiĢtir” ifadesi ile tekid edil-

                                                 

313
  Albayrak, age, s. 166. 

314
  Demirci, Tefsir Usûlü, s. 229-231. 

315
  Hekimoğlu, nr. 109, vr. 68a; Esad Ef., nr. 114, vr. 103a;  Hekimoğlu, nr. 112, vr.  43a-b; 

Hekimoğlu, nr. 113, vr. 266a-b, 266b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 13b.  
316

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 93a-b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 133b, 150a, 165b;  

Hekimoğlu, nr. 112, vr.  53b-54a, 104a, 149b-150a, 157a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 82a; 

Hekimoğlu, nr. 125, vr. 38a-41a. 
317

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 114, vr. 57b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 38b-39a, 94b, 157a. 
318

  Enbiyâ 21/47. 
319

  Kehf 18/105. 
320

  Hekimoğlu, nr. 120, vr. 84a; ġîrâzî, aynı konuyu bir baĢka yerde tekrar ele almıĢ ve Sâhibu‟t-

Tahrîr‟in yorumunu aktarmıĢtır. Hekimoğlu, nr. 118, vr. 265a-b. 
321

  Hâkka 69/40. 
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miĢtir. Ġbn Kuteybe de demiĢtir ki bu ifade ile kastedilen Kur‟an‟ın elçinin sözü olduğu 

değil, elçinin bu sözü, Allah‟tan tebliğ ettiğidir.
322

 Bir anlamda elçiye zeval olmaz, 

denmek istenmiĢtir. Görüldüğü gibi Ehl-i sünnetin görüĢünü savunan müfessirimiz, 

ayetler arasını telif ederek ayette iĢkâlin olmadığını bir sonraki ayet ile açıklamıĢtır.  

h. Emsâlu‟l-Kur‟ân‟ı Tefsiri 

Emsâl, bir Ģeyin benzeri, sıfat, söz, ibret ve delil manalarına gelen “mesel” kelimesinin 

çoğuludur.
323

 Istılahta ise manaya daha açıklık ve canlılık kazandırmak maksadı ile ara-

larında benzerlik bulunan iki Ģeyden birini diğerine benzeterek anlatılan sözlerdir.
324

 

Meseller, akla uygun Ģeyleri insanın dokunup hissedeceği Ģekilde alenen gösterirler. 

Böylece akıl bunları kabul eder. Çünkü makul manalar ancak, idrake yakın hissi bir Ģek-

le dönüĢtükleri zaman zihne yerleĢirler.
325

 Böylece Kur‟an‟da meseller, anlatılmak iste-

nenleri, muhatabın zihnine yaklaĢtırıcı rol oynarlar. Eğitimde çok önemli bir yeri olan 

misallerle anlatım, Allah‟ın, Kur‟an‟da çokça baĢvurduğu bir yöntemdir.
326

  

 ġîrâzî de Kur‟an‟ın mesellerinin açıklamasına önemli bir yer ayırmıĢ, bunların 

neliği hakkında çok sayıda görüĢ aktarmıĢ ve birçoğuna birebir karĢılıklar aramıĢtır.
327

 

 Müfessirimiz bu konuda bir örnek bağlamında Ģöyle bir açıklama getirmiĢtir:  ٌَِى

َِِضبيُ َِٔض ٗٔ َؤرٍْهَ اٌَْإ ِٓ َخِشَُخٔ اٌَّ ِٔ َُِزَصذِّّعب  ُٗ َخبٔشّعب  ًٍ ٌََشَؤََِز ً َجَج َْ َعٍَ ََ٘زا اٌُْمِشآ َْ َؤَِٔضٌَْٕب  ُِ َََزَفىَُّشو ِشُثَهب ٌٍٕٖٔبطِ ٌََعٍَُّه “Eğer 

biz bu Kur‟an‟ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baĢ eğerek, 

parça parça olmuĢ görürdün. Bu misalleri insanlara düĢünsünler diye veriyoruz.”
328

 

ayeti temsildir. Çünkü dağda huĢu ve haĢyetin varlığı düĢünülemez, sadece Allah‟ın 
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  Esad Ef., nr. 138, vr. 108b. 

323
  Ġbn Manzûr, Ebu‟l-Fadl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem el-Mısrî (711/1311), Lisânu‟l-

„Arab, Dâru‟l-Me„ârif, Kahire 1119, c. VI, s. 2133-2134.  
324

  Ġsfehânî, Râgıp, Müfredât-u Elfâzi‟l-Kur‟ân, Tah. Safvan Adnan Davudi, Daru‟l-Kalem, 2.bs., 

Beyrut 1997, s. 759; Ata, KevâĢî ve Kur‟an‟ı Yorumlama Yöntemi, s. 346. 
325

  Mennâ„u‟l-Kattân, Mebâhis fî „Ulûmi‟l-Kur‟ân, s. 281. 
326

  Albayrak, Tefsir Usûlü, s. 158-159. 
327

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 176b-181b, 184b-185b, 189a, 191a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 

66a-b, 108a;  Hekimoğlu, nr. 113, vr. 248b-249a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 122a-123a; Hekimoğlu, 

nr. 117, vr. 222b-224b/252b-254b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 178a-179a; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 

172a-174b; Esad Ef., nr. 132, vr. 103a-104a; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 108b.   
328

  HaĢr 59/21. 
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temyiz ve akıl kabiliyeti verdiklerinde tasavvur edilir. Nitekim baĢka bir ayette de  ِإٖٔب

َّ َِِٕٔهب َوَح  َٓ ٍََْٕهب َوَؤِشَفْم ّٔ ْْ ََِح َٓ َؤ َّبَوادٔ َواٌَْإِسضِ َواٌِْجَجبيِ َفَإَثُِ ً اٌٖغ َِبَٔخَ َعٍَ ِّب َجُهىًٌبَعَشِضَٕب اٌَْإ َْ َغٍُى ُٗ َوب ُْ ِإٖٔ ٍََهب اٌِْئَِٔغب  

“Biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk da onu yüklenmekten kaçındılar, (sorum-

luluğundan) korktular. Onu insan yüklendi. O da zâlim ve cahil biri olup çıktı.”
329

 buy-

rulmuĢtur. Ayetin devamındaki “Bu misalleri insanlara düĢünsünler diye veriyoruz.” 

ifadesi de bunun temsil olduğuna delalet etmektedir. Ayetteki “َؤرٍَْه” ismi iĢareti bu me-

sele ve bunun benzeri Kur‟an‟ın birçok yerindeki mesellere döner. Maksat, insanın 

Kur‟an okurken ki kalbinin katılığını ve huĢusunun azlığını kınamak, akıllı birinin düĢü-

nebilmesi önündeki zorlukları, engelleri fark ettirmek ve böylece kalbinin saygıyla dol-

masını, yumuĢamasını sağlamaktır.
330

  

ı. Ayetler ve Sûreler Arasındaki Münasebet 

ZerkeĢî‟nin ifadesine göre ayetler ve sureler arasındaki münasebet ilmî Ģerefli bir ilim-

dir. Bu ilme tefsirinde önemli bir yer ayıran ilk müfessir Fahreddîn er-Râzî olmuĢtur. O, 

tefsirinde “Kur‟an‟ın inceliklerinin çoğunluğu ayetlerdeki tertiplere ve bağlara tevdi 

edilmiĢtir”
331

 demek sureti ile bu iĢin önemine dikkat çekmiĢtir. Râzî, bu konuda 

“Kur‟an‟ın tamamı tek bir sure, hatta tek bir ayettir” tezinden hareket etmiĢtir.
332

 ġîrâzî 

de tefsirinde bu konuda Râzî‟den önemli derecede istifade etmiĢtir.
333

   

Ayetler ve sureler arasındaki irtibata son derece önem veren ġîrâzî, bazen ayetin 

kendi içindeki uyumuna,
334

 genellikle de ayetlerin arasındaki irtibata dikkat çekmiĢtir.
335

 

                                                 

329
  Ahzâb 33/72. 
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  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 137, vr. 145a. 
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  ZerkeĢî, el-Burhân, c. I, s. 35-36; Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 204. 
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  Demirci, Tefsir Usûlü, s. 262. 
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  Hekimoğlu, nr. 119, vr. 166a; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 175b; ġîrâzî, bu alanda farklı müfessirlerden 

de alıntı yapmıĢtır. Örneğin Sâhibu‟t-Tahrîr‟den yararlanmıĢtır. Hekimoğlu, nr. 119, vr. 123a, 

133a. 
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  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 150a, 176a, 188a-b, 191a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 103b-104a, 

b, 114a, 132b, 139b; Esad Ef., nr. 137, vr. 89a; Ayet içi irtibat konusunda ayet sonunda zikredilen 

Allah‟ın isimleri ile ayet arasındaki münasebete de yer vermiĢtir.  ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 117b.  
335

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 132a, 156b, 178a, 183a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 13b, 

25b-26a, 48b, 62a-b, 94b, 125a, 130b, 158b-159a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 15b, 23a-b, 24b, 48b, 

109b, 115b, 120b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 42b, 76b-77a, 78b, 126a, 128a, 130a, 132b-133a, 134b; 
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Ayetler arasındaki irtibata yer verirken de “vechu irtibâti hâzihi‟l-âyeti bimâ 

kablehâ,”
336

 “vechu ittisâli hâzihi‟l-âyeti bimâ kablehâ,”
337

 “vechu nazmi hâzihi‟l-âyeti 

bimâ kablehâ,”
338

 “emmâ munâsebetu hâzihi‟l-âyeti limâ kablehâ,”
339

 “vechu ta„allukı 

hâzihi‟l-âyeti bimâ kablehâ”
340

 gibi ayetin öncesi ile bağını sağlayan ifadeler kullanmıĢ-

tır. ġîrâzî, daha ziyade “lemmâ beyyenellâhu teâlâ… beyyene,”
341

 “ennellâhe te„âlâ 

lemmâ hekâ…. Ģera„a/emera”
342

 “Allahu lemmâ zekera… zekera” (Allah, Ģunu zikrettik-

ten sonra akabinde Ģunu zikretti”
343

 Ģeklindeki ifadeleri sıkça kullanmaktadır.  

Örneğin ٍَفبِدُخٍٍٔ ٔفٍ ٔعَجبٔدٌ. َواِدُخٍٍٔ َجٕٖٔز . َِِشٔضًُٖخ  اِسِجٔعٍ ِإًٌَ َسثِّٔه َسأضًَُخ  َّٔئُٕٖخ. ُّْط  ََبَؤَُٖزَهب إٌْٖفُظ اٌْ

“Ey huzura kavuĢmuĢ insan! Sen, O‟ndan razı, O da senden razı olmuĢ olarak Rabbine 

dön.”
344

 ayetinin tefsirinde “BilmiĢ ol ki Allah, dünyayı önemseyen ve onunla tatmin 

olanların durumunu zikrettikten sonra, Kendine kullukla ve marifetle tatmin olanları ve 

iĢlerini O‟na teslim edenleri zikretti,”
345

 demektedir. Bir baĢka örnek: Rahmân sûresinin 

kâinatla ilgili ayetlerinin tefsirinden َِصٍَْصبيٍ َوبٌَْفٖخبس ِٓ ِٔ  َْ -Allah, insanı piĢmiĢ ça“َخٍَكَ اٌِْئَٔغب

mur gibi bir balçıktan yarattı.”
346

 ayetine geçiĢinde Ģu ifadeyi kullanmaktadır: Yüce 

Allah, gökler, yer ve bu ikisi arasındaki büyük âlemin yaratılmasında birliğinin ve kud-

retinin delillerini zikrettikten sonra küçük âlemin (insanın) yaratılmasını zikretmeye 

baĢladı.
347

 

Ayet içindeki irtibatla alakalı bir örnek verecek olursak  ًٍََع َْ َرَجبَسَن أٌَّزٌ َٖٔضَي اٌُْفِشَلب

ّٔنَي َٔٔزَّشا  ٍَْعبٌَ ٌٔ َْ ٖٔ ٌَُُٔىى  Âlemlere uyarıcı olsun diye kuluna furkanı indiren Allah‟ın Ģanı“َعِجٔذ

                                                                                                                                          

Hekimoğlu, nr. 116, vr. 9b, 10b, 20b, 23a, 143b, 145b-146a; Esad Ef., nr. 137, vr. 89a; Esad Ef., 

nr. 140, vr. 30b, 126a. 
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  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 121b; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 123a, 133a, 166a; 

Hekimoğlu, nr. 123, vr. 175b. 
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  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 183a; Esad Ef., nr. 132, vr. 168b; Hekimoğlu, nr. 

125, vr. 9b, 162b; Esad Ef., nr. 140, vr. 126a. 
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  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 114, vr. 98b. 
339

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 119, vr. 29a. 
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  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 114, vr. 111a; Esad Ef., nr. 134, vr. 3b, 41b. 
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  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 138, vr. 42a; Esad Ef., nr. 140, vr. 30b. 
344

  Fecr 89/27-28. 
345

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 140, vr. 30b. 
346

  Rahmân 55/14. 
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  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 126, vr. 268b. 
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ne yücedir.”
348

 ayetinin tefsirinde müfessir: bilmiĢ ol ki Allah, ilk önce hayrı ve bereketi 

çok manasına gelen “َرَجبَسَن” kelimesini zikrettikten sonra akabinde Kur‟an‟ı zikretti. Bu 

da Kur‟an‟ın en büyük hayırların ve en geniĢ bereketlerin menĢei olduğunu gösterir. 

Buna ilaveten ilimlerin ve derin bilginin kaynağı sadece Kur‟an‟dır. Bu da delalet eder 

ki ilim, yaratılmıĢların en Ģereflisi, hayır ve bereket bakımından eĢyanın en üstünüdür.
349

  

ġîrâzî, Mâide Sûresi 109. ayetinin tefsirinde Râzî‟nin Ģöyle bir tespitini aktar-

maktadır: Bil ki Allah‟ın, Kur‟an-ı Kerim‟deki âdeti Ģu Ģekilde cereyan eder: O, çeĢitli 

dinî hüküm ve mükellefiyetler zikrettiği zaman, bunun akabinde daha önce zikrettiği 

mükellefiyetleri ve dini hükümleri te‟kid edici olsun diye, ya ulûhiyetle ilgili meseleleri, 

ya geçmiĢ peygamberlerin durumlarının izahını ya da kıyamet ahvalinin açıklamasını 

getirir. Burada da Allah, birçok dinî hükmü zikretmesinin akabinde önce kıyametin 

ahvâlini, sonra da Hz. Ġsa‟nın hallerini anlatmıĢtır.
350

 

 Müfessir, ayetler arasındaki irtibat yanında sureler arasındaki münasebete de önem 

vermiĢtir.
351

 Örneğin, Meryem sûresi ile Tâhâ sûresi arasında Ģu Ģekilde iliĢki kurmakta-

dır: Bu sûrenin önceki sûre ile bağlantısını sağlayan Ģeylerden biri, Musa ve Ġsa pey-

gamberin annelerinin doğum sebebi ile oluĢan müĢterek gam ve tasaları ile bu sıkıntıla-

rından sonra bu iki anne ve çocukları hakkında ilahi huzurdan verilen nimetlerdir. Bu 

bağlardan biri de her iki sûrenin maksadı olan tevhid, nübüvvet, haĢr ve neĢri açıklamak-

tır. Tâhâ sûresinin baĢı ile Meryem sûresinin sonu arasındaki bağlantı yönünde ise, bu 

durumların beyanı kastedilmiĢ olduğundan, Allah, bu sûrenin sonunda bunun beyanını, 

müjdelemesi ve uyarması için peygamberin diline kolaylaĢtırdığını ifade etmiĢtir. ġöyle 

buyrulmuĢ: “(Resûlüm!) Biz Kur‟an‟ı, sadece, onunla Allah‟tan sakınanları müjdeleye-

sin ve Ģiddetle karĢı çıkan bir topluluğu uyarasın diye senin dilinle (indirilip okutarak) 

kolaylaĢtırdık.”
352

 Bu, efendimiz Muhammed‟e verilen büyük nimet ve yüce Ģerefler-

dendir. O da gece gündüz kendisini aĢırı derecede ibadete verdi ve buna Ģükür için ken-
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dini yordu. Bu meyanda bu sûrenin baĢında “Biz bu Kur‟an‟ı sana sıkıntı çekesin diye 

indirmedik”
353

 buyrulmuĢtur.
354

 

 Müfessir, Beyyine sûresinin sonu ile Zilzal sûresinin baĢı arasındaki münasebeti 

de baĢka bir ayet yardımı ile açıklamıĢtır: Beyyine sûresinin son ayetinde Allah “Onla-

rın Rabbleri katındaki mükâfatları” buyurunca sanki mükellef  “bu ne zaman olacak?” 

diye sordu. Ona “Yeryüzü Ģiddetle sarsılınca amel edenlerin tamamı korkudan emin 

olacaklar. Sen de o zaman ödülünü alacaksın ve emniyette olacaksın” diye cevap verildi. 

Nitekim bir ayette “Onlar o gün korkudan emindirler”
355

 diye buyrulmuĢtur.
356

 

 Bunun yanında müfessir, surelerin baĢı ile sonu arasındaki münasebete
357

 ve sure 

içindeki münasebete de yer vermiĢtir.
358

 Örneğin, Tevbe sûresinin içeriği ve sonu ara-

sında Ģu Ģekilde bir iliĢki kurmaktadır: Allah bu surede resulüne zor, meĢakkatli teklifle-

ri tebliğ etmesini emrettikten sonra sûreyi, bu teklifleri taĢımayı kolaylaĢtıracak Ģeylerle 

bitirdi. Bu elçi sizdendir ve onun dünyada elde ettiği bütün izzet ve Ģeref de size dön-

mektedir. Aynı Ģekilde sizin zararınız ona zor gelir ve size hayrı ulaĢtırmadaki isteği de 

son derece büyüktür. O, müĢfik bir baba gibidir. Size meĢakkatli terbiye yöntemleri de 

sunabilir. Ancak bunların ihsan yerine geçen maslahatları kapsadığı bilindiğinde ve 

onun Allah‟ın bir elçisi olduğunu anladığınız da hayrı elde etmek için ondan bu meĢak-

katli teklifleri kabul edersiniz. Bu meyanda Allah, elçisine, bunları kabul etmez, yüz 

çevirirlerse onları terk et ve onlara yönelme. ĠĢlerinin tamamını Allah‟a döndür ve Ģöyle 

de: “Allah bana yeter. O‟ndan baĢka ilâh yoktur. Ben sadece O‟na güvenip dayanırım. 

O yüce ArĢ‟ın sahibidir.”
359

 buyurmuĢtur.
360

  

 Örneklerde de görüldüğü gibi müfessir özellikle Hz. Peygamberle alakalı ayet ve 

sureler arasındaki irtibata ayrı bir önem vermiĢ ve onun değerini Kur‟an ile yüceltmeye/ 

Kur‟an‟da ona verilen değeri gün yüzüne çıkarmaya çalıĢmıĢtır. 

                                                 

353
  Tâhâ 20/2. 

354
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 119, vr. 112a. 

355
  Neml 27/89. 

356
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 140, vr. 92b. 

357
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 140, vr. 101a; Kâria sûresinin baĢı ile sonu arasındaki kafiye 

uyumuna yer vermiĢtir. 
358

  Hekimoğlu, nr. 115, vr. 128a-b; Müfessirin burada sûrenin baĢı ile ortalarındaki bir ayetin müna-

sebetine yer verdiği de görülmektedir. 
359

  Tevbe 9/129. 
360

  Hekimoğlu, nr. 115, vr. 181a. 
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i. Fedâilu‟l-Kur‟ân‟ı Belirtmesi 

Kur‟an-ı Kerim‟in faziletleri ile ilgili bilgilere, hem tefsir kitaplarında, hem bazı meĢhur 

hadis mecmualarında hem de müstakil eserlerde yer verilmiĢtir. Kur‟an‟ın faziletleri 

konusundaki hadisler Kur‟an‟ın genelinden daha çok, surelerin faziletleri ile alakalı-

dır.
361

 Bu tür hadisler, Kur‟an‟dan uzaklaĢan insanları Kur‟an okumaya teĢvik etmek 

için uydurulmuĢtur. Uydurulan bu hadislerde öngörülen aĢırı sevaplar, Müslümanları 

Kur‟an‟ın ruhundan uzaklaĢtırıp sadece onun lafzı ile uğraĢmaya sevk etmiĢtir.
362

 

Kur‟an, zaten kendini yeterli Ģekilde övmüĢ ve anlaĢılması, yaĢanması gereken bir kitap 

olduğunu ortaya koymuĢtur. Bu tür uydurma rivayetlere ihtiyacı bulunmamaktadır. 

 Kur‟an surelerinin faziletleri konusunda es-Sa„lebî ve el-Vâhidî, tefsirlerinde özel-

likle Übeyy b. Ka„b (ö. 32/652)‟dan nakledilen çok sayıda uydurma hadise yer vermiĢ-

lerdir.
363

 ZamahĢerî, Beydâvî ve Ebu‟s-Suûd Efendi (ö. 982/1574) gibi müfessirler de 

daha ziyade bunların kanalı ile bu tür hadisleri rivayet etmiĢlerdir.
364

 ġîrâzî de surelerin 

fazileti ile ilgili olarak Sa„lebî‟nin Übeyy b. Ka„b‟dan naklettiği çok sayıda rivayet ak-

tarmıĢtır.
365

 Buna bir örnek verecek olursak Hâkka sûresinin tefsirinin sonunda bu 

sûrenin fazileti ile ilgili olarak Ģöyle bir rivayete yer vermiĢtir: Sa„lebî, Übeyy b. Ka„b 

senedi ile rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber: “Kim Hâkka sûresini okursa Allah onu 

kolay bir hesaba çeker” buyurmuĢtur. Ve yine Fudâle b. ġerîk‟ten, o da Ebu‟z-

Zâhiriyye‟den rivayet ettiğine göre Ģöyle demiĢtir: Hz. Peygamber‟den Ģöyle dediğini 

iĢittim: “Kim Hâkka sûresinden on bir ayet okursa Deccâl‟ın fitnesinden korunur ve 

bunu okuyanın, baĢının üstünden ayaklarına kadar bir nuru olur.”
366

 

                                                 

361
  Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 201; Demirci, Tefsir Usûlü, s. 263. 

362
  Demirci, age, s. 267. 

363
  Kurtubî, el-Câmi„u li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, c. I, s. 124; ZerkeĢî, el-Burhân, c. I, s. 432; Cerrahoğlu, 

Tefsir Usûlü, s. 203; Aydemir, Abdullah, “Fezâilü‟l-Kur‟ân”, DĠA, c. XII, s. 533. 
364

  Demirci, Tefsir Usûlü, s. 265.  
365

  Hekimoğlu, nr. 110, vr. 111a; Hekimoğlu, nr. 111, vr. 346a; Hekimoğlu, nr. 126, vr. 163b; Esad 

Ef., nr. 138, vr. 122a, 133a, 147a; Esad Ef., nr. 140, vr. 17b, 31b, 50b, 104a, 111b, 120b, 125a, 

128a, 137b, 144a. Bazen Sa„lebî ve Vâhidî‟nin birlikte tefsirlerinde surelerin fazileti ile ilgili ola-

rak Übey b. Ka„b‟dan naklettikleri hadisleri aktarmıĢtır. Hekimoğlu, nr. 114, vr. 446b. 
366

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 138, vr. 109b; Her iki hadis de Sa„lebî‟nin tefsirinde yer almak-

tadır. ġîrâzî, isnad zincirini kısaltarak hadisleri aktarmıĢtır. KrĢ. es-Sa„lebî, Ebû Ġshâk Ahmed b. 

Muhammed b. Ġbrâhîm, el-KeĢf ve‟l-Beyân, Thk. el-Ġmâm Ebî Muhammed b. „ÂĢûr, Dâru Ġhyâi‟t-

Turâsi‟l-„Arabî, Beyrut 1422/2002, c. X, s. 25.  
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 Kurtubî, tefsirinin mukaddimesinde “Kur‟an surelerinin fazileti hakkında uyduru-

lan hadisler konusunda uyarı babı” Ģeklinde baĢlık atarak birçok kimsenin çeĢitli mak-

satlarla Kur‟an surelerinin faziletine dair hadis uydurma günahı iĢlediğini belirterek bun-

lardan örnekler vermektedir.
367

 Tefsirinin mukaddimesini genel itibari ile Kurtubî‟den 

alan ġîrâzî, bu baĢlığın da yer aldığı son iki konu baĢlığını almamıĢ ve tefsirinde surele-

rin fazileti ile ilgili rivayetlere yer vermiĢtir. ġîrâzî, bu tavrı ile Kurtubî‟den bu noktada 

farklı düĢündüğünü ve Kur‟an ve Hadis anlayıĢında da farklılıklar olduğunu sergilemiĢ-

tir. Bunun yanında bu hadisleri uyduruluĢ maksadına uygun olarak kullanarak bunlar 

vesilesi ile Kur‟an‟dan uzaklaĢıp çeĢitli fırkalara bölünmüĢ olan halkı yeniden Kur‟an‟a 

döndürme arzusu gütmüĢ olmalıdır. 

 Kutbuddîn, Kur‟an‟ın bir kısmının diğerinden faziletli olup olmayacağı hakkında 

Ģunları söylemektedir: Ulema, Hz. Peygamber‟in Ubeyy b. Ka„b‟a dediği: “Ey 

Ebulmunzir, Allah‟ın kitabından hangi ayetin diğerlerine üstün olduğunu bilir misin?” 

sözünün, Kur‟an‟ın bir kısmının diğer kısmından ve Allah‟ın indirdiği diğer kitaplardan 

üstün olmasının caiz olduğunu söyleyene delil olduğunu, belirtirler. Ebu‟l-Hasen el-

EĢ„arî ve Ebû Bekr el-Bâkıllânî ise aksi görüĢ belirtmiĢlerdir. Onlara göre Kur‟an‟ın bir 

kısmını diğerinden üstün görmek, üstün olunan kısmın eksikliğini gerektirir. Allah‟ın 

kelamında ise eksiklik olmaz. Kur‟an‟ın bir kısmını diğerinden üstün tutmayı caiz gören 

ulemanın ve kelamcıların bir kısmı, bu üstünlük Kur‟an okuyanın mükâfatının ve seva-

bının bolluğuna delalet eder, derler. Bu sure veya ayet daha üstündür demek, ona karĢı 

gelen sevap daha büyüktür, demektir. Tercih edilen görüĢ de budur. Hadis de bu manayı 

ifade etmektedir. Allah en doğrusunu bilir.
368

  

 ġîrâzî, daha ziyade tefsirinin mukaddimesinde Kur‟an‟ın fazileti ile ilgili rivayetle-

re yer vermesinin yanında, surelerin baĢında ve sonunda surelerin faziletleri ile ilgili 

                                                 

367
  Kurtubî, age, c. I, s. 122-125; Ebû „Ġsme Nuh b. Ebî Meryem‟e Kur‟an surelerinin fazileti konu-

sunda sure sure Ġkrime yolu ile Ġbn Abbas‟tan nasıl rivayet ettiği sorulduğunda o, insanların 

Kur‟an‟dan yüz çevirip, Ebû Hanîfe‟nin fıkhı ve Muhammed b. Ġshâk‟ın megazisi ile meĢgul ol-

duklarını gördüm ve iyi niyetle bu hadisleri uydurdum, demiĢtir. Kurtubî, age, c. I, s. 124; ZerkeĢî, 

el-Burhân, c. I, s. 432; Suyûtî, el-Ġtkân, c. II, s. 415.    
368

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 158b; Konu ile ilgili olarak bk. Suyûtî, el-Ġtkân, c. II, s. 417-

432. Burada görüldüğü gibi Kutbuddîn, EĢarî mezhebinden olmasına rağmen EbulHasen el-EĢ„arî 

ve Ebû Bekr el-Bâkıllânî‟den farklı olarak hadisin ifade ettiği manayı dikkate alarak ulemanın ter-

cih ettiği görüĢü benimsemiĢtir. 
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rivayetlere yer vermiĢ,
369

 yeri geldikçe de bir kısım ayetlerin fazileti ile ilgili haberler 

aktarmıĢtır.
370

 

 Kutbuddîn ġîrâzî, ulûmu‟l-Kur‟anla ilgili olarak surelerin baĢlarında Mekkî veya 

Medenî olduklarını belirtmiĢ
371

 ve bir kısım ayetlerin Mekki veya Medeni olduğu konu-

sundaki farklı görüĢleri aktarmıĢtır.
372

 Aynı Ģekilde sure baĢlarında surelerin ayet, keli-

me, harf sayılarını
373

 ve çeĢitli isimlerini
374

 belirtmiĢtir. Kur‟an‟daki tekrarların sebebini, 

ayetin durumuna göre te‟kid, mübalağa
375

 ve farklı nüzûl sebebi
376

 olarak görmüĢtür. 

 Böylece müfessir, Kur‟an‟ın anlaĢılması konusunda Kur‟an ilimlerine gereken 

önemi vermiĢ ve bu ilimlerden önemli ölçüde istifade ederek tefsirini yazmıĢtır. Ancak 

sebeb-i nüzûl ve fedâilu‟l-Kur‟an rivayetleri konusunda titiz davranmayarak sağlam 

olmayan malzemeyi tefsirine almıĢ olması eleĢtirilmesi gereken bir durum olarak karĢı-

mızda durmaktadır.  

                                                 

369
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 32b-34b (Fâtiha), 42b-43b (Bakara); ĠÜ Ktp., nr. 

A1830, vr. 4b (Bakara); Hekimoğlu, nr. 112, vr. 2a-3a (En„âm), 154a-b (Enâm‟ın bitimi); 

Hekimoğlu, nr. 116, vr. 121b-122a (“Hûd sûresini Cuma günü okuyun” hadisi ve “Beni Hûd sûresi 

ve kardeĢleri ihtiyarlattı” hadisi hakkında fasl); Hekimoğlu, nr. 118, vr. 117a-b (Kehf), 275b-276a 

(Kehf); Hekimoğlu, nr. 119, vr. 113a (Taha); Hekimoğlu, nr. 120, vr. 37b (Tâhâ-Yâsîn), 38a 

(Enbiyâ); Hekimoğlu, nr. 123, vr. 77a (Mü‟minûn), 207b (Nûr); Hekimoğlu, nr. 125, vr. 159b 

(Mü‟min); Esad Ef., nr. 137, vr. 12b-13a (Vâkıa), 92b (Mücadile), 126a (HaĢr); Esad Ef., nr. 138, 

vr. 2a; Esad Ef., nr. 140, vr. 54b (ĠnĢirâh), 92b, 95b (Zilzâl sûresi Kur‟an‟ın yarısına denktir). 
370

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 30b-32b;  ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 156a-158b, 171b; 

Hekimoğlu, nr. 112, vr. 135b, 140a-b, 143a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 284a-b, 285b; Hekimoğlu, nr. 

118, vr. 275b-276a; Esad Ef., nr. 137, vr. 126a, 147b. 
371

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 110, vr. 111a; Hekimoğlu, nr. 111, vr. 345b; Hekimoğlu, nr. 

112, vr. 2a; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 117a (Kehf sûresinin Mekkî olduğunu tercih eder); 

Hekimoğlu, nr. 120, vr. 38a; Esad Ef., nr. 132, vr. 76a; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 159a (Hâmîmlerin 

hepsi mekkidir, Mü‟min sûresi iki ayet hariç mekkidir); Esad Ef., nr. 137, vr. 12b. 
372

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 2a; Esad Ef., nr. 137, vr. 92b; Esad Ef., nr. 140, vr. 

2a; Esad Ef., nr. 140, vr. 73b, 120b, 137b, 149b. 
373

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 2a (Enâm), 154b (A„râf); Hekimoğlu, nr. 117, vr. 

111a (Nahl); Hekimoğlu, nr. 118, vr. 117a (Kehf); Hekimoğlu, nr. 119, vr. 112a (Tâhâ); 

Hekimoğlu, nr. 120, vr. 38a (Enbiyâ); Hekimoğlu, nr. 123, vr. 77a (Nûr); Hekimoğlu, nr. 125, vr. 

159b (Mü‟min); Esad Ef., nr. 137, vr. 12b (Vâkıa), 92b (Mücâdile), 126a (HaĢr), 147b 

(Mümtehine); Esad Ef., nr. 140, vr. 2a (A„lâ), 17b (Fecr), 50b (ĠnĢirâh), 95b (Duhâ), 104a 

(Tekâsur), 111b (Hümeze), 120b (KureyĢ), 125a (Mâûn), 137b (Kâfirûn), 149b (Felak). 
374

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 125, vr. 28a/2a (Davud sûresi: Sad sûresi);  Esad Ef., nr. 134, 

vr. 40a; Esad Ef., nr. 140, vr. 137b, 140a (Nasr-Tevdî„), 149b. 
375

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 111, vr. 301b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 96a. 
376

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 111, vr. 301b. 
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2. Diğer Ġlimler Açısından Tefsiri 

Burada Kur‟an ilimlerine ilaveten Kur‟an‟ın anlaĢılmasında önemli bir yere sahip alet 

ilmî olan Arap dili ve kadim Arap Ģiiri yanında fıkıh, kelam ve tasavvuf gibi dini ilimle-

rin ve ġîrâzî‟nin temsilcilerinden sayıldığı ĠĢraki felsefenin Kur‟an‟ı anlamadaki katkısı-

nı ve ne oranda tefsirinde yer aldığını vereceğimiz örneklerle göstermeye çalıĢacağız.  

a. Arap Dili Yardımıyla Tefsiri 

ġüphesiz Kur‟an‟ı anlamak için baĢta gelen Ģart, Arapçaya vakıf olmaktır. Müellifimiz 

ġîrâzî‟nin, ayetlerin anlaĢılması bakımından kelimelerin hangi manaya geldiğini belirten 

lügavî izahlara önemli ölçüde yer verdiğini görmekteyiz.  

 ġîrâzî, tefsirinde genellikle önce filolojik izahlar üzerinde durmuĢ,
377

 ilk dönem 

müfessirlerinin ve meĢhur filologların görüĢlerini belirterek izahlar yapmıĢ,
378

 kısmen de 

bu alanda detaylı bilgiler aktarmıĢtır.
379

 Filolojik izahlarda çoğunlukla kelimenin anla-

mını ve Arapların kullanım tarzlarını verdiği görülmektedir.
380

 Örneğin “ًِٖخ َْ ُؤ َُ َوب ُٔ٘ َّ ِإِثَشا  ”ِإ

(muhakkak ki Ġbrahim baĢlı baĢına bir ümmet idi)
381

 ayetinin tefsirinde ilk önce dilsel 

tahlile yer vermekte ve Ģöyle demektedir: Ġbnu‟l-Enbârî dedi ki bu, Arapların falanca 

rahmettir, falanca allamedir, falanca nessabedir (soy bilgini), sözlerinde olduğu gibi bu 

Ģekilde te‟nîs getirmekle vasfettikleri mananın son sınırını kastederler. Araplar, müphem 

isimleri bir topluluk ve bir fert için kullanırlar.  Nitekim Cebrail‟in Zekeriyya‟ya tek 

baĢına seslenmesi ayette “ٍََّبٔئَىُخ ُٗ اٌْ (melekler ona seslendiler) ”َفَٕبَدِر
382

 Ģeklinde dile geti-

                                                 

377
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 80a, 100a-b, 108b, 110a, 116b, 129a, 157a; ĠÜ Ktp., 

nr. A1830, vr. 68b, 73b. Müfessir, genellikle ayetlerin sebeb-i nüzulunu filolojik izahlardan önce 

zikretmiĢtir. ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 45a-b, 48b-49a, 54a-b. 
378

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 54a, 91b, 92a, 110a, 115a, 125b, 126a, 128a; ĠÜ 

Ktp., nr. A1830, vr. 179b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 181b-182a. 
379

  Örneğin bk. Esad Ef., nr. 118, vr. 55b-56a. 
380

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 84b, 108b, 110a-b, 112b, 113b, 120b, 128a, 153a, 

161a-b, 163b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 33b, 48b, 143b, 179b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 116b; 

Hekimoğlu, nr. 115, vr. 75b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 118b. 
381

  Nahl 16/120. 
382

  Âli Ġmrân 3/39. 
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rilmiĢtir. Böylece Ġbrahim, bir ümmette toplanan kemal, hayr sıfatlarını ve ahlak-ı 

hamideyi tek baĢına kendinde topladığı için Allah onu ümmet diye isimlendirmiĢtir.
383

 

 Müfessir, kâle‟n-nuhât,
384

 nahviyyûn,
385

 kâle ba„du nuhâti‟l-Kûfe,
386

 hâzâ 

mezhebu nuhâti‟l-Basrîyyîn,
387

 Ġhtelefe‟n-nuhât
388

 gibi ifadelerle nahivcilerin görüĢleri-

ne ve ihtilaflarına yer vermiĢtir. Bunların yanında ayetlerin anlaĢılmasını sağlamak için 

gerektiği noktalarda ayetlerin irabına
389

 ve sarf bilgisine
390

 kısmen değinmiĢtir. Örneğin 

“ ٍَْٕب ٔفٍ ُو ََْوَوَزٌَٔه َجَع َِب ََِشُعُشو ُِ َو َْ إٌَِّب ِثَإُٔفِغِه ُِّىُشو َِب ََ ُِّىُشوا ٔفَُهب َو َُِٔهب ٌَُٔ ُِِجِش ِّ َلِشََٕخ َؤَوبِثَش  ”(ĠĢte böyle, 

her memlekette günahkârları oranın ileri gelenleri kıldık ki oralarda hilekârlık etsinler. 

Hâlbuki onlar hilekârlığı ancak kendilerine yaparlar. Ama farkında olmuyorlar.)
391

 aye-

tinde anlamın tamamlanmayacağı için muzafın olmasının caiz olmadığını, ayette takdim 

ve te‟hir olduğunu ve takdirinin َلِشََٕخ ِّ َُِٔهب َؤَوبِثَش  َوَوَزٌَٔه َجَعٍَْٕب ٔفٍ ُو ُِِجِش  Ģeklinde olduğunu 

belirtmektedir. Devamında “Allah günahkârları ileri gelenler yaptı. Çünkü ileri gelenler 

insanlara tuzak kurmaya ve batılı yaymaya diğerlerinden daha fazla güç yetirebilmekte-

dirler. Bu, onların iktidarda olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu, Allah‟ın sünnetidir. 

Allah, her kasabanın zayıflarını peygamberlere uyanlar, fasıklarını da ileri gelenler yap-

tı”,
392

 demektedir.  

                                                 

383
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 230a/260a.  

384
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 178b. 

385
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 151a. 

386
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 102a. 

387
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 118b. 

388
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr.. 115a. 

389
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 55a, 70a, 81b-82a, 125b, 126a, 149a, 160b-161a, 

182b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 45a, 118b, 149b, 155a, b, 156a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 2b; 

Hekimoğlu, nr. 116, vr. 9a, 73a, b, 122b, 149a, 156b, 191a-b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 80b, 185a; 

Hekimoğlu, nr. 119, vr. 14b, 43a, 62b; Esad Ef., nr. 132, vr. 93b; Esad Ef., nr. 137, vr. 14a, 88a; 

Esad Ef., nr. 140, vr. 25b, 26a, b, 100b. 
390

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 128a, 151b, 153a, 187b-188a;  ĠÜ Ktp., nr. A1830, 

vr. 14b, 19b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 126a, 159a;  Hekimoğlu, nr. 115, vr. 127a. 
391

  En„âm 6/123. 
392

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 109b; Kutbuddîn‟in Allah‟ın, her kasabanın zayıfla-

rını peygamberlere uyanlar, fasıklarını da ileri gelenler yaptığı Ģeklinde bir ilahi yasadan bahset-

mesi, hem Kur‟an‟ın bütünlüğü ile alakalıdır hem de onun yaĢadığı dönemdeki kendinin de tefsi-

rinde eleĢtirdiği yönetimdeki kiĢilerin dünyevileĢmesi ve bozulması ile, Ġlhanlıların zulümleri ile 

alakalıdır.  



286 

 

 

 Bu örnekte de görüldüğü gibi müfessir, zaman zaman ayetlerde anlamın tamamla-

nabilmesi için takdirler yapmaktadır.
393

 Takdirler yaparken de “ve fi‟l-kelâmi hazfun, 

takdîruhû”,
394

 “cevâbu lev mahzûfun, takdîruhû”
395

 gibi ifadeler kullandığı görülmekte-

dir.  

 Edatlar, Kurân‟ı anlamada çok önemli fonksiyona sahip oldukları için ġîrâzî, edat-

ların ayet içerisindeki anlam ve fonksiyonlarına da yeri geldikçe iĢaret etmiĢtir.
396

 

 Müfessirimiz, Basrîyyûn,
397

 Kûfiyyûn,
398

 Lugatu ehli‟l-Yemen,
399

 lugatu ehli‟l-

Hicâz,
400

 lugatu‟l-Hicâziyyîn,
401

 lügatu Temîm,
402

 lugatu Necd,
403

 lugatu Mudarr,
404

 gibi 

ifadelerle çeĢitli dil okullarının dilsel kullanımlarına da yer vermiĢtir. 

 Müfessir, belagat ve i„caza da kısmen yer vermiĢtir.
405

 Bazı müfessirlerin yaptığı 

gibi Kur‟an‟ın anlaĢılmasından ziyade belagat nükteleri ile tefsirini doldurmamıĢtır. Bu-

rada bir belagat örneği verecek olursak “Emrimiz gelince, ġuayb‟ı ve onunla beraber 

iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık; zulmedenleri ise korkunç bir gürültü 

yakaladı da yurtlarında diz üstü çöke kaldılar.”
406

 ayetindeki ُِ ٔ٘ ٍ ٔدََبِس ّٔنَي َفَإِصَجُحىا ٔف َجبٔص  ifa-

                                                 

393
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 80a, 123a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 19a, 69a, 101b; 

Esad Ef., nr. 114, vr. 35b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 23b, 27a, 112b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 249b; 

Hekimoğlu, nr. 115, vr. 15a, 42a, 75a, 109a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 183b. 
394

  Hekimoğlu, nr. 118, vr. 224a, 239a, 251a, 254b. 
395

  Hekimoğlu, nr. 116, vr. 186a; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 267a. 
396

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 151b, 161a, 163b, 168a, 188a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, 

vr. 27a, 176a, 173b-174a, 179b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 15b, 39b, 76b, 97b, 100b, 113a, 180a-b; 

Hekimoğlu, nr. 115, vr.  14a, 36a, 111b, 114a. 
397

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 112b, 172b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 161b. 
398

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 172b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 161b. 
399

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 125b. 
400

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 144a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 48b; Hekimoğlu, nr. 

123, vr. 36a. 
401

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 135a. 
402

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 144a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 48b, 135a; 

Hekimoğlu, nr. 123, vr. 36a. 
403

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 48b, 135a. 
404

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 151a. 
405

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 55a, 56b, 80a, 159a, 165a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 

23a, 59a, 135a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 23b, 92b, 108a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 11a; Hekimoğlu, 

nr. 116, vr. 23a, b, 62b, 72b, 147a, 193b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 230b-231a;  Hekimoğlu, nr. 119, 

vr. 15b-16a); Esad Ef., nr. 140, vr. 95a-b. Müfessir, “Ey yer suyunu tut…” (Hûd 11/44) ayetinin 

ilmu‟l-meânî ve ilmu‟l-beyan açısından 4 ciheti var, diyerek bu yönleri geniĢçe açıklamıĢtır. 

Hekimoğlu, nr. 116, vr. 164a-166a. 
406

  Hûd 11/94. 
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desinin Arapların kuĢ çömelip yere yapıĢtığı zaman söyledikleri  اٌطَُُِّش َُ  sözlerinden َجَض

istiare olduğunu belirtmiĢtir.
407

 

b. ġiirle ĠstiĢhadı 

Müellifimiz, kelimelerden kast edilen manayı beyan etmek için Arap Ģiirinden Ģahidler 

getirerek, özellikle kadim Arap Ģiirinden istiĢhadda bulunarak çok kere Ģiire müracaat 

etmiĢtir.
408

 Bunun yanında ayetin genel anlamını açıklamada,
409

 ayetin cümle yapısı
410

 

ve kelime yapısı ile ilgili olarak
411

 ve bir te‟vili desteklemede de
412

 Ģiire baĢvurmuĢtur.  

 ġîrâzî, peygamberi övme maksadı ile,
413

 öğüt verici tarzda,
414

 bir hakikati bildir-

mede,
415

 bir konuyu izah sadedinde,
416

 nüzul ortamı ile ilgili tarihi bilgiyi destekleme-

de,
417

 hadisleri açıklamada,
418

 hadisin sağlamlığını desteklemede
419

 vb tefsir dıĢı konu-

larda da Ģiire baĢvurmuĢtur.
420

 

                                                 

407
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 174a/194a. 

408
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 51a, 57a, 58a 5Ģiir, 61ab, 79b, 80b, 84a, 85a, 86a, 

91b, 92a, 93b, 112a-b, 115a, 116b, 125a-b, 131a, 132a-b, 146a-b, 159a-b, 161a-b, 163b, 164b, 

166a, 168b, 177b, 178a, 187b, 189a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 14b, 26a, 33b, 38a, 54b, 62b, 63a, 

65a, 67b, 70a, 101b, 107b, 108b, 109b, 119b, 134b, 143b, 160a, 164a, b, 169b, 173a, 178b, 179b, 

187a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 40b, 53b, 64a, 65b-66a, 67b, 71a, 79b, 80b, 81a, 91a, 103b, 110b, 

126a, 192a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 73b, 80b, 131b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 181b-182a; 

Hekimoğlu, nr. 118, vr. 236a; Esad Ef., nr. 132, vr. 65b, 69a. 
409

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 149b, 187a, 188b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 26a, b, 49a, 73a, 

136a-b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 124a. 
410

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 143a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 117a; Hekimoğlu, nr. 

111, vr. 337a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 18b, 149b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 124b; Hekimoğlu, nr. 

116, vr. 76b, 166b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 103b, 231a; Esad Ef., nr. 138, vr. 148b, 176a. 
411

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 120, vr. 8b. 
412

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 109a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 6b. 
413

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 110, vr. 45a, 48a, 49a-51b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 22b, 23a; 

Hekimoğlu, nr. 113, vr. 304a-305a, 370a-b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 139b, 161a; Esad Ef., nr. 124, 

vr. 37b-38a; Hekimoğlu, nr. 122, vr. 420b-421a (eĢ-ġeyh Muhammed b. Ahmed b. Emîn el-

AkĢehrî); Esad Ef., nr. 131, vr. 94a; Hekimoğlu, nr. 126, vr. 119a-120a.  
414

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 180b, 181a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 13a, 40a, 187a, 

188a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 53b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 134a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 23b, 27b, 

28a, b, 33a; Esad Ef., nr. 131, vr. 149a-150b; Esad Ef., nr. 132, vr. 134a, b, 139a; Esad Ef., nr. 137, 

vr. 10b, 72a, b. 
415

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 179a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 10b, 19b, 26a, 27b, 

29b, 187a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 105a, 112b-113a, 134a. 
416

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 123, vr. 5b-6a (ruhun bedenle iliĢkisi). 
417

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 13a (ilk nesî uygulaması yapan Ģahsın ismi); 

Hekimoğlu, nr. 115, vr. 37a, 143a, b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 6a; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 101b. 
418

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 115b. 
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 Müfessir, genellikle Ģairlerin isimlerini belirtmiĢ, özellikle de cahiliye dönemi ve 

ilk dönem Ġslam Ģairlerinin isimlerini zikretmiĢtir.
421

 Zaman zaman Ģiirlerdeki kapalı 

kısımların veya kelimelerin açıklamalarına yer verdiği de görülmektedir.
422

  

 Müfessir, tefsirinde yer verdiği Ģiirin kaynağını nadiren zikretmekte,
423

 özellikle 

de Ģiirleri, istifade ettiği tefsirlerden aktarmaktadır. Bunun yanında yararlandığı müfessi-

rin, Ģiiri Ģahid getirdiğini zikrettiği de olmaktadır.
424

 

 Sadi ġîrâzî ve Mevlânâ gibi Ģiir sanatını en iyi kullanan üstatların yetiĢtiği bir dö-

nemde yaĢayan ve Ģiir alanında behreye sahip olan ġîrâzî, döneminin tesirinin yanı sıra 

belki Kur‟an‟ın üslubundan etkilenmenin sonucu olarak bir kısım ayetlerin tefsirinde 

Ģiirsel, kafiyeli bir üslup kullandığı da görülmektedir.
425

 Bu durum tefsirinde sınırlı olsa 

da özellikle Hz. Peygamber‟e
426

 ve Kur‟an‟a övgü
427

 ile dünyanın zemmi
428

 konularında 

secili üslup kullandığına Ģahit olmaktayız. Kur‟an‟a ve Hz. Peygambere aĢırı sevgi ve 

saygı ile dünyayı zem ġîrâzî‟nin düĢünce yapısının temel dinamiklerindendir. Bu sebep-

le gerek kendi ifadeleri, gerekse bu alanda yazılanlar ile Kur‟an‟ın ve sünnetin ifadele-

                                                                                                                                          

419
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 161a. 

420
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 253b-254a, 256b. 

421
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 45b-46a, 79b, 91b, 109b, 115a, 125a, 129b, 131a-b, 

157a, 162b, 180b, 181a, 182b, 187b, 189a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 15b, 16b, 29b, 38a, 40a-41b, 

60b, 70a, b, 107b, 109a-b, 119b, 134b, 143b, 144b, 153a (Ġmam ġafiî), 159b, 163b (Lebîd, 

Ümeyye b. Ebi‟s-Salt), 178b, 179b, 187a (Mahmûd el-Verrâk); Hekimoğlu, nr. 112, vr. 22b (Ebu 

Tâlib); Hekimoğlu, nr. 112, vr. 26b, 40b, 49a, 64a (Ġmruu‟l-Kays), 65b, 66a, 73b, 89b (el-Velîd), 

126a (Antara); Hekimoğlu, nr. 113, vr. 246a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 13a, 36a, 37a, 73b (Lebîd), 

80b (en-Nâbiğa), 124a (el-Asmeî), 124b (Ġmruu‟l-Kays), 131b, 139b, 143a, b, 150b; Hekimoğlu, 

nr. 116, vr. 33a, 61a (Ferezdak), 97a (A„Ģâ, „Amr b. Ma„dî Kerb, Ka„b b. Mâlik); Hekimoğlu, nr. 

123, vr. 146b (Ümeyye b. Ebi‟s-Salt). 
422

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 248b-249a, 266b; Hekimoğlu, nr. 123, vr. 35b; Esad 

Ef., nr. 137, vr. 2a. 
423

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 131b (Buhârî…). 
424

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 231a (ZamahĢerî). 
425

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 159a-b, 170a, 186b-187a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 45b, 120b; 

Hekimoğlu, nr. 115, vr. 99a-b, 124a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 30b-33a (Ģiirsel bir dille Hasen Basrî, 

Vehb b. Müenbbih, Ali‟nin sözlerini vs aktarmıĢ), 35a-b, 79a; ġîrâzî‟den sonraki dönemlerde 

Nimetullah Nahcivânî (ö. 920/1514) yazdığı ĠĢârî tefsirinde sec„e çok yer vermiĢ, birkaç cümleyi 

birbiri ile kafiyeli yapmıĢtır. Onun tefsiri baĢtanbaĢa seci„lidir. AteĢ, ĠĢârî Tefsir Okulu, s. 226. 
426

  Hekimoğlu, nr. 111, vr. 234a-235a; Hekimoğlu, nr. 120, vr. 52b-53b; Esad Ef., nr. 131, vr. 93b-

94a; Esad Ef., nr. 138, vr. 69a-74a; Müfessir, tefsirinin 12. cildinde Kur‟an‟ın peygamberi tanıtan 

ayetlerin içeriğinden de alıntılar yapıp bunları da kafiyeli bir dile sokararak, peygamberi çeĢitli 

yönleri ile güzel bir üslupla, kafiyeli bir dille anlatır, ona medhiyeler sunar, mucizelerinden bahse-

der ve 50 tane vasfını sayar. Kur‟an‟ı da aynı uslupla tanıtır. Hekimoğlu, nr. 115, vr. 164b-180b. 
427

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 185a-b/215a-b; Hekimoğlu, nr. 120, vr. 17b-18b. 
428

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 233b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 23b-24a, 33a-b; 

Hekimoğlu, nr. 118, vr. 186a-b.  
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rinden kafiyeli cümleler kurduğu görülmektedir. Kafiyeli sözler arasında anlattığı konu 

ile ilgili olarak Ģiirlere de yer vermektedir.
429

  

 Bazen Ģiirsel ifadeleri Gazzâlî
430

 ve Kâdî „Ġyâd
431

 gibi bir takım ulemanın eserle-

rinden almakla beraber,
432

 genellikle de kendine ait olduğu veya baĢkalarının görüĢlerini 

secili olarak aktardığı görülmektedir. 

c. Fıkıh Ġlmi Yardımıyla Tefsiri    

Tefsirinde ahkâm ayetlerinin tefsirine geniĢ yer ayıran Kutbuddîn, fıkhın tanımını Ģöyle 

açıklar: Fıkh, lügatta anlamak (fehm) manasınadır. KiĢi anladığı zaman “fekıhe‟r-

raculu” denir. Bir görüĢe göre fıkh, görünenin bilgisinden görünmeyenin bilgisine ulaĢ-

maktır. Bu, ilimden daha özeldir. Istılahta fıkh, Ģerî ve dinî ahkâmın bilgisinden ibaret-

tir.
433

  

 ġîrâzî, ilim ve fıkhın amacını Ģöyle açıklamaktadır: “Mü‟minlerin hepsi toptan 

seferber olacak değillerdir. Öyleyse onların her kesiminden bir grup da, din konusunda 

köklü ve derin bilgi sahibi olmak ve döndükleri zaman kavimlerini uyarmak için geri 

kalsa ya! Umulur ki sakınırlar.”
434

 ayetinin delaleti, ilim ve fıkıhtan maksadın, insanları 

hakka davet etmeyi, onları hak dine ve dosdoğru yola irĢad etmeyi gerektirmektedir.  

Eğer bundan sapar ve ilmi dünyayı talep etmek için öğrenirlerse bunlar, “iyi iĢler yaptık-

larını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boĢa giden kimseler”
435

den olurlar.
436

  

 Dünya uleması ile âhiret uleması arasındaki 12 farka birkaç kez yer veren ve ilmin 

sırf Allah için olması gerektiğini tefsirinde tekrarlayan müfessir,
437

  “ilim talep etmek, 

                                                 

429
  Örneğin bk. Hekimoğlu, nr. 120, vr. 17b-18b. 

430
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 295a, 323b-324a, 343b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 97b. 

431
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 135b-136a. 

432
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 123, vr. 159a-160a (Ebul-Âliye‟den aktarır). 

433
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 155b. 

434
  Tevbe 9/122.  

435
  Kehf 18/104. 

436
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 155a-b. 

437
  Örenğin bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 114, vr. 390a-403b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 

215a-b; ġîrâzî‟nin belirttiğine göre ulema üç kısma ayrılır: 1. Kendini ve baĢkasını helak edenler, 

bunlar dünyaya yönelip, dünya talebi ile haktan uzaklaĢtıranlardır. 2. Kendisini ve baĢkasını mesud 

edenler, bunlar dünyadan açık ve gizli olarak Allah‟a çağıranlardır. 3. Kendini helake sürükleyip 

baĢkasını mesud edenler, bunlar görünürde dünyayı reddederek âhirete çağıran, ancak arka planda 
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büyük bir fazilettir, hiçbir amelin denk olmadığı Ģerefli bir mertebedir”
438

 diyerek ilmi, 

kiĢiyi erdirici ve Allah‟a yaklaĢtırıcı en büyük ibadet olarak görmektedir.  

 GeçmiĢ asırlarda Kur‟an‟ın anlaĢılmasında alanlar ayrımına gidilmiĢ; Kur‟an‟daki 

ameli hükümler fıkıh ilminin, inanç hükümleri akaid ve kelam ilminin, ahlaki hükümler 

ise tasavvuf ilminin konusu olarak ele alınmıĢtır.
439

 Kur‟an‟ın pratik alana uygulanma-

sında ahkâm ayetlerine ağırlık verilmiĢ, fukaha, Kur‟an‟ın anlaĢılması meselesini ahkâm 

ayetleri ile sınırlandırmıĢ ve diğer konularla ilgili ayetlerin nasıl anlaĢılması gerektiğine 

kafa yormamıĢtır.
440

 Böylece ahkâm ayetlerinin diğer ayetlerle irtibatı koparılarak 

Kur‟an‟a bütünsel yaklaĢılmamıĢ, Kur‟an‟ın bir bütün olarak nasıl anlaĢılması gerektiği-

ne değinilmemiĢ ve fıkıh ilmi, ruhtan yoksun bir kurallar demeti haline gelmiĢtir. Bu da 

dini törenselleĢtirdiği, halkın manevi boĢluğunu da yeterince doyuramadığı için toplum-

da yeterli bir ruhsal geliĢim sağlayamamıĢ ve özellikle buhranlı dönemlerde Ġslam top-

lumunda çözülmelerin, sapmaların ve aĢırı mistik eğilimlerin yaĢanmasına sebebiyet 

vermiĢtir. Kutbuddîn, bu manada yaĢadığı dönemin tecrübesinin de bir sonucu olarak 

fıkıh geleneği ile ilgili önemli bir eleĢtiriye yer vermektedir: 

 BilmiĢ ol ki fıkıh kitapları uzuvların amelleri ile ilgili mükellefiyetlerin kısımları-

nın açıklamasına yer vermiĢ ama kalplerin amelleri ile ilgili sorumluluklara yer verme-

miĢ ve inceliklerini araĢtırmamıĢtır. ġüphesiz kalbin iĢlevleri hakkında araĢtırma yap-

mak daha önemli ve kalplerin hakikatlerinin keĢfedilmesi konusundaki mübalağa daha 

evladır. Allah‟ın kitabındaki çok sayıda ayet bunlardan söz etmekte ve “Allah‟ın sınırla-

rını koruyanlar”
441

 ayeti de bütün kısımları kapsayıcı ve ihata edici bir Ģekilde bunu ele 

almaktadır.
442

  

                                                                                                                                          

onun maksadı insanlara muvafakatta bulunup makam elde etmektir. ġimdi bak sen hangi kısım-

dansın? Hekimoğlu, nr. 118, vr. 215a-b; Gazzâlî‟den alıntı yapmıĢ. Ġhyâ, c. I, s. 81.  
438

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 155b. 
439

  ġa„bân, Zekiyüddîn, Ġslam Hukuk Ġlminin Esasları (Usûlü‟l-Fıkh), çev. Ġbrahim Kâfi Dönmez, 

TDV Yay., Ankara 1990, s. 25; Öztürk, “Tefsirde Usûl(süzlük) Sorunu”, s. 80. Fıkıh, ibadetlerin 

zahiri kısmını inceliyor; tasavuf da ibadetin amacı olan huĢu „, huzur gibi Bâtınî kısmını tetkik 

ediyordu. Bunun için tasavvufa Bâtınî fıkıh da denir. AteĢ, ĠĢârî Tefsir Okulu, 18. 
440

  Öztürk, Mustafa, “Tefsirde Usûl(süzlük) Sorunu”, Ġslâmiyât VI (2003), Sayı: 4, s. 84. 
441

  Tevbe 9/112. 
442

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 128a; ġîrâzî, bu görüĢü isim vermeden bir takım 

değiĢiklerle Râzî‟den almıĢtır. KrĢ. Râzî, Tefsîru‟l-Fahri‟r-Râzî, c. XVI, s. 212. ġîrâzî, tefsirinde 

ibadetlerin zahiri Ģartları yanında Bâtınî Ģartlarına da, kalbin ibadete katılma ve ihlası yakalama 

yollarına da yer vermiĢtir. bk. Hekimoğlu, nr. 114, vr. 434a-444b. 
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 Bu meyanda Musa Carullâh da Ģu tespitte bulunmaktadır: Aristo mantığı tepkisel 

bir harekete dayanmaktadır. “Sofizm” düĢüncesine karĢı konulmuĢ kurallardır. “Hasmın 

ĢaĢırtmacılıklarından sakınmak maslahatı”na yöneliktir. ġaĢmamak ve yanlıĢ fikirlere 

sapmamak gibi selbi (olumsuz) bir niteliğe sahiptir. Ancak çağımız  aramak, bulmak ve 

keĢfetmek, kısaca “üretmek” devridir, mevcudu koruma devri değildir. Bu çağda koru-

yan mantığa değil, keĢfeden, hidayete erdiren, yol gösteren, kısaca “üreten mantık”a 

ihtiyaç vardır. Kur‟an‟ın özünde var olan mantık da budur. Bu mantık, korumaya ve 

isbâta yönelik değil, beyân ve hidâyete yöneliktir. Aristo mantığını Fıkıh Usûlü‟nün 

temeline yerleĢtiren Ġslam hukukçuları, sadece “isbat”a değer vermiĢler beyan ve hida-

yete ise gereken önemi vermemiĢlerdir. Özellikle “Kıyas”ta münazara ve hasma galip 

gelme gibi bir çabanın içinde olmuĢlardır. Bunun etkisi ile “anlama yöntemi” yerini 

“münazara yöntemi”ne, tartıĢma ve cidale bırakmıĢtır. Böyle bir mantık ve yöntemle 

Kur‟an‟ın daha doğru ve daha sağlıklı anlaĢılması nasıl mümkün olabilir?
443

  

 Bağdat‟ın çöküĢü ile hicri 7. asırda baĢlayan fıkıhtaki taklit döneminde; metinler, 

Ģerh ve haĢiyelerin yazılmaya baĢlandığı dilimde
444

 yaĢayan ġîrâzî, ahkâm ayetlerinin 

açıklamalarını genellikle Malikî mezhebinden olan Kurtubî‟nin, bazen de Ġbnu‟l-

„Arabî‟nin Ahkâmu‟l-Kur‟ân tefsirlerinden, kısmen de Ebû Bekr el-Cassâs er-Râzî el-

Hanefî (315-370/917-981)‟nin Ahkâmu‟l-Kur‟ân‟ından,
445

 diğer tefsirlerden ve kaynak-

lardan almıĢ, bazen Kurtubî‟nin Ġmam Malik‟in görüĢünü savundukları noktaları çıkarıp 

ġâfiî mezhebinin görüĢlerini savunmuĢtur.
446

 Ahkâm ayetlerinin tefsirinde daha ziyade 

Kurtubî‟den yararlandığı için tabiatıyla bu alanda Mâlikî mezhebinin görüĢleri tefsirde 

ağırlık kazanmıĢtır.
447

 Müfessir, Kurtubî‟nin ġâfiî mezhebine ters düĢmeyen tercihlerini 

genellikle olduğu gibi almıĢtır. Bazı fıkhî meseleleri de fasl baĢlığı altında ġâfiî mezhe-

binden olan Gazzâlî‟den almıĢtır. Zaman zaman fıkhî meselelere yer verirken ġâfiî mez-

                                                 

443
  Kırca, Celal, “Mûsâ Cârullâh‟a Göre Kur‟an‟ın Doğru AnlaĢılmasındaki Mantık Sorunu Üzerine  

Bazı DüĢünceler”, Kur‟an Mesajı Ġlmî AraĢtırmalar Dergisi, Aralık, Ocak, ġubat, Sayılar: 22, 23, 

24, s. 114. 
444

  Zeydân, Abdulkerim, el-Medhal li Dirâseti‟Ģ-ġerî„ati‟l-Ġslâmiyye,  Müessesetü‟r-Risâle, Beyrut 

1423/2002, s. 126-127; Bu dönemde belirli bir mezhebe bağlanmaksızın içtihadda bulunmaya ça-

ğıran Ġbn Teymiye vb. âlimler de var olmuĢtur. Bk. a.y.    
445

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 123, vr. 198a, b. 
446

  Örneğin bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 176b; Kurtubî, age, c. II, s. 306. 
447

  Örneğin bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 173a-174a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 65b-

67b. 
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hebinin görüĢünü özellikle zikretmiĢtir.
448

 Ancak ġîrâzî, Kurtubî‟nin tefsirinden isim 

vermeden alıntı yaptığında veya ismini verip de akabinde çok sayıda görüĢünü zikretti-

ğinde Kurtubî‟nin Mâlikî mezhebinin görüĢlerini kabul ettiği veya öne çıkardığı nokta-

lar, kendi kabulü gibi anlaĢılmaktadır.
449

 

 ġîrâzî, Ģer„î hükümlerin temel kaynağı olarak Kur‟an‟ı,
450

 akabinde Sünnet,
451

 

icma
452

 ve kıyası
453

 görür; ancak, Kitab, Sünnet ve icma mevcut olduğu sürece akla baĢ-

vurmaz. Bu meyanda “Rabbinizden size indirilene uyun”
454

 ayetinde kitap ve sünnetin 

kastedildiğini belirterek “bu ayet nassın olduğu durumda re‟ye uymanın terk edileceğine 

delalet eder”
455

 demektedir. Ġcma‟nın benzeri bir icma ile ve Hz. Peygamber‟in sünneti 

ile ortadan kalkacağını belirtmektedir.
456

    

 ġîrâzî, tefsirinde “ecme„ati‟l-ümme”,
457

 ecme„a‟l-„ulemâ
458

 ecme„a ehlü‟l-„ilm
459

 

ecme„a‟l-müslimûn
460

 ifadeleri ile daha ziyade ulemanın fıkhî konulardaki icmasını ak-

                                                 

448
  TeĢrik günlerinde namazdan sonra tekbir getirmek sünnettir. ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 

2a; Veda tavafı sünnettir. vr. 12a. 

449
  Örneğin ġîrâzî, “َّبَرا َثِعَذ اٌَْحكِّ أٌَّب اٌٖضٍَبُي  ayetinin tefsirinde Kurtubî‟nin tefsirinden (Yunus 10/32) ”َف

Ġmam Malik‟in satranç oynamayı dalaldan saydığına, ulemanın bu konudaki ihtilaflarına ve riva-

yetlere yer verdikten sonra “bütün bu rivayetler kumarsız dahi olsa satranç vb. oynamanın haram 

olduğuna delalet ediyor,” Ģeklinde Kurtubî‟nin görüĢünü kendi görüĢü gibi aktarır. (ġîrâzî, age, 

Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 64a-65a; Kurtubî, age, c. X, s. 493-496). Burada Kurtubî‟nin de 

değindiği gibi satranç konusunda ġâfiî mezhebinin görüĢü farklıdır. ġîrâzî, Kurtubî‟nin ismini bir 

varak öncesinde zikretmiĢtir. Ancak devamında Kurtubî‟nin zikrettiği birkaç ismi daha andığı için 

varılan sonuç kendi görüĢü gibi anlaĢılmaktadır. 
450

  Hekimoğlu, nr. 111, vr. 253b; Hekimoğlu, nr. 126, vr. 254b. 
451

  Hekimoğlu, nr. 111, vr. 231b, 253b; Hekimoğlu, nr. 126, vr. 254b. Müfessir, Hz. Peygamber‟in 

haram koyma yetkisinin olduğunu belirtir. Hekimoğlu, nr. 109, vr. 130a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 

128b. 
452

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 165b, 176b, 184a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 26b, 34a, 

39b, 50a, 56a, 72a, 73b, 74a, 77b, 81b, 94a, 114a, 116a, 123b-124a, 128a; Hekimoğlu, nr. 111, vr. 

253b; Hekimoğlu, nr. 126, vr. 254b. ġîrâzî‟nin Kur‟an, Sünnet ve icma sıralamasına Ģu örneği ve-

rebiliriz: Bazı ulema dedi ki “el-„azîz”in Allah‟ın isimlerinden bir isim olmasının manası hakkında 

bu vb ayetlerde Kur‟an‟ın lafzı varid oldu, bu konuda sahih haberler geldi, ümmet bu konuda icma 

etti ve manası hakkında konuĢtular. ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 128a. 
453

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 166b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 39b; Hekimoğlu, nr. 

111, vr. 231b, 253b; Kıyas da Ģer„i delillerden biridir, demektedir. Hekimoğlu, nr. 112, vr. 43a; Ġbn 

„Arabî‟nin belirttiğine göre kıyas dinde asıldır. Esad Ef., nr. 118, vr. 130b. 
454

  A„râf 7/3. 
455

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 155b. 
456

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 94a. 
457

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr., 109, vr. 176b, 184; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 107b, 123a, 

128a, 150a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 158a. 
458

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr., 109, vr. 185a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 55a, 73b, 74b-75a, 

97b, 106a, b, 107a, 114a, 159a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 105b. 
459

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 135b. 
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tarmıĢtır. ġîrâzî‟nin, sahabenin icmaı
461

 yanında ümmetin icmaı, Müslümanların icmaı 

gibi ifadeler kullanması gösteriyor ki o, icmayı sadece sahabeye münhasır kılmamakta, 

sonraki ulemanın icmaını da kabul etmektedir. Bunun yanında sadece Ġslam hukuku 

alanındaki icmadan değil de iĢlediği konu hangi alanla ilgili ise o alanın ulemasının 

icmasından da söz etmekte ve ulemanın icmasının olduğu yerlerde diğer görüĢleri sade-

ce zikretmekle yetinerek, icmayı delil olarak kabul etmektedir.   

 ġîrâzî, kıyası dinin asıllarından bir asıl olarak kabul etmekte, kıyasla taabbudun 

aklen caiz, Ģeran de vaki olduğunu belirtmekte, nassa muhalif kıyası ve sıhhat Ģartlarını 

taĢımayan, mücerred görüĢ ile yapılan,  yasaklanmıĢ, zorlama kıyası ise zanna dayalı 

olarak niteleyip reddetmektedir.
462

 

 ġîrâzî, önceki peygamberlerin Ģeriatine uymanın gerekliliği konusundaki ulemanın 

farklı görüĢlerde olduğunu belirtmekte ve ihtilaflarına yer vermektedir.
463

 Hz. Peygam-

ber‟in, “onlara pis Ģeyleri haram kılar”
464

 ayetinin delaleti ile belli alanlarda Allah‟ın 

hükmüne ilave olarak haram koyma yetkisinin olduğunu ifade etmektedir.
465

 

Kurtubî‟nin ve ulemanın çoğunluğunun, peygamberlerin içtihad etmesinin ve naslara 

kıyas yapmasının caiz olduğu Ģeklindeki görüĢlerini dile getirmektedir.
466

 

 Müfessirimiz, sahabe ve tâbiînun ictihadlarına yer vermektedir.
467

 Örneğin bir 

yerde “kâle-l-ekâbiru min ashâbi Rasûlillâh (s.a.v.): Ömer b. el-Hattâb, Alî b. Ebî Tâlib, 

Übeyy b. Ka„b, „Ġmrân b. Hasîn ve Ebû Hureyre”
468

 Ģeklinde ashabın büyüklerinin isim-

lerini sayarak talak konusundaki görüĢlerini aktarmaktadır. 

 Bazen “faslun fî ahkâmi…”
469

 Ģeklinde baĢlıklar da atarak, fıkhî konulara geniĢ 

yer ayıran ġîrâzî,
470

 ilk dönem müctehid imamların ictihadlarına
471

 ve özellikle de dört 

                                                                                                                                          

460
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 135b. 

461
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 72a, 123b-124a. 

462
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 181b-182a. 

463
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr.77a-b. 

464
  A„râf 7/157. 

465
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 130a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 128a-b.   

466
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 43a. 

467
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 2a-b, 6b, 51a-b, 59a, 61a, 65b, 66b, 67a, 70a, 72a, 81a-b, 83b, 

85a, 86b, 90a-b, 92a, 94a, 99b, 107a, 109a, 113b, 119b, 120a. 
468

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 92a. 
469

  ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 36a-37b, 104b; Hekimoğlu, nr. 111, vr. 287a-288a. 
470

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 97a-99a (ücretli imamet ve Kur‟an öğretimi), 100b-

108b (namazla ilgili çeĢitli meseleler); Esad Ef., nr. 114, vr. 28b-34b, 49a-55a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, 

vr. 2a-13a, 4b, 33b-44b (hamr ve meysir), 51a-53a (velisiz nikâh), 54b-58b (hayz), 59b-62a, 62b-
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fıkhî mezheb imamının görüĢlerine yer vermektedir.
472

 Genellikle dört mezheb imamı-

nın görüĢlerini birlikte zikretmekle beraber,
473

 Ġmam Ahmed b. Hanbel‟in görüĢlerine 

daha az yer verdiği görülmektedir.
474

 Gerekli durumlarda mezheplerin delillerini zikret-

mektedir.
475

  

 Müellifimiz, ġâfiî mezhebinden olmasına rağmen mezheb taassupluğu yapmamıĢ, 

tefsirinde diğer üç mezhebin görüĢlerinden de ġâfiî mezhebine yakın bir oranda söz et-

miĢ ve Ebû Hanîfe‟yi övmüĢtür.
476

 

 Fıkhî meseleler hakkında ulemanın ihtilaflarına yer veren ġîrâzî,
477

 ictihadi görüĢ-

ler arasında kısmen kendisi tercihte bulunmakla birlikte genellikle yararlandığı müfessi-

rin tercihini aktarır. Özellikle Kurtubî‟nin ahkâm ayetleri hakkındaki açıklamalarıyla 

beraber tercihlerini de olduğu gibi zikreder.
478

  

 Fıkıh geleneğimizin ilginç noktalarından biri olan fıkhî hükümleri bir ayete da-

yandırma çabası içinde olma veya ayet, fıkhî hüküm ihtiva etmediği halde ondan fıkhî 

hüküm çıkarma geleneği örneklerine ġîrâzî‟nin tefsirinde de rastlamaktayız.
479

 Örneğin 

                                                                                                                                          

64b (yemin), 70a-72b (kurû‟), 73a-130a, 79b-84b (talak); Hekimoğlu, nr. 112, vr. 121a-125b (ze-

katla ilgili çeĢitli hükümler), 128a-133b (yenilmesi yasak olan hayvanlar); Hekimoğlu, nr. 115, vr. 

42b-69b (Zekatın verileceği 8 sınıf), 117b-119b (mescid-i dırar). 
471

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 90b-91b, 94a, 99b, 104b, 106b, 107a, 110b, 114a, 117a, 122a, 

124a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 47a, 48a; Esad Ef., nr. 137, vr. 97a, 98a. 
472

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 54a-b, 68a, 87a, 100a-108a. 
473

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 107a, 189b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 67a, 74a, 87b, 

88a-b, 91b, 97b, 98b, 105a, 106a, b, 110b, 114a, 115a, 117a, 122b-123a, 125b; Hekimoğlu, nr. 

112, vr. 131b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 45a-b, 49b; Esad Ef., nr. 137, vr. 96b. 
474

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 103b, 109a, 144a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 75b, 105a, 130b; 

Hekimoğlu, nr. 113, vr. 263a-b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 11b, 46a-b. Bunun sebebi, tefsirinden alın-

tı yaptığı Kurtubî‟nin ona daha az yer vermesi, Ahmed b. Hanbel‟in bir fakihten ziyade hadisçi 

olması ve dolayısı ile her konuda fıkhî görüĢünün bulunmamasıdır. 
475

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 105a, 122a-123b.  
476

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 124b; Bununla beraber Ebu Hanife‟nin bir görüĢünü 

ise  Ģu Ģekilde eleĢtirmiĢtir: Ebu Hanife ayeti delil getirerek  hırsızlık yapan zi rahmin elinin kesil-

meyeceğini söylemiĢtir. Çünkü Allah onlara evinde yemelerini ve izinsiz olarak girmelerini mübah 

kılmıĢtır. Onun malı onlardan korunmuĢ değildir. ġayet arkadaĢının malını çaldığı zaman elinin 

kesilmemesi gerektiği söylenirse buna Ģöyle cevap verilir: arkadaĢının malını çalmak isteyen kiĢi 

de arkadaĢ olamaz. Hekimoğlu, nr. 123, vr. 204b. 
477

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 100b, 101a, 102a-b, 103a, 104b, 105b, 106b, 107a-b; 

ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 51a-53a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 105a-107b. 
478

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 101a, 101b, 104b, 127a, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 2a, 

106b, 123a. 
479
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ġîrâzî‟nin belirttiğine göre “ َِب َؤ ٍ اٌُْمُجىِسَو ِٓ ٔف َِ ّٔعٍ  ُِّغ ِٔذَ ِث ”
480

 ayeti ölülere definden sonra tel-

kin yapılamayacağına dair Hanefilerin delilidir. Hanefiler “Ölülerinize lâilâhe illallâh‟ı 

telkin ediniz”
481

 hadisinden dolayı telkinin ruhun çıkması esnasında olacağını söylediler. 

Ġmam ġafi ise telkinle ilgili rivayetlerin varid olduğunu belirtti.
482

 Ġlgili ayetin bağlamı-

na baktığımızda, ayette ölülerden kastın manen ölüler olduğu anlaĢılmaktadır. Bu me-

yanda Muhammed Esed ayete Ģöyle meal vermiĢtir: “Hâlbuki sen mezarlardaki (ölüler 

gibi kalben ölmüĢ)lere iĢittiremezsin.”
483

 

 ġîrâzî, tefsirinde atın etinin yenip yenmeyeceği ile ilgili görüĢleri aktarırken ilginç 

bir hikâyeye yer vermektedir. Hikâye edildi ki Abdurrahîm el-Kermenî Ģöyle demiĢtir: 

Ben atın etinin yenmesi meselesinde tereddüt içinde idim. Ġmam Ebu Hanife‟yi rüyamda 

gördüm. Bana bunun tahrimen mekruh olduğunu söyledi.
484

 

d. Kelâm Ġlmi Yardımıyla Tefsiri 

Ġslam düĢünce tarihinde mezheplerin ve düĢünce ekollerinin birbirinden net bir Ģekilde 

ayrıĢtığı alan genellikle akide alanı olmuĢtur. BaĢta kader meselesi olmak üzere, 

ru‟yetullah, büyük günah ve müteĢabihat gibi konular, bir taraftan inanç bakımından 

insanları birbirinden ayrıĢtırırken, bir taraftan da onların meselelere nasıl baktıklarını 

ortaya koymuĢtur.
485

 

Ġslam toplumunun en küçük parçasına kadar bölündüğü, mezhepler içinden meĢ-

replerin ortaya çıktığı ve dolayısı ile mezheb ve meĢreb taassubunun oluĢtuğu bir ortam-

da yaĢayan ġîrâzî, halk için yazdığı tefsirinde ehl-i sünneti savunmuĢ, aksi görüĢte olan-

ları eleĢtirmiĢtir. Ġtikadi mezhep yönünden EĢ„ari‟ye bağlı olan ve tefsirinde Gazzalî‟nin 

kelamcılara eleĢtirilerine yer vermesinden dolayı bu noktada Kelam ilmine bakıĢında 

Gazalî‟nin de etkisinde olduğu anlaĢılan ġîrâzî, kelami konulara gerektiği noktalarda yer 
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ayırmıĢ, fazla ayrıntılara dalmamıĢtır. Kelami meselelerde kendi Ģahsi görüĢlerinden 

ziyade mütekellimlerin görüĢlerini aktarmakla yetinmiĢtir. 

Tefsirinde bazı ayetlerin taklidin batıl, delillerle düĢünmenin ve aklî delillere da-

yanmanın da vacip olduğuna delalet ettiğini ifade eden ġîrâzî,
486

 bu noktada kendisi de 

delillere dayalı doğru sonuca ulaĢma çabası içinde olmuĢtur. 

Müfessirimiz, tefsirinde “ehlü‟s-sünnet”,
487

 “ehlü‟s-sünet ve‟l-cemâ„at”
488

 Ģek-

lindeki tabirlerle ehl-i sünnetin görüĢlerine yer vermiĢ ve delillerini de açıklamıĢtır.
489

 

Bunun yanında selef,
490

 selefü hâzihi‟l-ümme
491

 gibi tabirlerle selef âlimlerinin görüĢle-

rine yer vererek bunları benimsemiĢtir.  

Sünnet ve‟l-cemaate muhalefet edene bidatçi dendiğini
492

 belirten ġîrâzî, bazen 

ehl-i bid„a
493

 tabirini kullanarak, bazen de bidat ehli saydığı Mu„tezile,
494

 ġia,
495

 el-

Ġmâmiyye,
496

 el-Kaderiyye,
497

 Rafiziyye
498

 Hariciler ve Mürcie
499

 gibi grupların görüĢle-
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rine yer vererek bunları eleĢtirmektedir.
500

 Örneğin, “ĠĢte bu, benim dosdoğru yolum. 

Artık ona uyun. BaĢka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip O‟nun yo-

lundan ayırır.”
501

 ayetini “diğer dinlere ve bidat ehline uymayın” Ģeklinde açıklamıĢ ve 

bu minvalde ayet, hadis ve görüĢleri delil getirmiĢ, ehl-i bidatle alakalı eleĢtirel görüĢ ve 

rivayetlere yer vermiĢtir. Mücahid‟in bu ayetteki “yollar”ı bidat diye açıkladığını, Hz. 

Peygamber‟in “Her bidat dalâlettir”
502

 buyurduğunu belirtmiĢtir. Ġbn „Atıyye‟den nakille 

ulemanın bu ayette kast edilenleri Ģöyle açıkladığını ifade etmiĢtir: “Yahudi, Hıristiyan, 

Mecusi vs diğer dinler ile ehl-i bidat, heva ehli, furuda genel kabul görmeyen sapık 

gruplar ve bunun gibi cedel ve Kelam‟a dalanlardır ve bunların hepsi de doğru yoldan 

kaymaya elveriĢli ve kötü inançların bulunduğu yerlerdir.”
503

 

 ġîrâzî, mutezilelerle ilgili bazen sert eleĢtirileri dile getirir. Sehl b. „Abdillah et-

Tüsterî (ö. 283/896)‟ye mutezilelerin arkasında namaz kılma ve onlarla evlenme hak-

kında soruldu. O, asla dedi. Onlara itibar da edilmez. Onlar kâfirdir. Kur‟an mahlûktur, 

cennet-cehennem yaratılmamıĢtır. Sırat yoktur, Ģefaat yoktur, kabir azabı yoktur, 

münker-nekir yoktur, Rabbimizi ahirette görmeyeceğiz, mü‟minlerden hiçbiri ateĢe gir-

meyecektir, Muhammed ümmetinden asi olanlar da cehennemden çıkmayacaktır, Al-

lah‟ın ilmî mahlûktur diyene nasıl inanılır. Ne sultan ne de Cuma görürler. Buna inananı 

da tekfir ederler. Fudayl b. „Ġyâd (ö. 187/803), kim bidat sahibini severse Allah amelle-

rini boĢa çıkarır ve Ġslam nurunu kalbinden çıkarır, demiĢtir.
504

 Enâm ve Nisa sûresinde 

ehli bidat ve ehli heva ile oturma hakkında ayet yer alır. Onlarla oturanın hükmü onların 

hükmü gibidir. Allah Ģöyle buyurmuĢtur: “Âyetlerimiz hakkında dedikoduya dalanları 

gördüğün vakit baĢka bir söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir, uzaklaĢ.”
505

 Sonra 

Allah Medine‟de inmiĢ olan Nisa sûresinde bunu yapanın ve Allah‟ın emrettiği Ģeye 

muhalif olanın cezasını açıkladı. ġöyle buyurdu: “Oysa Allah size Kitap‟ta (Kur‟an‟da) 

“Allah‟ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini iĢittiğiniz zaman, baĢka 
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bir söze geçmedikleri müddetçe, onlarla oturmayın, aksi hâlde siz de onlar gibi olursu-

nuz” diye hüküm indirmiĢtir. ġüphesiz Allah, münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehen-

nemde toplayacaktır.”
506

 Böylece Allah onlarla oturanı onlara kattı. Bu ümmetin önde 

gelenlerinden bir grup bu görüĢte oldular ve bu ayetlerin gereğinin ehl-i bidatle oturan 

onlarla yakın iliĢki kuran ve onların arasına katılanlar hakkında olduğuna hükmettiler. 

Onlardan bir kısmı Ġmam Ahmed b. Hanbel, el-Evzâî, Ġbnü‟l-Mübârek‟tir…
507

 Görüldü-

ğü gibi münafıklar ve inkârcılar hakkında indirilmiĢ, konuyla ilgisi olmayan ayetleri 

Müslüman gruplar birbirini eleĢtirmek için mezhep taassubu ile kullanmıĢlardır. ġîrâzî 

de dönemindeki aĢırı grupları yermek ve ehl-i sünneti savunmak gayesi ile bu tür görüĢ-

lere tefsirinde yer vermiĢtir. Hz. Peygamber döneminde iman nedir, küfür nedir, konula-

rı üzerinde durulurken sonraki dönemlerde mü‟min kimdir, kâfir kimdir meseleleri tartı-

Ģılmaya baĢlayınca bu Ģekilde Müslümanlar birbirlerini haksız yere küfürle itham etmiĢ-

lerdir. 

ġîrâzî, ilgili rivayetler bağlamında “…ٍٍِء ٍ َش ُِ ٔف ُِِٕٔه ُِ َوَوبُٔىا ٔشَُّعب ٌَِغذَ  َٓ َفٖشُلىا ٔدََُٕه َّ أٌَّزَ  ”ِإ

(ġu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmıĢ olanlar var ya, 

(senin) onlarla hiçbir iliĢiğin yoktur.”
508

 ayetinden kastedilen, Müslümanların davasının 

tek olmasına, dinde ayrılığa düĢmemelerine, saptırıcı bidatler uydurmamalarına teĢviktir, 

demektedir. Daha sonra sünnete sarılmaya ve bidatten kaçınmaya dair hadislere ve Ġslam 

ümmetinin yetmiĢ üç fırkaya bölüneceği ile ilgili hadislerin çeĢitli varyantlarına yer ve-

rerek, bu bağlamda Tirmîzî‟den Ģu rivayeti aktarır: “Ġsrailoğulları yetmiĢ iki millete bö-

lündü, benim ümmetim yetmiĢ üç millete bölünecek. Biri hariç hepsi ateĢtedir. Onlar 

kimdir? diye sorduklarında Allah Resulü, benim ve ashabımın yolunda olanlardır, diye 

cevap verdi.”
509

 Tefsirinde birkaç yerde aktardığı bu hadisi
510

 tekrarlama sebebi, 

ġîrâzî‟nin yaĢadığı dönemde ümmetin parçalanmasının ve çeĢitli fırkaların ortaya çık-

masının bir sonucu olarak onları ehl-i sünet çatısı altında toplama çabası olduğu gibi, 

peygambere ve sahabeye bağlılığı vurgulayan bu hadis, ġîrâzî için asr-ı saadet çağına 
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dönme çabasının bir tezahürüdür ve tefsirini niçin rivayet tarzında yazdığına da ıĢık tutar 

mahiyettedir. ġîrâzî, ayetin devamındaki “ٍٍِء ٍ َش ُِ ٔف ُِِٕٔه  ibaresini “sen heva ve bidat ”ٌَِغذَ 

ehlinden berisin, onlar da senden beridir”
511

 Ģeklinde açıklamıĢtır. Görüldüğü gibi mü-

fessir, döneminde hiçbir fırkalaĢmanın olmadığı peygambere hitab eden ayeti bağlamın-

dan koparıp bidat ehline yormuĢtur. Bir taraftan ayetin sonunu bidat ehli Ģeklinde açık-

layarak onları eleĢtirirken diğer taraftan da ayetin baĢını Müslümanların davasının tek 

olması, dinde ayrılığa düĢmemeleri Ģeklinde açıklayarak Müslümanların peygamberin 

sünneti, sahabenin yaĢadığı dini hayat ve bu yolu takip ettiklerini düĢündüğü ehl-i sün-

net üzere birleĢmelerini istemiĢtir.   

 ġîrâzî, akıl,
512

 Ģefaat,
513

 cennetin
514

 ve cehennemin yaratılıp yaratılmadığı,
515

 cen-

netin gökte, cehennemin yeryüzünde olması,
516

 a„râf,
517

 cehennemin ebediliği
518

 kabir 

azabı,
519

 imâmetin Ģartları,
520

 mucize,
521

 kader,
522

 alın yazısı,
523

 büyük günah iĢleyenin 

durumu,
524

 cevher-araz,
525

 ecel,
526

 hidâyet-dalâlet
527

 kıyamet alametleri,
528

 kıyamet,
529

 

vezn-mîzân,
530

 imanın artması-eksilmesi,
531

 iman ve Ġslam‟ın ayniliği,
532

 levh-i 
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mahfûz,
533

 Hz. Peygamber‟in miraçta Allah‟ı görüp görmediği,
534

 kadın peygamber 

gönderilmesinin caiz olup olmadığı
535

 gibi kelami konuları ve Allah hakkındaki 

müteĢabih ayetleri
536

 çeĢitli kaynaklardan istifade ederek ehl-i sünnetin bakıĢ açısı ile 

açıklamıĢtır. Örneğin, ehl-i sünnetin görüĢü olan Allah‟ın âhirette görüleceğini savun-

muĢ, aksi görüĢte olanları ise aklî ve naklî delillerle reddetmiĢ,
537

 Allah‟ı görme lezzeti-

nin derecesinin de, dünyadaki marifet derecesine bağlı olduğunu belirtmiĢtir.
538

 

ArĢ, kürsi, kavramlarını daha ziyade maddi olarak algılar.
539

 ArĢ, cisimlerin en 

büyüğüdür,
540

 demektedir. Ehl-i sünnetin görüĢüne göre yüce yaratıcı bir mekâna yer-

leĢmekten münezzehtir. MüĢebbihe ve Kerrâmiyye‟ye göre arĢa yerleĢmiĢtir… ehlü‟l-

ilm arĢın feleklerden biri, bütün felekleri kuĢatan 9. felek olduğunda ittifak ettiler. Ayet-

te zikredilen arĢtan kasıt, bu mu, baĢkası mı? Ebû Müslim el-Ġsfehânî baĢkasıdır görüĢü-

nü tercih etmiĢtir. Müfessirlerin çoğunun görüĢüne göre –meĢhur görüĢ de budur- arĢtan 

kasıt diğer cisimleri ihata eden cisimdir.
541

 

 ġîrâzî, kelami meselelerde EĢari mezhebinin bakıĢını yansıtmıĢ, ayetleri kaderci 

tarzda izah etmiĢtir.
542

 Allah‟ın ezeli ilminde geçtiği gibi/ezeli ilmî gereği,
543

 Allah‟ın 

dilemesi, yaptığından sorulmaması
544

 ifadelerini sıkça kullanmıĢ ve Allah‟ın kullarının 

Ģekavetini takdir etmesi zulüm değildir. Çünkü mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. 

                                                 

533
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 123, vr. 56b; Levh-i mahfuzun uzunluğunun yüz yıl olduğu-

nu belirtir ve konu ile ilgili hadisler aktarır. 
534

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 95a-b. 
535

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 119, vr. 30b-31a. 
536

  Hekimoğlu, nr. 109, vr. 67b-68a, 70a, 79a, 93b, 185b-186a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 19a-20a, 168a-

169a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 52a-b, 53a, 145b; Esad Ef., nr. 134, vr. 46a (istivâ). 
537

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 112b, 124b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 93b-95b; 

Hekimoğlu, nr. 116, vr. 48a-61a. 
538

  Hekimoğlu, nr. 116, vr. 58a-61a; Bu görüĢü Ġhyâ‟dan almıĢtır. Gazalî, Ġhyâ, c. IV, s. 2600-2606.   
539

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 168a-169a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 236a-237b; Hekimoğlu, nr. 

115, vr. 181b, 182a-183a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 7b, 130a; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 170a; Esad 

Ef., nr. 137, vr. 48a-b. 
540

  Hekimoğlu, nr. 115, vr. 181b; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 170a. 
541

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 7b-8a. 
542

  Bk. ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 129a-b, 131a-b, 151a, b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 37b. 
543

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 13b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 104a, 104b, 159a 
544

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 111b, 115a, 134a-b, 135a;  Hekimoğlu, nr. 114, vr. 

384a, 490b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 71b, 95a, 160b; ġîrâzî, Allah‟ın ilmine ve dilemesine çok 

önem verir. Hidayet, dalâlet vb. birçok Ģeyi hep ona bağlar. Bu, onun EĢ„arî olmasının bir sonucu-

dur. Zira onlar, Allah‟ın ilmi, dilemesi ve kudretini ön plana çıkarırlar ve eĢyanın tabiatını redde-

derler. 



301 

 

 

Mahlûkatın hepsi O‟nun kullarıdır. Mülkünde tasarruf eden hiç kimse de zâlim olmaz,
545

 

demiĢtir. Ehl-i sünnete göre mü‟min iki kısma ayrılır: birincisi, Allah‟ın sevip koruduğu 

mü‟min, diğeri de Allah‟ın sevmediği, korumadığı, bilakis buğz ettiği mü‟min. Ġmana 

ereceğini bildiği herkesi Allah sever, onu korur ve ondan razı olur. Küfre varacaklarını 

bildiklerini de sevmez, onlara buğz eder. Allah, Ömer b. el-Hattâb putlara taparken on-

dan razı idi. Onun putlara tapmasını değil, imana ermesini, sevabını ve cennete girmesi-

ni diliyordu. Ġblis Allah‟a kulluk ederken de varacağı küfründen dolayı ona kızıyordu. 

Buna Kaderiye muhalefet etti. Allah kulluğu esnasında Ģeytana kızmamıĢtır, Ömer put-

lara taparken de ondan razı olmamıĢtır, dediler. Bu fasit bir görüĢtür… Buna, “Allah 

ateĢ ehlinden olacağını bildiği kimseyi sevmez, ona gazaplanır, cennet ehlinden olacağı-

nı bildiği kimseyi ise sever,” Ģeklindeki ümmetin icmaı delildir. Hz. Peygamber de 

“ameller sonuçlarına göre değerlendirilir,” buyurmuĢtur. Bunun için Tasavvuf uleması 

da iman, kulu söz ve fiil bakımından süsleyen Ģey değildir, ezelden takdir edilmiĢ saa-

dettir, demiĢlerdir.
546

 Görüldüğü gibi müfessir yakından ilgili olduğu tasavvufi düĢünce-

lerin kaderci mantığını ve EĢari mezhebinin bakıĢını yansıtmıĢtır.  

e.  Tasavvufî Ġzahlara Yer Vermesi 

Tasavvufi bir eğitimle yetiĢen , tasavvuf ehli ile yakın iliĢki içinde olan ve Hikmetü‟l-ĠĢrâk‟a 

Ģerh yazan ġîrâzî‟nin tefsirinde tasavvuf önemli bir yer tutmaktadır. Sadece tefsirinde değil, 

felsefî ve ansiklopedik eserlerinde de tasavvufa geniĢ yer vermiĢtir. Walbridge, birçok farklı 

düĢüncede usta olduğunu, ancak bir sentezci olmadığını belirttiği Kutbuddîn‟in, Dürretü‟t-

Tâc adlı eserinde, mistik tartıĢmalarla yakından ilgilendiğini ve tasavvufun, kitabın en 

önemli bölümü olduğunu belirterek, tasavvufun böyle felsefî ve rasyonel yapıdaki bir zatın 

dünya görüĢü ile nasıl bir uyum içinde olduğunu sorgulamakta
547

 ve Durretü‟t-Tâc‟ın ta-

savvuf bölümünde ifade ettiği fikirlerden yola çıkarak onun tasavvufî düĢüncesini 

ele almaktadır: 

                                                 

545
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 71b. Kur‟an‟ın geneline baktığımızda Allah, kulun 

sapmasını ve hidayetini dilerken keyfi davranmaz, iradesine saygılı olduğu kulunun gidiĢatını dik-

kate alır ve onu döndüğü tarafa döndürür. Kur‟an‟ın da sorumluluk bilincine sahip olanlara doğru 

yol rehberi olacağını belirtir. Bk. Bakara 2/2, 26; Nisâ 4/115; Ra„d 13/27; Ġsrâ 17/82; ġûrâ 42/13.  
546

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 53a.  
547

  Walbridge, “A Sufi Scientist of the Thirteenth Century The Mystical Ideas and Practices of Qutb 

al-Dîn Shîrâzî”, s. 323. 
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Felsefî düĢünce analizine rağmen onun mistik pratik hakkındaki düĢünceleri 

çağının sufi çizgisinde idi. Analizleri aktüel sufi pratiklerini tanımlama ve açıklama 

üzerine kuruluydu. Özellikle onu Rûmî ile karĢılaĢtırdığımızda o, oldukça ciddi bir 

mistikti. Örneğin o, Rûmî‟nin semâ sitilini biliyordu ve onu kınamıyordu fakat o, 

semâ düĢüncesini açıkça mistik Ģiir Ģarkısı dinleme ve o rolü sergileme terimi olarak 

algılıyordu. Bu durum, aynı zamanda Kutbuddîn‟in aĢka nasıl küçük rol biçtiğini 

ortaya koymaktadır.
548

  

Kutbuddîn, akıl ve din, dünyaya ait aktiviteler ve mistik inziva arasında ha-

reket ediyordu. O, sıradan, dinlerini yaĢayan insanları reddeden bazı diğer filozofla-

rı takip etmek istemiyordu. Bir noktada o, felsefe saf akıl değil diyordu ve bunu 

küfür sayıyordu. O, kralların sarayında sufi elbiseleri giyiyordu fakat hankâhlarda
549

 

yapıldığı gibi asla dünyayı terk etmiyordu.
550

  

 ġîrâzî‟nin tefsirinde belirttiğine göre elbiseleri genellikle yünden olduğu için in-

sanlardan bir topluluğa sufi denmiĢtir.
551

 Tasavvufun bir amelî bir de nazari kısmı var-

dır. Birincisinde sözden çok öz önemlidir. Öteki, iĢin felsefî yönü ile fazla meĢguldür. 

Her iki kısmın görüĢlerine uygun tasavvufî tefsir doğmuĢtur: 1. ĠĢârî tefsir: Yalnız sülûk 

erbabına açılan ve zahir mana ile bağdaĢtırılması mümkün olan birtakım gizli anlamlara 

ve iĢaretlere göre Kur‟an‟ı tefsir etmektir. Bu tefsir sufinin öncel fikirlerine dayanmaz. 

Bulunduğu makama göre kalbine doğan ilham ve iĢaretlere dayanır. 2. Nazarî tefsir: 

Kur‟an‟ı bir takım nazariyelere, felsefî görüĢlere uygun düĢecek biçimde yorumlamak-

tır.
552

 

                                                 

548
  Walbridge, agm, s. 340; Burada ġîrâzî‟nin ĠĢrâkî düĢüncesinin rolü vardır. Zira ĠĢrâkîlik‟in 

savunduğu sezgi Tasavvufçuların benimsediği cezbe ve sekr hali olmayıp, tamamen manevî bir 

sezgidir. Bu sezgiye, kalbe nüfûz etme manasında mükâĢefe de denilmektedir.  
549

  Hankah (hanegah), derviĢlerin sohbet ve zikir için toplandıkları, bir süre ikamet ettikleri, bazen 

inzivaya çekildikleri mekânlar için kullanılan bir terim. Uludağ, Süleyman, “Hankah”, DĠA, c. 

XVI, s. 42. 
550

  Walbridge, agm,  s. 340; Walbridge, burada ġîrâzî‟nin tefsiri hakkında “o, sufi düĢünceye dayalı 

olarak büyük bir geleneksel tefsir yazmıĢtır, demekte ama bu doğru değildir. Zira tefsiri tamamen 

tasavvufa dayanmamaktadır, tasavvufa ayırdığı pay sınırlıdır. 
551

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 116a-b. 
552

  Zehebi, et-Tefsîr ve‟l-Mufessirûn, c. II, s. 261; Zerkani, Menâhil, c. II, 66; AteĢ, age, s. 19; Çelik, 

Ahmet, Tasavvufî Tefsir Alusi Örneği, Ekev Yay., Erzurum 2002, s. 33-34; ZerkeĢî, bir görüĢe gö-

re sûfî tefsirin tefsir sayılmadığını belirtmektedir. ZerkeĢi, age, c. II, s. 170; ĠĢârî tefsir, en coĢkun 

devrine Ġbnu‟l-„Arabî ve onun devamı sayılan Konevî, Abdurrazzâk KâĢânî (730/1330) ve aynı 

mektepten olmasa da Ġbnu‟l-„Arabî‟den etkilenen Alâuddevle Simnânî (659-736/1260-1335) gibi 

büyük müfessirlerde ulaĢır. Bundan sonra iĢârî tefsirde orjinalite kaybolur. AteĢ, age, s. 211.  
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 Bu alanda son derece subjektif ve aĢırı yorumlar belirmeye baĢlayınca, Bâtınî ve 

ĠĢârî tefsiri tamamı ile reddetmeyen tefsir usulcüleri çeĢitli Ģartlar ileri sürmüĢlerdir. Bu 

Ģartların baĢlıcaları Ģunlardır: a) Bâtınî/ĠĢârî mananın, Kur‟an‟ın zahirine ters düĢmeme-

si, b) Bâtınî anlamın tek mana olduğunun iddia edilmemesi, c) Bâtınî mananın, Ģerî ve 

aklî esaslara ters düĢmemesi, d) Bâtınî anlamın Ģerî bir delile dayanması.
553

  

 Kutbuddîn de bu minvalde Cüneyd Bağdâdî‟den Ģu sözleri aktarmaktadır: Cüneyd 

demiĢtir ki: Kul, emir ve nehiyle sınanır. Allah‟ın sırrında gece ve gündüz akla gelecek 

sırlar vardır. Akla gelen her Ģey Kitap ve Sünnete arz edilir. Bunların emrettiği Ģeye 

uyulur, nehyettiği Ģeyden kaçınılır. Aciz kalındığında Kitaba, onda yoksa Sünnete baĢ-

vurulur. Sünnette bulamayınca ashabın görüĢüne, ashabdan bulamazsa selef-i salihin 

görüĢüne, orada da bulamazsa zamanının hayır ehline baĢvurulur.
554

 

 Tefsirinde daima Ģerî ölçülerden ayrılmamaya gayret gösteren, ayetin zahirine ve 

Ģeriate muhalif olmamayı esas alan ġîrâzî, nasları devre dıĢı bırakan Bâtınî yorumlara 

karĢı çıkmıĢ ve bu meyanda Kehf sûresi 82. ayetinin tefsirinde Kurtubî‟den, “veliler ile 

havassın Ģerî hükümlere ve naslara ihtiyaçları olmadığı, onlardan istenen, kalplerinde 

doğan Ģeylerden ibarettir Ģeklindeki düĢüncelerin ve “Müftüler sana fetva verecek olsa 

dahi sen fetvayı kalbine sor” Ģeklinde söz söylemenin zındıklık ve küfür olduğunu, bu 

sözleri söyleyenlerin tevbe etmesi dahi istenmeden öldürüleceğini” aktarmıĢtır. Çünkü 

bu sözler katî olarak bilinen Ģerî hükümleri inkâr etmektir. Allah‟ın emir ve nehiylerini 

ihtiva eden hükümlerini bilmenin tek yolunun ancak peygamberler olduğu konusunda 

katî bir bilgi ve kesin bir yakîn vardır. Bu konuda ümmetin selefi de, halefi de icmâ ha-

lindedir.
555

 

 Velinin kerametinin varlığını kabul eden ve bu konuda ehl-i sünnetin görüĢünü 

savunan ġîrâzî,
556

 nebinin veliden daha üstün olduğunu, Hızır, veli olsa da Musa, pey-

                                                 

553
  Zehebi, et-Tefsîr ve‟l-Mufessirûn, c. II, s. 279-280; Cerrahoğlu, Tefsir tarihi, c. II, s. 12; AteĢ, ĠĢârî 

Tefsir Okulu, s. 21; Aydın, Taberi‟nin Kur‟an‟ı Yorumlama Yöntemi, s. 95. 
554

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 137, vr. 134a-b. 
555

  Hekimoğlu, nr. 118, vr. 240b-241a; ġîrâzî, baĢka yerlerde de marifete erdiğini iddia ederek kendi-

lerini Ģeri hükümlerden muaf tutan gruplardan bahsetmekte ve en doğru yolda olanın ehl-i sünnet 

ve‟l-cemaat olduğunu ifade etmektedir. Hekimoğlu, nr. 116, vr. 46a-b. 
556

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 148b-154a, 232a-234b; Esad Ef., nr. 138, vr. 144b. 
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gamber olduğu için ondan daha faziletli olduğunu, ifade eder
557

 ve „Aynu‟l-Meânî‟den 

veliyi peygamberden üstün görmenin apaçık küfür olduğunu aktarır.
558

  

 Kutbuddîn‟in, tefsirinde zaman zaman marifete erdiğini iddia ederek kendilerini 

Ģerî hükümlerden muaf tutanlardan ve velayeti nübüvvetten üstün görenlerden bahsede-

rek bu tür düĢünceleri ağır ifadelerle eleĢtirmesi bize yaĢadığı dönemde bu düĢüncelerin 

yaygın olduğunu göstermektedir. ġîrâzî, doğru bir tasavvuf anlayıĢına sahip olunması 

için çaba sarfetmiĢ, zamanındaki aĢırılıklara tepki göstermiĢtir. Örneğin, cahil sufilerin 

bazı Ģeyhlerinin yanına girerken adet haline getirerek secde etmelerinin, ayaklarına ka-

panmalarının yanlıĢ olduğunu ve bundan kaçınmaları gerektiğini ifade etmiĢtir.
559

 

 Zamanındaki düĢünce akımlarının aĢırılıklarını eleĢtirdiği gibi kalbin iĢlevleri 

hakkında araĢtırma yapmanın ve kalplerin hakikatlerinin keĢfedilmesi konusundaki ça-

banın daha önemli olduğunu belirterek sadece azaların amellerini ele alan fıkıh anlayıĢı-

nı da bu noktada eleĢtiren Kutbuddîn,
560

 sezgisel bilgiyi kabul etmiĢtir. Hz. Peygam-

ber‟den rivayet edilen “Kur‟an‟ın zahiri, batını, haddi ve matlaı vardır”
561

 hadisine ve 

ilgili rivayetlere yer vermiĢ ve sezgisel bilgiyi kabul etmeyenler hakkında Gazzâlî‟nin 

eleĢtirisini aktarmıĢtır.
562

 

 Böylece dengeli bir bakıĢ açısına sahip olan Kutbuddîn, Kur‟an‟ın zahirine uyul-

masındaki titizliği yanında Ģerî asıllara aykırı olmayan iĢârî tefsirlere zaman zaman yer 

verdiği,
563

 özellikle de isim vererek çeĢitli mutasavvıfların iĢârî yorumlarını aktardığı 

görülmektedir.
564

 Örneğin, “ġüphesiz (sağmal) hayvanlarda da sizin için bir ibret var-

                                                 

557
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 224a 

558
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 239b; ġîrâzî, bu gibi konularda kendisini hâtemu‟l-

evliyâ ilan eden ve velilik makamını daha üstün gören Ġbn Arabi‟den farklı düĢünür ve yaĢadığı 

dönemdeki etkisine rağmen onun düĢüncelerini kabullenmez.  
559

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 81b. 
560

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 127b-128a. 
561

  Gazzâlî, Ġhyâ, c. I, s. 172; Bu hadisin, Ġbn Hibbân‟ın Sahîh‟inde farklı bir varyantı yer alır. Ġbn 

Belbân, Sahîhu Ġbn Hibbân bi Tertîb-i Ġbn Belbân, Ġlim, hadis no: 75, c. I, s. 276; ġîrâzî, age, Sül. 

Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 144b. 
562

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 114, vr. 397a-b, 400a-b, 403a. 
563

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 135a-b, 161b-162b, 165b, 184a; Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, 

vr. 96b, 121b, 188a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 42b, 124a; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 188a/208a; 

Hekimoğlu, nr. 118, vr. 239a-b; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 124b, 152a, b, 154a. 
564

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 60b-61a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 160b; Esad Ef., nr. 

114, vr. 191a-b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 155b;  Hekimoğlu, nr. 115, vr. 87a-90b, 147a-b; 

Hekimoğlu, nr. 116, vr. 124a; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 116b; Esad Ef., nr. 140, vr. 113a; “Allah on-

lardan razı olmuĢtur, onlar da Allah‟tan razı olmuĢlardır.” (Beyyine 98/8) ayetinin tefsirinde 



305 

 

 

dır. Onların karınlarındaki fıĢkı ile kan arasından (süzülen) içenlere halis ve içimi kolay 

süt içiriyoruz.”
565

 ayetinin tefsirinde Ģu yorumu aktarmaktadır: Sakîfu‟l-Belhî‟ye ihlas-

tan soruldu, o da fıĢkı ile kan arasından sütün ayrılması gibi ameli ayıplardan ayırmaktır, 

dedi.
566

 Diğer bir örnek Hz. Musa‟nın Tuva vadisinde vahiy alma esnasında “ġimdi 

ayakkabılarını çıkar”
567

 ayetinin tefsirinde Ģu yorumları aktarmaktadır: ĠĢârât erbabı 

na„leynden kasıt eĢ ve çocuktur, dediler. Çünkü rüyada ayakkabı görmek eĢ ve çocuk 

olarak tabir edilir. Bu, düĢüncesinden eĢ ve çocuğunu çıkarmasına iĢarettir.
568

 Bir görüĢe 

göre de ayakkabıları çıkarmaktan kasıt dünya ve âhirete yönelmeyi terk etmektir. Bura-

da kalbi bütünüyle Allah‟ın marifeti ile doldurma, hatırı O‟ndan baĢkasına yöneltmeme 

emri vardır. Sanki Ģöyle denmiĢtir: Mukaddes vadiye geldiğinde mahlukata asla mey-

letme.
569

  

 Bir örnek daha verecek olursak “O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı husu-

sunda sizi imtihan etmek için, ArĢ‟ı su üzerinde iken, gökleri ve yeri altı günde yaratan-

dır.”
570

 ayetindeki “ahsenu „amelâ” (amel bakımından daha güzel) ifadesini Hasen Basrî 

ve Süfyân es-Sevrî (97-161/715-777)‟nin “ezhedu fi‟d-dünyâ” (dünyada daha zahid) 

Ģeklinde açıkladıklarını ifade etmektedir.
571

  

 Ayete‟l-Kürsî‟deki Allah lafzının tefsirinde ağırlıklı olarak tasavvufî yorumlara 

yer veren müfessir,
572

 zaman zaman Allah‟ın diğer isimleri hakkında da ĠĢârî yorumlar 

aktarmıĢtır. Evvel, âhir, zâhir, bâtın isimleri hakkında çeĢitli görüĢlere yer verir ve de-

ğerlendirme yapar. Denildi ki evliyasının kalplerinde bildikleri kadar zahir, inkar eden 

düĢmanlarının kalbinde batındır… ikram ile zahir, ilham ile batındır… Cüneyd, O, kalp-

                                                                                                                                          

Sırrussakatî‟nin, “sen Allah‟tan razı değilsen, O‟nun senden razı olmasını nasıl beklersin?” Ģeklin-

deki sözünü ve Cüneyd Bağdâdî‟nin farklı bir yorumun aktarır. Esad Ef., nr. 140, vr. 92a. 
565

  Nahl 16/66. 
566

  Hekimoğlu, nr. 117, vr. 179b/199b. Görüldüğü gibi sütün halis olması ile amelin ihlaslı olması 

arasında bir bağ kurulmuĢ, zahir ile de uyumlu ĠĢârî bir yorum yapılmıĢtır. 
567

  Tâhâ 20/12. 
568

  Müfessir, tefsirinde bu Ģekilde rüya yorumundan ayetlerin ne manaya geldiği ile ilgili görüĢe yer 

vermesinin yanında ayetlerin ifadesinden hareketle rüya yorumuna yer vermiĢtir. Örneğin rüyada 

kuĢ görmenin ne anlama geldiğini, içinde kuĢ kelimesinin geçtiği ayetlerin içeriği ile açıklamıĢtır. 

ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 117, vr. 195b/225b. 
569

  Hekimoğlu, nr. 119, vr. 129a-b; Sâhibu‟t-Tahrîr‟in de bu Ģekilde zikrettiğini ifade eder ve deva-

mında Sülemî‟den bu meyanda yorumlar aktarır. 
570

  Hûd 11/7. Göklerin ve yerin altı günde yaratılması, altı aĢama demektir. Zira gökler ve yer yaratı-

lırken Ģu anki manada gece gündüz yoktu ve ayetlerde de belirtildiği gibi Allah katında gün kav-

ramı farklıdır. Bk. Hac 22/47; Secde 32/5; Me„âric 70/4. 
571

  Hekimoğlu, nr. 116, vr. 130b. 
572

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 158b-162b. 
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leri açması ile evvel, günahları bağıĢlaması ile ahir, üzüntüleri gidermesi ile zahir, 

kalbleri bilmesi ile batındır, demiĢtir. Doğrusu bu görüĢler açığı gizlemek, manaları de-

po etmekten öte vukufiyetten uzaktır. Zuhuru gizliliğinin sebebi, gizliliği zuhurunun 

sebebi, nuru, nurunun örtüsü olan Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Haddini aĢan 

her Ģey zıddına döner. Hz. Peygamber: “Allahım Sen evvelsin, senden önce hiçbir Ģey 

yoktur. Sen Âhirsin, senden sonra hiçbir Ģey yoktur. Sen Zâhirsin, senden üstte hiç bir 

Ģey yoktur. Sen Bâtınsın, senden yakın hiçbir Ģey yoktur. Borçlarımızı gider ve bizi fa-

kirlikten zenginliğe çıkar.”
573

 buyurmuĢtur.
574

 Kutbuddîn, burada ĠĢrâkî düĢünceyi andı-

ran bir değerlendirme yapmıĢ ve son sözü Hz. Peygamber‟e bırakmıĢtır. 

 Öte yandan ġîrâzî‟nin, tefsirinde “nûru Muhammedî” anlayıĢına
575

 yer verdiği 

görülmektedir. “Çünkü senin duan onlar için sükûnettir”
576

 ayetinin tefsirinde “Bil ki 

Hz. Muhammed (s.a.v.)‟in ruhu, kuvvetli, ıĢık saçan, saf, parlak ruhtur. Hz. Peygamber 

insanlara dua ettiğinde ve onları hayırla andığında ruhunun tesirleri onların ruhlarına 

taĢar ve ruhlarını aydınlatır, gönüllerini rahatlatır. Onları zulmetten nura, cismâniyetten 

rûhâniyete taĢır.”
577

 demektedir. Ġbn Abbas‟tan Ģöyle bir rivayet aktarmaktadır: “Allah, 

Âdem‟i yaratmadan iki bin yıl önce KureyĢ Allah‟ın önünde bir nur idi. Bu nur tesbih 

ediyor, melekler de bununla beraber tesbih ediyorlardı. Allah, Âdem‟i yaratınca bu nuru 

beline attı. Beni Âdem‟in belinde yeryüzüne indirdi…”
578

 

 Müellifimiz ayetlerin açıklanmasına yardım edecek tarzda ve çeĢitli konuların 

anlatımı esnasında tasavvufî hikâyeler nakletmektedir. Hz. Îsâ,
579

 Mâlik b. Dînâr (ö. 

130/748),
580

 Râbi„atü‟l-„Adeviyye (ö. 135/752),
581

 Ġbrahim b. Edhem (ö. 162/779),
582

 

                                                 

573
  Müslim, Sahîh, Zikir, bab 17, hadis no 2713, c. III, s. 2084; Ebû Dâvûd, Sünen, Edeb, bab 97, 98, 

hadis no 5051, c. V, s. 301. 
574

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 137, vr. 46b-47a.  
575

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 141a, b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 55b. 
576

  Tevbe 9/103. 
577

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 114a. 
578

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 160b; ġîrâzî, bu rivayeti ve bağlamındaki bilgileri 

isim vermeden Kâdî „Ġyâd‟ın eĢ-ġifâ adlı eserinden almıĢtır. el-Kâdî „Ġyâd, eĢ-ġifâ bi Ta„rîf-i 

Hukûki‟l-Mustafâ, c. I, s. 83. 
579

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 130b. 
580

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 161b. 
581

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 28a; Râbi„atü‟l-„Adeviyye Allah sevgisinin temsilci-

si, Hasen Basrî de Allah korkusunun temsilcisi olmuĢtur. AteĢ, age, s. 16-17. 
582

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 170b. 
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Ahmed b. Ebi‟l-Huvârâ (ö.?),
583

 es-Salhâ (ö.?),
584

 Ebi‟l-Hasen es-Sevrî (ö.?),
585

 Ebû 

Yezîd el-Bistâmî (ö. 261/874),
586

 Ebû Bekr b. Düreyd (ö. 321/933),
587

 „Abdulkâdir el-

Geylânî (ö. 561/1165)
588

 gibi önemli Ģahsiyetlerin hikâyelerini ve sözlerini nakletmekte-

dir. 

ġîrâzî‟nin, tefsirinde meĢhur sufiler hakkında bilgiler vererek görüĢlerini aktardı-

ğı görülmektedir. Hizbu‟l-Bahr‟ın Ģârihinden zamanının kutbu dediği eĢ-ġeyh 

Necmüddîn el-Isbehânî eĢ-ġâzelî (ö.?) ve onun Ģeyhi Ebu‟l-Abbâs el-Mursî (ö.?)‟nin 

sözlerini aktarır. Buna göre ġiraz ehlinden Alî b. BurğeĢ eĢ-ġîrâzî (ö.?)‟nin Kur‟an‟ın 

her harfinden altmıĢ bin mana çıkarabildiğini, bu makamda ondan kırk sene önce 

Abdullâh el-A„cemî (ö.?)‟nin yer aldığını, baĢka birinin daha fazla, bir baĢkasının da 

daha az manaya muttali olduğunu söyler. Alî b. Ebî Tâlib‟in de “Ġsteseydim yetmiĢ deve 

yükünde Fatiha‟nın tefsirini yazardım” sözünü aktarır. ġâzelî‟nin Allah‟a yakınlık dere-

cesini anlatan baĢka rivayetlere de yer verir.
589

 Daha sonra da Abdulkadir Geylânî‟den 

bahsederek birtakım sözlerini aktarmaktadır.
590

  

 Kutbuddîn, tefsirinde tasavvuf,
591

 tarikat-hakikat-nübüvvet,
592

 ledünni ilim,
593

 il-

ham,
594

 abdâl,
595

 hızır,
596

 himmetü‟l-„ârifîn,
597

 kalb,
598

 ruh-beden ayrımı,
599

 takva,
600

 

                                                 

583
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 159b, 181b. 

584
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 160a. 

585
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 162a. 

586
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 310b; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 139a; Bistâmî‟den 

hikaye edildiğine göre o, Ģöyle demiĢtir: Rüyamda rabbimi gördüm, sana nasıl yol bulayım, dedim.  

Nefsini terk et bana yücel, dedi. Hekimoğlu, nr. 112, vr. 95b. 
587

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 188a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 8b. 
588

  Ġbn „Atâullâh‟ın Kitâbu Behceti‟l-Esrâr‟ından nakille Abdulkâdir Geylânî‟nin el-Kürsüye yüksel-

mesini, peygamberimizi rüyasında görmesini ve ona tebliğ yapmasını söylemesini anlatır. ġîrâzî, 

age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 79b-80a. 
589

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 79b; Sözün baĢında “kâle‟l-Kurtubî” ifadesi var. 

Ancak aynı ayetin tefsirinde müfessir Kurtubî‟de bu bilgiler yer almamaktadır. ġîrâzî‟nin tefsirinin 

kaynaklarından bir diğeri olan Ġbn Ferhun, Ali b. Muhammed el-Kurtubi (646/1248)‟nin, tasavvuf 

alanındaki “ez-Zâhir” adlı eserinden istifade etmiĢ olmalıdır. Müfessir, tefsirinin baĢka yerlerinde 

de el-„Ârif Ebu‟l-Hasen eĢ-ġâzelî (ö. 656/1258)‟nin görüĢlerine yer vermektedir. Bk. Hekimoğlu, 

nr. 114, vr. 409a-b, 411a. 
590

  Hekimoğlu, nr. 116, vr. 80a. 
591

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 160b. 
592

  Hekimoğlu, nr. 116, vr. 75b-76a. 
593

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 223a-b. 
594

  Hekimoğlu, nr. 114, vr. 22. 
595

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 149a-b (abdal-kutb-hızır) 
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huĢû„,
601

 havf,
602

 tevbe,
603

 sıdk,
604

 uzlet,
605

 veli
606

 gibi tasavvufî konu ve kavramlara yer 

vermiĢtir. “Bilesiniz ki Allah‟ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir 

de”
607

 ayetinin tefsirinde veli kelimesini Ģu Ģekilde izah etmiĢtir: “Veli kelimesi, 

“velâ”dan türemiĢtir. Velâ, yakınlık ve yardım demektir. Allah‟ın velisi, farz kıldığı Ģey-

lerin hepsi ile kendisine yaklaĢmaya çalıĢan, Allah ile meĢgul olan, kalbi Allah‟ın cela-

linin bilgisi ile dolu olandır. Baktığında Allah‟ın kudretinin delillerini görür. Dinledi-

ğinde Allah‟ın ayetlerini iĢitir. KonuĢtuğunda Allah‟ı över. Hareket ettiğinde Allah‟a 

taatte hareket eder. ÇalıĢtığında Allah‟a yaklaĢtıracak Ģeylerde çabalar. Allah‟ın zikrin-

den ayrılmaz. Kalbi ile Allah‟tan baĢkasını görmez. Bunlar, Allah‟ın velilerinin sıfatıdır. 

Kul bu Ģekilde olunca Allah onun velisi ve yardımcısı olur.”
608

 Kutbuddîn, bu ayetin 

tefsirini mütekelliminin görüĢü ile bitirir: “Kelamcılar dediler ki Allah‟ın velileri delile 

dayalı sahih bir itikadda olan ve Ģeriatte belirtilenlere uygun salih amel iĢleyen kimse-

lerdir. Buna “Onlar, iman edip takvaya ermiĢ olanlardır”
609

 ayeti iĢaret etmiĢtir.
610

 

                                                                                                                                          

596
  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 167b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 76a; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 

217a, 222a, 241a-243a (Hızır‟ın yaĢadığına dair çok sayıda rivayet aktarır ve Allah daha iyi bilir, 

der). 
597

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 171a. 
598

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 50b-51b, 142b-144a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 130b; 

Hekimoğlu, nr. 114, vr. 485a-487b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 75a, 146b-147a. 
599

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 78a, 78a-b, 124a, b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 66a-

b,75b, 76b; Ruhani saadet, cismani saadetten daha efdaldir, cismani lezzetle sevinmek batıl sevinç-

tir, kamil sevinç ruhani sevinçtir/mutluluktur. 
600

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 45b-47a, 99a; takva, gerekli fiilleri yapmak, mahzur-

lulardan kaçınmaktan ibarettir. ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 13a. 
601

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 112a-b; Esad Ef., nr. 140, vr. 66b-69a. 
602

  Esad Ef., nr. 138, vr. 31a-36b. 
603

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 353b-355a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 126a; 

Hekimoğlu, nr. 116, vr. 23b; Esad Ef., nr. 134, vr. 89a-132a. 
604

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 147b-152a. 
605

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 119, vr. 80b-98b. 
606

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 178a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 134a; Hekimoğlu, nr. 

116, vr. 78b-80b. 
607

  Yûnus 10/62. 
608

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 79a. ġîrâzî, bu tanımında secili ifadeler kullanmıĢtır. 
609

  Yûnus 10/63. 
610

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 80b. 
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 Tevbe sûresi 117. ayetinin tefsirinde Allah‟ın velilerine karĢı Ģöyle bir yasası ol-

duğunu dile getirir: “onlara sıkıntıların kapılarını açtığında ve onları helake sürüklemeye 

baĢladığında yağmur bulutlarını üzerlerine gönderir ve kalplerini diriltir.”
611

  

 Kutbuddîn, ِِٕٔنَي ََبَؤََٗهب ا ُِّؤ ٍْ ٌَّخ ٌٔ ُّ٘ذي َوَسِح َّب ٔفٍ اٌٗصُذوِس َو ُِ َؤشَفبٌء ٌٔ ِٓ َسثُِّى ِٔ َِِىٔعَػٌخ   ُِ ٌٕٖبُط َلِذ َجبَءِرُى  

“Ey insanlar! ĠĢte size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir Ģifa, müminler için bir 

hidayet ve rahmet gelmiĢtir.”
612

 ayetinin tefsirini isim vermeden Râzî‟den almıĢtır. Bu 

ayetle ilgili olarak Ģu açıklamalar dikkat çekicidir: Ayette geçen “mev„iza (öğüt)”, ruhun 

bozuk akide ve kötü ahlaktan temizlenmesine iĢarettir ki bu, “tarikat”tır. “el-hudâ” (doğ-

ru yol rehberi), Hakk‟ın nurunun sıddıkların kalplerinde ortaya çıkmasına iĢarettir ki, bu 

“hakîkat”tir. “rahmet” kelimesi de, o nurun, kemal ve aydınlık hususunda, nakıs insanla-

rı kemale erdirecek bir noktaya ulaĢtığına bir iĢarettir ki, bu da “nübüvvet”tir.
613

     

 ġîrâzî, tefsirinde özellikle Gazzâlî‟nin Ġhyâ‟sından istifade ederek dünyanın zem-

mi ile ilgili konulara, hadislere ve sözlere fazlaca yer vermiĢtir.
614

 Dünya, Allah‟a, Al-

lah‟ın dostlarına ve Allah‟ın düĢmanlarına düĢmandır.
615

 Bil ki dünyanın dıĢı süslü, içi 

çirkindir… süslenmiĢ yaĢlı kadına benzemektedir.
616

 Dünya, mü‟minin zindanı, kafirin 

cennetidir.
617

 Müslim‟in rivayetine göre Hz. Peygamber Ģöyle buyurmuĢtur: “Dünyanın 

âhirete göre durumu Ģunun gibidir ki, sizden biriniz baĢparmağını denize daldırsın ve 

baksın ne ile geri dönüyor?”
618

 gibi sözlere tefsirinde sıkça rastlanmaktadır. 

 Müfessir, yaĢadığı dönemin olumsuz Ģartlarının etkisi sonucu dünyayı zem etmiĢ 

bu âlemi Ģerrin kaynağı görmüĢ ve insanın yapısında Ģerrin asıl olduğunu düĢünmüĢtür. 

                                                 

611
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 134a; bu meyanda bir de Ģiire yer vermiĢ. 

612
  Yunus 10/57. 

613
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 76a; Esad Efendi, nr. 120, vr. 76a; KrĢ. er-Râzî, 

Tefsîru‟l-Fahri‟r-Râzî, c. XVII, s.122-123; Râzî‟nin tefsirinde meviza-Ģeriat, Ģifa-tarikat, hüdâ-

hakikat ve rahmet- nübüvvet ile eĢleĢtirilmiĢken bu tanımlama muhtemelen müstensih hatasından 

dolayı veya ġîrâzî‟nin farklı yorumu olarak onun tefsirinde ikisi farklı olmak üzere üç kısımda yer 

almaktadır. Müfessir bir baĢka yerde bu konu ile ilgili olarak „Aynu‟l-Meânî‟den, duvar misali ile 

Ģeriat-tarikat-hakikat bütünlüğünü ele alan bir varaklık kafiyeli bir yorum aktarmıĢtır. Hekimoğlu, 

nr. 118, vr. 239a-b (KrĢ. Muhammed b. Tayfûr el-Gaznevî es-Secâvendî, „Aynu‟l-Me„ânî fî 

Tefsîri‟s-Seb„i‟l-Mesânî, Sül. Ktp., Damad Ġbrahim, nr. 122, vr. 244a).  
614

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 168b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 45b-46b; Hekimoğlu, 

nr. 112, vr. 26b-34a, 40b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 23b-46b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 189b-199b; 

Esad Ef., nr. 134, vr. 7b-9b; Esad Ef., nr. 137, vr. 61b-85a; Esad Ef., nr. 140, vr. 8b-11a. 
615

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 24a. 
616

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 33b. 
617

  Hekimoğlu, nr. 116, vr. 124a. 
618

  Müslim, Sahîh, bab 14, hadis no: 2858, c. III, s. 2193; Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. IV, s. 229; 

Hekimoğlu, nr. 111, vr. 244b. 
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Bu meyanda Ģöyle demektedir: Selamın güzelliği Ģundandır. ġüphesiz bu âlem, Ģerrin 

kaynağı, afet, hüzün ve korkunun merkezidir. Hayvanların fıtratında hayır mı, Ģer mi 

asıldır, tartıĢılmıĢtır. ġerrin asıl olduğu söylenmiĢtir. Bu, insanlar arasında, hatta bütün 

hayvanlar arasında oluĢmuĢ bir icma gibidir. Her insan tanımadığı insanı kendine düĢ-

man görür. Tabiatı kendini ondan sakınmaya ve onu engellemek için yarıĢa sevk eder. 

Bu anlayıĢ hayvanlarda da vardır. Bu da delalet ediyor ki hayvanlarda da aslolan Ģerdir. 

ġüphesiz Ģerri defetmek hayrı celbetmekten evladır.
619

 ġerri defetmek hayrı elde etmek-

ten önemli, dünya da Ģer yurdu ve afet yeri olunca, hayvanların da fıtratının aslı Ģerrin 

kaynağı olunca insanın insanla iletiĢiminde en önemli Ģey ondan selamet, güven ve em-

niyette olduğunu bilmesidir. Bu da sözün baĢında selam vermekle olur. Selamın bir in-

celiği de sadece insan için sözkonusu olmasıdır.
620

 ġîrâzî‟nin yaĢadığı çağda Ġlhanlıların 

vahĢice saldırıları ve bunun sonucu oluĢan çöküĢ dönemi psikolojisi ve onun felsefî-

tasavvufî bakıĢ açısı onu bu düĢünceye itmiĢ olmalıdır. Bu, Kur‟an‟dan bağımsız bir 

bakıĢ açısıdır. Gerçekte kendisi sırf hayr olan Allah
621

 bu âlemi de, insanın temel nitelik-

lerini de hayr için yaratmıĢtır. ġer ve zulüm Allah‟ın yarattığı Ģeyleri yerinden etmekten 

doğar.
622

 

 Zühd hayatını öven
623

 ve fakirliğin faziletinden bahseden ġîrâzî,
624

 kenz ayeti-

nin
625

 tefsirinde mal biriktirme konusunda Ģunları söylemektedir: Doğrusu Ģu ki mallar 

babında söylenilebilecek en doğru söz, din talibi bir kiĢinin çok mal biriktirmemesidir. 

Fakat dinin zahirinde bu yasaklanmamıĢtır. Birincisi takvaya, ikincisi de fetvanın zahiri-

ne hamledilir. ġüphesiz malı kazanmada zorluk vardır. Elde ettikten sonra onu korumak 

da daha zordur. Ġnsana ömrü süresince bazen kazanmanın, bazen de korumanın yorgun-

luğu kalır. Sonra da ondan az bir fayda elde eder. PiĢmanlıklarla, iniltilerle, iç çekmeler-

                                                 

619
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 113b. 

620
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 114a. 

621
  Yûsuf 12/64. 

622
  ġîrâzî‟nin kendisi de zulmü bu Ģekilde tarif ediyor: “Zulüm, bir Ģeyi olduğundan farklı yere koy-

maktır.” Hekimoğlu, 109, vr. 87b; Hekimoğlu, 112, vr. 45a; Hekimoğlu, 116, vr. 119b. 
623

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr.  27a-34a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 130b-131a; 

Ebu‟d-Derdâ‟dan Hz. Peygamberin Ģöyle dediği rivayet edilmiĢtir: “Kim dünyada zühd hayatı ya-

Ģarsa Allah kalbine hikmeti yerleĢtirir, dilinde de onu konuĢturur, dünyanın hastalığını ve Ģifasını 

ona tanıtır ve onu sâlim olarak selamet yurduna çıkarır.” Esad Ef., nr. 140, vr. 9b.  
624

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, vr. 170b-174b; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 1b-5b; Burada 

“faslun fî beyân-i fadîleti‟l-fakr-i mutlekan…” baĢlığında ayet, hadis ve rivayetler çerçevesinde 

fakirliği övmüĢtür. 
625

  Tevbe 9/34. 
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le onu bırakıp gider. Apaçık ziyan da iĢte budur. DenilmiĢtir ki mal biriktirme ve Ģöhret, 

tuğyanı miras bırakır. Nitekim Yüce Allah “insan, kendini kendine yeterli görerek az-

gınlaĢır”
626

 buyurmuĢtur. Tuğyan kulun Rabbin rıza makamına eriĢmesine engel olur ve 

onu kayıplara sürükler. Bundan Allah‟a sığınırız.
627

  

 Mal, Allah‟ın malıdır, zenginler Allah‟ın malının bekçileridir, fakirler de Allah‟ın 

ailesidir. Allah, malının bekçisi olan zenginlere, mallarından bir kısmını ailesi olan fa-

kirlere vermesini emreder.
628

  

 Kutbuddîn‟in kendisinin de ifade ettiği gibi dünyayı zemle alakalı izahlara sıkça 

ve tekrarla yer vererek insanları dünyadan soyutlayıp Allah‟a yöneltmeyi gaye edinmiĢ-

tir.
629

 Böylece bir anlamda insanı Allah‟a doğru yürüyen mukaddes bir yolcu olarak gö-

ren Kutbuddîn, Allah‟ın görmesi karĢısında kul, devamlı murakabe ve muhasebe halinde 

olmalı,
630

 Allah‟a karĢı ölü yıkayıcının önündeki ölü gibi olmalı ki kullukta sıdkın son 

sınırına ulaĢabilsin,
631

 demektedir. 

 f. Mev„izaya Yer Vermesi 

Tefsirini yazıĢ gayelerinden biri öğüt vermek olan Kutbuddîn, Kur‟an‟ın öğüt verici 

boyutunu ön plana çıkarmıĢ ve bu alana tefsirinde ağırlık vermiĢtir.
632

 Tabiatla ilgili ve 

farklı alanlardaki ayetlerden öğüt verici yorumlar çıkarmıĢtır. Örneğin Nuh tufanı ile 

ilgili “Gemi Cûdî‟ye oturdu…”
633

 ayetinin tefsirinde tevazu konusuna girmiĢ ve Cûdî 

tevazu gösterip boyun eğince izzetlendi, diğerleri yükselip büyüklenince alçaldı. Al-

lah‟ın mahlûkatına yasası budur. Tevazu göstereni yükseltir, büyüklük taslayanı alçal-

tır”
634

 Ģeklinde bir öğüt çıkarmıĢtır. 

                                                 

626
  „Alak 96/6-7. 

627
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 7a-b. Müfessir, fasl baĢlığı altında malın zemmi 

konusunu tefsirinde ele almıĢtır. Hekimoğlu, nr. 114, vr. 493a-496b. 
628

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 44a. 
629

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 137, vr. 85b. 
630

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 117b-118a. 
631

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 148b. 
632

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 109a-110a, 178b-179b, 180b-181b; ĠÜ Ktp., nr. 

A1830, vr. 24b-25b, 32a-33b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 238-244b, 292a-296b, 307b-338a, 343a-

358a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 87a-90b, 126a-b, 147a-152a; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 267b-276b; 

Hekimoğlu, nr. 119, vr. 143a-150a; Esad Ef., nr. 132, vr. 39b-42a; Esad Ef., nr. 137, vr. 61b-85a. 
633

  Hûd 11/44. 
634

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 160b. 
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 Bir baĢka örnek verecek olursak: “ġüphesiz, (Nûh zamanında) su bastığı vakit, sizi 

gemide biz taĢıdık ki, bu olayı sizin için bir uyarı yapalım ve belleyecek kulaklar da onu 

bellesin.”
635

 ayetinin tefsirinde “Kulakları Allah‟ın haram kıldığı Ģeylerden korumanın 

gerekliliği” Ģeklinde fasl baĢlığı atarak bu konuda bir takım öğütler vermiĢtir. Ġnsanın 

kalbine ve kulağına etki eden kelam, karna etki eden yemek mesabesindedir. Bunda za-

rar da fayda da, gıda da zehir de olabilir. Sözün etkisinin hazmedilmesi ve atılması daha 

zordur. Yemek mideden uyku vb yolla atılır. Belki etkisi bir zaman kalır ve yok olur. 

Ġnsanın kalbine etki eden söze gelince belki ömrü boyunca onunla kalır ve unuta-

maz…
636

  

 Böylece müfessirin, öğüt çıkarılması mümkün olan ayetlerden öğüt çıkardığı veya 

farklı konulardaki ayetlerden nefis terbiyesine yönelik öğüt verici konulara geçiĢ yaptığı 

görülmektedir.
637

 “O Rab ki, yeri sizin için bir döĢek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yap-

tı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeĢitli ürünler çıkardı. 

Artık bunu bile bile Allah‟a Ģirk koĢmayın.”
638

 ayetin tefsirinde tasavvuf ehlinin Ģu yo-

rumunu aktarır: Bil ki Allah, yeryüzünü düz arazi, göğü örtü, suyu temiz ve bitkileri de 

yiyecek yaparak bu ayette fakirlik yolunu bildirdi. O halde dünya sebebi ile yaratılmıĢ-

lardan kimseye kulluk etme. Zira Allah, kendileri hakkında kimsenin senin baĢına kak-

mayacak Ģekilde sana gerekli olan Ģeyleri verdi. Nevfe‟l-Bükâlî (ö.?) Ģöyle anlattı. Ali b. 

Ebî Tâlib‟i gördüm. Bir gün dıĢarı çıktı, yıldızlara baktı ve Ģöyle dedi: Ey Nevfel, dün-

yaya isteksiz (zâhid), âhirete istekli olanlara müjdeler olsun. Bunlar öyle bir toplum ki 

yeryüzünü döĢek, toprağını örtü, suyunu güzellik, Kur‟an ve duayı da iç ve dıĢ elbise 

yapan, Ġsa ve Zekeriyya metodu ile dünyayı terk edenlerdir.
639

 

 Fasl baĢlığı altında ele aldığı konuların tamamına yakını öğüt verici tarzda olduğu 

gibi, ayetlerin tefsirinde sıklıkla, çok sayıda hadisi peĢ peĢe sıralarken de, genellikle 

öğüt verici konulardaki hadislere yer verdiği görülmektedir.
640

 Bunun yanında hikaye ve 

                                                 

635
  Hâkka 69/12. 

636
  Esad Ef., nr. 138, vr. 102a-b. 

637
  Bk. Esad Ef., nr. 138, vr. 119b-121b. “Levhaları attı…” (A„râf 7/150) ayetinin tefsirinden gazab ve 

gayzın zemmine geçiĢ yapmıĢ ve Ġhyâ‟dan “Kitab-u Zemmi‟l-Gadab ve‟l-Hıkd” bölümünü aynen 

almıĢtır. Hekimoğlu, nr. 113, vr. 343a-351b; Gazzâlî, Ġhyâ, c. III, s. 1636-1657. 
638

  Bakara 2/22. 
639

  Hekimoğlu, nr. 109, vr. 60b-61a. 
640

  Örneğin bk. Hekimoğlu, nr. 111, vr. 221a-222a; Burada “Hasedin zemmi, gönlün selametinin 

fazileti hakkında varid olan hadisler” Ģeklinde baĢlık atarak ilgili hadisleri sıralamıĢtır.  
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menkıbelerde de mev„iza ön plandadır. Zaman zaman da rüyasında öğüt alanlara yer 

vermektedir.
641

 

Halka Kur‟an, hadis ve Ġhyâ sohbetleri yaparken öğüt vermek maksadı ile tefsiri-

ni yazarak Kur‟an‟ı halka taĢıyan  Kutbuddîn‟in bu tarzına benzer bir yöntemi Ġsmail 

Hakkı Bursevî (1653-1725)‟de görmekteyiz. Bursevî, vaazlarında Fatiha Sûresi‟nden 

baĢlamak üzere Kur‟an‟ın tamamını tefsir etmiĢ, bu tefsirleri de Arapça olarak yazıya 

geçirmesi ile “Rûhu‟l-Beyân” adlı iĢârî tefsiri ortaya çıkmıĢtır. 

g. Ġsrâiliyyâta Yer Vermesi 

Kur‟an-ı Kerim‟de peygamberler ve kavimleri ile ilgili kıssalara önemli bir yer ayrılmıĢ-

tır. Kur‟an, beĢeriyetin her iki dünya saadetini temin etmeyi hedef alan hidayet ve din 

kitabı olduğu gibi kıssalar da aynı gaye ve hedefi gerçekleĢtirmek için zikredilmiĢlerdir. 

Kur‟an‟ın indiriliĢ gayesi ne ise, kıssaların da anlatımında asıl gaye odur.
642

 O halde 

Kur‟an kıssalarındaki maksat, iman esaslarını ispat edip açıklamak, Hz. Peygambere ve 

bütün mü‟minlere teselli verip gönüllerini pekiĢtirmek, her devirdeki peygamberlerin 

tebliğ ettikleri dinlerin birliğini açıklamak, Ģeytana karĢı uyarmak ve dolayısı ile akl-ı 

selîm sahiplerine ibret dersleri vermektir.
643

 Böylece kıssaların amacı tarihi bilgi vermek 

olmayıp tüm zamanlarda geçerli olacak ilkeler koymak olduğundan Kur‟an‟ın yer ver-

mediği tarihi bilgi alanını doldurmak için birçok Ġsrâilîyyat tefsirlere sokulmuĢtur.  

 Ġsrâiliyyât denince de; Ġslam‟a ve özellikle tefsire girmiĢ olan Yahudi, Hıristiyan 

ve diğer dinlere ait kültür kalıntıları ile, dinin gerek lehine ve gerekse aleyhine uyduru-

lup Hz. Peygamber‟e ve onun muasırları olan sahabe ve müteakip nesillere izafe edilen 

her türlü haber Ġsrâiliyyât kelimesinin manası içine girer.
644

 

 Tefsirini halkın okuyup amel etmesi için yazan ġîrâzî, halkın, Kur‟an‟ın kapalı 

bıraktığı bazı alanlardaki merakını gidermek ve tefsirine daha da cazibe katmak için 

                                                 

641
  Örneğin Ebû Yezîd el- Bistâmî‟den hikaye edildiğine göre o, Ģöyle demiĢtir: Rüyamda Rabbimi 

gördüm, sana nasıl yol bulayım, dedim.  O da, nefsini terk et bana yücel, dedi. Hekimoğlu, nr. 112, 

vr. 95b; Ebû Bekr b. „AyyâĢ, “rüyamda dünyayı gördüm. YaĢlı kadın gibi idi” demiĢtir. 

Hekimoğlu, nr. 116, vr. 33b; Yezîd b. Ebân (r.a.) “Rüyamda peygamberi gördüm. Ona Hûd 

sûresini okudum. Bitirdiğim de bana dedi ki: Ey Yezid, bu kırat, ağlama nerede?”  Hekimoğlu, nr. 

116, vr. 122a; Ayrıca bk. Hekimoğlu, nr. 119, vr. 80a;  Esad Ef., nr. 137, vr. 10b.  
642

  ġengül, Ġdris, Kur‟an Kıssaları Üzerine, IĢık Yay., Ġzmir 1994, s. 27. 
643

  ġengül, age, s. 277-334. 
644

  Aydemir, Abdullah, Tefsirde Ġsrâiliyyât, Beyan Yay., Ġstanbul, ts., s. 29. 
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Ġsrâilî rivayetlere tefsirinde yer vermiĢtir.
645

 Müfessirimiz, evrenin yaratılması,
646

 yeryü-

zünün üzerinde bulunduğu balık,
647

 Hz. Âdem,
648

 Hz. Musa,
649

 Ġsrailoğulları,
650

 Hz. 

Meryem,
651

 Hz. Ġsa,
652

 cennet,
653

 melekler,
654

 Ģeytan,
655

 arĢ,
656

 kürsî, bir takım kıssalar
657

 

vb konular hakkında Ġsrâilîyyat haberleri nakletmiĢtir. 

 ġîrâzî‟nin tefsirinin birinci cildinde “Faslun fî mâhiyeti‟l-melâiketi ve halki Âdem 

aleyhi‟s-selâm”
658

 baĢlığı altında rivayetlerle meleklerin mahiyetini ve Âdem‟in yaratılı-

Ģını anlatmıĢtır. Bunlardan ilginç bir rivayet Ģöyledir: Ġbn Abbâs, Ġbn Mes„ûd, Vehb b. 

Münebbih ve diğer âlimlerin rivayetine göre Allah yeryüzüne vahyedip, onunla konuĢa-

rak O‟na itaat edenlerin cennete, asi olanların cehenneme gideceğini bildirmesi üzerine 

yeryüzü, üzerinde cehenneme girecek insanların yaratılmasına olan hüznünden dolayı 

ağlamıĢ, böylece kıyamete kadar akacak pınarlar, kaynaklar yeryüzünden fıĢkırmıĢtır.
659

 

Haberin Ġsrâilîyyattan olduğu anlaĢılıyor. Akdeniz kıyılarını dolaĢıp haritasını çizen bir 

bilim adamının bu Ģekilde rivayetleri aktarması ilginçtir. Burada kâinata farklı bir gözle 

bakmayı sağlayarak insanları Allah‟a yönlendirme gayesi gütmüĢ olmalıdır.  

                                                 

645
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 78a-b, 88a-b, 89a, 94a-b, 95a-b, 115b-116a, 117a-

118a, 120b-121b,123a-b, 128b, 131b, 135a-b, 136b, 137a-138a, 169a-170a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 

130b, 132b, 132b-133a, 138b, 142a-b, 145b-148a, 171a, 177a-178b, 180a-b; Hekimoğlu, nr. 116, 

vr. 6b-7a, 95b, 129a, 177a;  Hekimoğlu, nr. 119, vr. 117a-b. 
646

  Hekimoğlu, nr. 109, vr. 68a-b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 129a; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 117a-b.     
647

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 68b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 171a; Hekimoğlu, nr. 

116, vr. 6b-7a; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 117a-b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 222a. 
648

  Âdem‟in boyu vs. ölümü, tufandan sonra yeniden defnivb. Hekimoğlu, nr. 112, vr. 196b-197a; 

Hekimoğlu, nr. 117, vr. 65b-66b. 
649

  Hekimoğlu, nr. 113, vr. 271a-b, 304a, 305a-b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 126b; Hekimoğlu, nr. 118, 

vr. 222a. 
650

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 115a-b; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 130a-131b. 
651

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 119, vr. 35b. 
652

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 119, vr. 35a. 
653

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 180b-181a. 
654

  Günah iĢleyen meleklerin yıldızlara dönüĢmesi. Hekimoğlu, nr. 109, vr. 169a-170a 
655

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 183a-b; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 61b-65b. 
656

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 116, vr. 129a-130a; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 117a. 
657

  Hekimoğlu, nr. 109, vr. 115a-b (Fravn-Ġsrailoğulları), 169a-170a,; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 145b-

148a, 177a-178a, 180a-b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 104a (Yunus kavmi), 177a (Salih‟in devesi).     
658

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 76b-77b. 
659

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 76b. ġîrâzî‟nin aktardığı bu rivayetin kaynağına 

ulaĢamadık. ġîrâzî, bu meyanda “Denizin, Fravun‟u sahile atmasından sonra su, bir daha asla ölü 

kabul etmemiĢtir” Ģeklinde aklın ve bilimin kabul etmeyeceği garip bir malumata da tefsirinde yer 

vermiĢtir. Hekimoğlu, nr. 116, vr. 96a-b.  
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 Ġsrail oğulları ile ilgili rivayetleri anlatırken Ġsrâilî rivayetleri ile meĢhur Ka„b el-

Ahbâr (ö. 35/655),
660

 Vehb b. Münebbih (ö. 113/731)
661

 ve Abdulmelik b. Cüreyc (ö. 

150/767)‟den
662

 nakiller yapmıĢtır. Özellikle kendisi hakkında “radıyallâh-u „anh”
663

 

tabirini de kullandığı Vehb b. Münebbih (ö. 113/731)‟ten çok sayıda rivayet aktarır. 

Kitab-ı Mukaddes‟i iyi bilen kimselerle yakın temas kurmaya çalıĢarak onlardan aldığı 

haberleri nakleden Ġbn Abbas‟tan
664

 aktardığı rivayetlerin bir kısmı da 

Ġsrâilîyyattandır.
665

 ġîrâzî, “ve fi‟l-isrâiliyyât”
666

 ifadesini kullanarak rivayetlerin 

Ġsrâilîyyattan olduğunu belirttiği de olmuĢtur. Ancak bu tür rivayetleri eleĢtirmeden yo-

rumsuz olarak aktarmıĢtır.  

 Müfessir, Ka„b el-Ahbâr‟dan “En„âm sûresinin ilk ayeti Tevrat‟ın baĢı, Ġsra 

sûresinin son ayeti Tevrat‟ın sonudur.”
667

 “De ki: Gelin Rabbinizin size neleri haram 

kıldığını okuyayım…”
668

 ayeti Tevrat‟ın giriĢidir”
669

 Ģeklinde görüĢler aktarmıĢtır. Bu 

Ģekilde Ġslam‟a giren Yahudi ve Hıristiyan din âlimleri kendi kitapları ile Kur‟an arasın-

da yakın bir bağ kurarak kendilerince Kur‟an‟da olmayan bilgileri önceden inandıkları 

kitapları ile veya Tevrat‟ın tefsiri sadedinde oluĢmuĢ olan kültürleri ile açıklamaya ça-

lıĢmıĢlardır. Bu Ģekilde yalan yanlıĢ Ġsrâilî rivayetler tefsirlerimize girmiĢtir. 

 ġîrâzî, “Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı”
670

 Ģeklinde Hz. 

Ġsa‟nın ifadesini aktaran ayetin tefsirinde “hadîsu‟l-cumcume” (kafatası hadisi) diye bir 

                                                 

660
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 43b, 78a-b, 169a, 170a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 2b, 

135b; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 271a-b, 304a, 362b; Hekimoğlu,  nr.115, vr. 182a; Hekimoğlu, nr. 

116, vr. 7a, 95a, 129a, 153a, 155b; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 117b. 
661

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 76b, 94a, 115a-b, 122a, 125a, 126a-b, 128b, 138a, 

139b, 167b (Kitâbu Vehb b. Münebih r.a.); ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 132b, 138b, 141b, 176b, 177a, 

179a, 180b-181a, Hekimoğlu, nr. 112, vr. 192b, 193a; Hekimoğlu, nr. 113, vr. 301a, 305a, b, 359b; 

Hekimoğlu, nr. 115, vr. 19b, 147a (Tevratın haĢiyesinde Ģunu gördüm), 181b; Hekimoğlu, nr. 116, 

vr. 102a, 104a, 129a, 177a; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 35a, 35b, 105b; Hekimoğlu, nr. 120, vr. 128b, 

130b, 131b, 132b; Hekimoğlu, nr. 125, c.32, vr.  24b. 
662

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 113, vr. 359a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 92a. 
663

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 167b; Burada Kurtubî‟den alıntı yapmıĢ, Kurtubî 

kullanmadığı halde kendisi bu ifadeyi kullanmıĢ ve onun ismini zikrettiği bir çok yerde bunu tek-

rarlamıĢ. Hekimoğlu, nr. 115, vr. 147a. 
664

  Koç, Erken Dönem Tefsir Faaliyetleri, s. 119. 
665

  Hekimoğlu, nr. 109, vr. 68a-b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 6b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 222a; 

Hekimoğlu, nr. 119, vr. 117a-b. 
666

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 119, vr. 161a 
667

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 2b. 
668

  En„âm 6/151-153. 
669

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 135b. 
670

  Meryem 19/31. 
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baĢlık atarak, Vehb b. Münebbih‟ten Hz. Îsâ‟nın dirilttiği bir ölü ile konuĢmasını anlatan 

bir rivayet aktarır, rivayetin sonunda bu kıssa dinimizde benzeri sabit olmayan 

Ġsrâilîyyattandır. Allah Resûlü, “Ġsrailoğullarından haber aktarın, bunda beis yoktur”
671

 

buyurmuĢtur, demektedir.
672

 ġîrâzî‟nin de burada naklettiği bu tek örneğin dıĢında 

Ġsrailoğullarından haber nakline dair elimizde hiçbir vesika yoktur. Ancak bazı müellif-

ler bu hadis ile Yahudi ve Hıristiyanlara müracaatı dile getiren ayetleri dikkate alarak 

Ġsrâilîyyattan naklî caiz görmüĢlerdir.
673

 Ancak ayetler direk bu konu ile alakalı olmayıp 

bağlamından ve hedefinden saptırılmıĢlardır. Öyle anlaĢılmaktadır ki Hadislere son de-

rece önem veren ġîrâzî, tefsirinde Ġsrâilî rivayetlere yer verirken zikrettiği bu hadisi da-

yanak olarak almıĢtır. 

 Ġsrâilî rivayetleri genellikle tefsirlerden aktaran müfessir, bazen bu konuda tefsir 

dıĢı kaynaklardan da yararlandığı görülmektedir. Örneğin Ka„b el-Ahbâr‟ın rivayet ettiği 

Ģeytanın ölümü kıssasını, Ravdâtu‟l-„Ulemâ‟ kitabı‟nın, Sekerâtu‟l-mevt babından iki 

kez aktarmaktadır.
674

 Bunun yanında Muhammed b. Ġshâk (ö. 150/767)‟tan
675

 vs. kay-

naklardan da Ġsrâilî rivayetler aktarmaktadır.  

 Müfessir, Ġsrâilî rivayetler yanında, tefsirinin önsözünde de belirttiği gibi da-

ha ziyade öğüt vermek gayesi ile zaman zaman menkîbelere
676

 ve hikâyelere
677

 yer ver-

miĢtir.   

                                                 

671
  Tirmizî, Sünen, Ġlim, bab 13, hadis no: 2669, c. V, s. 40. 

672
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 119, vr. 9b-11a; ġîrâzî, daha sonra da “hadîs-u medînet-i vâk 

vâk” diye bir baĢlık daha atarak Îsâ a.s. hakkında  bu defa Ka„bu‟l-Ahbâr‟dan bir rivayet daha ak-

tarır. Bk. Hekimoğlu, nr. 119, vr. 11a-12b.  
673

  Aydemir, age, s. 52. 
674

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 183a-b; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 61b-63b; KrĢ. Hü-

seyin b. Yahya b. Ali el-Buhârî ez-Zendevisti, (ö. 400): Ravdâtu‟l-Ulema ve Nuzhetu‟l-Fudalâ, 

Sül. Ktp., Denizli, nr. 210, vr. 219a-b. 
675

  ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 177a-178a. 
676

  Örneğin bk. ġîrâzî, age, ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 6a, 117b-118a, 128b, 129b, 136b-137a, 139b-

140a, 140a-b, 159b, 160a, 161b, 162a, 164a, 170b, 171a, 181b;  Hekimoğlu, nr. 112, vr. 109a; 

Hekimoğlu, nr. 115, vr. 87a-90b;  Hekimoğlu, nr. 116, vr. 79b-80a (Letâifu‟l-Minen kitabından ak-

tarmıĢtır).  
677

  Örneğin bk. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 115, vr. 102b-103a; Hekimoğlu, nr. 117, vr. 

130a-131b; Hekimoğlu, nr. 118, vr. 167a, 258b-260b; Hekimoğlu, nr. 119, vr. 39a, 41a; 

Hekimoğlu, nr. 123, vr. 21a. 
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h. Soru-Cevap Yöntemini Kullanması 

Müfessir, zaman zaman doğrudan ya da dolaylı olarak ayetlerin tefsiri ile alakalı pek 

çok meseleyi, soru-cevap metoduyla açıklığa kavuĢturmaya çalıĢmıĢ “Ģayet dersen… 

derim ki” Ģeklinde mukadder bir suale cevap vermiĢtir.
678

 Örneğin “Nihayet birinize 

ölüm geldi mi elçilerimiz (görevli melekler) onun canını alırlar”
679

 ayetinin tefsirinde, 

Ģayet denirse bir baĢka ayetlerde de “Allah ölmekte olan canları alır.”
680

 ve“Deki: Sizin 

için görevlendirilen ölüm melekleri canınızı alır…”
681

 buyrulmuĢtur. Bu ayetlerin arası 

nasıl cem edilir diye sorulduğunda Ģöyle cevap verilir: Vefat ettiren gerçekte Allah‟tır. 

Kulun eceli geldiğinde Allah ölüm meleğine emreder, o da ruhunu alır. Ölüm meleğine 

yardımcı olan meleklere de bu kulun ruhunu cesedinden çıkarmalarını emreder. Can 

boğaza ulaĢtığında ölüm meleğinin kendisi canı almayı üstlenir.
682

  

 Müfessirin, bazen çeĢitli tefsirlerden aldığı bilgileri soru-cevap haline getirdiği 

görülmektedir. Bir örnek verecek olursak “Yahut göktekinin, üzerinize taĢ yağdıran rüz-

gar göndermeyeceğinden emin mi oldunuz”
683

 ayetinin tefsirinde, Kurtubî‟nin bir önceki 

ayeti tefsir ederken, ellerin duada açılma sebepleri ile ilgili verdiği bilgileri Ģu Ģekilde 

soru-cevap haline getirerek tefsirine almıĢtır: Duada elleri semaya kaldırmanın faydası 

nedir, diye sorulduğunda Ģöyle cevap verilir: çünkü gök vahyin indirildiği, yağmurun 

yağdığı yerdir, kudsiyet mahallidir ve tertemiz meleklerin kaynağıdır. Allah‟ın Kabe‟yi 

namazın kıblesi kıldığı gibi kulların amelleri de oraya yükselir. Onun üstünde Allah‟ın 

arĢı, kürsisi ve levh-i mahfûz vardır. Allah mekândan münezzehtir. Çünkü Allah, onlara 

                                                 

678
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 52a, 53b, 57b, 61b, 68a, 70a, 74b-75a, 80b, 87b, 

89a, 93a-b, 96a, 113b-114a, 118b, 121b, 123a, 127a-b, 131b, 133a, 138b, 140b, 143a, 144b, 148b, 

155b, 160b, 162b, 168a, 172b, 184a, 188b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 18b, 20a, 23a, 117b, 125b, 

133b, 145a, 152a, 165b, 173b, 182a, 184a; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 7a, 23b, 38b, 85b, 97b, 116b, 

121a, b, 127b, 152a-b, 154a, 155b, 157a, 182b, 186a, 189b, 190a; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 8a, 10b, 

32b, 35b, 36b, 38b, 73b-74a, 75a, b, 76b, 79a, 82b, 86a-b, 94a-b, 95b-96a, 96b-97a, 99b, 101a, 

110b, 111a, 114b, 116b, 125b-126a, 128a, b, 129b, 134a, 139a-b, 159b; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 

4a, 4b-5a, 5b, 6a, 8b, 22a, 62b, 68a, 69a, 74b, 82a, b, 90a, 91a, 94a, 95b, 96a, 123a, 124a, 126a, 

130a, b, 146b, 149a, 152b, 154a, b, 159a, 160b, 168b, 169a, b, 170b, 177b, 179a, 182a, 189a, 

191a; Hekimoğlu, nr. 125, vr. 164b; Esad Ef., nr. 137, vr. 140b, 145b-146a; Esad Ef., nr. 138, vr. 

102b. 
679

  En„âm 6/61. 
680

  Zümer 39/42. 
681

  Secde 32/11. 
682

  Hekimoğlu, nr. 112, vr. 54a. 
683

  Mülk 67/17. 
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ihtiyacı olmadığı halde mekânları yaratmıĢ olandır. O, mekânı ve  zamanı yaratmadan 

önce ezelde vardı ve Ģu anda ezelde olduğu hal üzeredir.
684

  

ġîrâzî, bazen de aynı yöntemi kullanan ZamahĢerî, Râzî ve Nesefî gibi farklı mü-

fessirlerin soru-cevap yöntemi ile çözüme kavuĢturmaya çalıĢtıkları meseleleri ve çö-

zümlerini aynen aktarmıĢtır.
685

 Zaman zaman da ulemanın ayetlerle ilgili bir mesele 

hakkındaki cevaplarını soru-cevap yöntemi ile dile getirmiĢ
686

 veya sorduğu bir kısım 

sorulara birçok vecihle cevaplar vermiĢtir.
687

 Tefsirinin sonlarına doğru soru-cevap yön-

temini daha az kullanmıĢ ve görüĢler arasında daha az tercihte bulunmuĢtur. 

ı. ĠĢrâkî Felsefenin Tefsirine Etkisi 

“ĠĢrâkıyye” terimi, Ġslam düĢünce tarihinde bilginin kaynağı olarak akıl yürütmeyi temel 

alan rasyonalist MeĢĢai felsefeye karĢı mistik tecrübe ve sezgiye (keĢf, zevk, hads) da-

yanan,
688

 aydınlanmaya (iĢrâk) zühd ve arınma yoluyla ulaĢmaya çalıĢan sezgisel 

(zevkî) düĢünce anlamına gelir.
689

 ĠĢrâkîliğin kurucusu Sühreverdî (ö. 587/1191), en 

asil bilginin insanın aklının (reason) üstünde olan irfan olduğunu, akıl yoluyla Tanrı 

bilgisine ulaĢmaya çalıĢmanın, lamba ile güneĢi aramaya benzediğini söyler.
690

   

 Sühreverdî, uzlaĢtırması çok zor kadim kültürlerle kendi inanç ve kültüründen 

aldığı birçok unsuru ortak bir paydada buluĢturarak oluĢturduğu sisteme ĠĢrâkıyye adını 

                                                 

684
  Esad Ef., nr. 138, vr. 41a; KrĢ. Kurtubî, el-Câmi„u li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, c. XXI, s. 126. ġîrâzî, isim 

vermeden bu bilgiyi aktardıktan hemen sonra Kurtubî‟nin ismini vererek farklı bir görüĢünü zikre-

der. Bu Ģekilde bu bilgiyi ondan aldığını ima eder. 
685

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112, vr. 41b (Râzî), 98b (ZamahĢerî), 135a (ZamahĢer), 158b 

(Kenzu‟l-„Ġbâd sahibi), 182b (Nesefi), 191b-192a (Râzî); Esad Ef., nr. 118, vr. 121a (Râzî); 

Hekimoğlu, nr. 115, vr. 6b (ZamahĢerî); Hekimoğlu, nr. 116, vr. 189a-b (Râzî); Hekimoğlu, nr. 

122, vr. 354b (ZamahĢerî), 448a (ZamahĢerî), 457a (ZamahĢerî).  
686

  Hekimoğlu, nr. 109, vr. 188b; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 182a; Hekimoğlu, nr. 122, vr. 450a-451a.  
687

  Hekimoğlu, nr. 112, vr. 152a-b, 155b, ; Hekimoğlu, nr. 115, vr. 8a, 86a-b, 94a-b, 134a, 139a-b. 

688  Uludağ, Süleyman, “ĠĢrâkıyye”, DĠA, Ġstanbul 2001, c. XXIII, s. 435. 

689  ġerif, M.M., Ġslam DüĢüncesi Tarihi, çev. Mustafa Armağan, Ġnsan Yay. Ġstanbul 1990 (I-IV), c. I, 

s. 418; Erdoğan, Ġsmail, “ĠĢrâkîlik‟in Ġslâm Felsefesi Ġçerisindeki Yeri Ve Kaynakları”, Fırat Üniv. 

Ġlahiyat Fak. Dergisi 8 (2003), s. 159-160. 

690  ġerif, age, c. I, s. 418-419. 
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vermiĢtir. Sühreverdî, Kur‟an, hadis ve sufilerin sözlerinden çokça alıntı yaparak 

ilgilendiği tüm farklı fikirleri Ġslam kalıbına dökmüĢtür.
691

  

 ĠĢrâkîlik ile tasavvufun aralarında büyük bir irtibat vardır. Her ikisi de keĢf ve il-

hama dayalı ekollerdir. Ancak ĠĢrâkîlik‟teki ilhamın naslara bağlılığı tartıĢmalı iken, 

Tasavvuf‟taki ilham naslara bağlıdır. Öte yandan ĠĢrâkîlik‟in savunduğu sezgi Tasav-

vufçuların benimsediği cezbe ve sekr hali olmayıp, tamamen manevî bir sezgidir. Bu 

sezgiye, kalbe nüfûz etme manasında mükâĢefe de denilmektedir. ĠĢrâkîlik‟e göre insan 

mükâĢefe yolu ile derece derece karanlıktan Nur‟a doğru yükselir. Allah ise bütün ıĢıkla-

rın birleĢtiği ıĢık olup, nurlar nuru (Nûru‟l-Envâr) olarak kabul edilir.
692

 

 Tefsirinde ĠĢrâkî felsefenin kısmen izleri görülmekle beraber
693

 ġîrâzî, bu felsefeyi 

savunmaz. Kur‟an‟da geçen ve ĠĢrâkîlerin temel kavramlarından olan “en-nûr” kavramı-

na diğer müfessirlerin verdikleri anlamları verir.
694

 “Yeryüzü Rabbinin nuru ile aydın-

landı…”
695

 ayetini ĠĢrâkî felsefeden farklı bir bakıĢ açısı ile açıklar. “el-iĢrâk,” ıĢık ve 

nur demektir. GüneĢ doğup ıĢıklarını yaydığı zaman “eĢrakati‟Ģ-Ģemsu” denir, Ģeklinde 

ĠĢrâkı açıkladıktan sonra nurdan kastın istiare yolu ile adalet anlamında olduğu Ģeklinde 

bir görüĢü aktarır. Buna göre “bi nûri rabbihâ” ifadesinin “bi „adli rabbihâ” anlamına 

geldiğini belirtir ve bu meyandaki kullanımlarla ve bir hadisle bunu destekler. Nurun 

izafetinin yaratılmıĢın yaratıcıya izafeti olduğunu, yani Allah‟ın nuruyla anlamına geldi-

ğini, nur isminin yeryüzüne izafetinin Allah‟ın orada adaletini yayması, adalet terazisini 

kurması ve yeryüzü ehli arasında adaletle hükmetmesi anlamında olduğunu belirtir. 

Ġmâm Ebu Mansûr Mâtûrîdî‟nin görüĢünü
696

 ve benzer birkaç görüĢ daha aktardıktan 

sonra Ģu cümlelerle ayetin tefsirini bitirir: “Bir grup Allah‟ın nur cinsinden ve beĢ duyu 

ile algılanan ıĢık cinsinden olduğunu vehmederek yoldan çıktı. Bilakis Allah gökleri ve 

                                                 

691  ġerif, Ġslam DüĢüncesi Tarihi, c. I, s. 413, 418; Ziya, Hilmi, Türk Tefekkürü Tarihi, Matbaaı 

Ebuzziya, Ġstanbul 1934, c. II, s. 8; Erdoğan, agm, s. 166; Uludağ, agm, c. XXIII, s. 435-436; Er-

doğan, “ĠĢrâkîlik‟in Ġslâm Felsefesi Ġçerisindeki Yeri Ve Kaynakları”, s.166, 171-175. 

692  Erdoğan, agm, s. 164-165. 
693

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 161b, 188a; ĠÜ Ktp., nr. A1830, vr. 165a, 168b, 

173a-b; Hekimoğlu, nr. 112, vr. 6a-b, 82a; Hekimoğlu, nr. 116, vr. 75b-76a, 106a-b (eĢyanın varlı-

ğının tamamı Allah‟ın zatının nurlarından bir nurdur…); Hekimoğlu, nr. 119, vr. 147a-148a; 

Hekimoğlu, nr. 123, vr. 158b-163b; Esad Ef., nr. 137, vr. 46b. 
694

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 132, vr. 166a. 
695

  Zümer 39/69. 
696

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 125, vr. 131a. 
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yeri aydınlatandır. Her nur yaratılma ve inĢa bakımından O‟ndandır.”
697

 Görüldüğü gibi 

ġîrâzî burada ĠĢrâkî felsefecilerin görüĢünü andıran bir görüĢ aktarır ve onların yoldan 

çıktığını ifade eder. Sühreverdî‟ye göre, Kur‟an bizatihi kendisi, Nur sûresinin 35. ayeti 

ĠĢrâkî felsefe ekolüne temel olmuĢtur. Bu ayetteki “göklerin ve yerin nuru”nun anlamı, 

bazı müfessirlerin Allah hakkında en-Nur ismini söylemekten imtina ederek söyledikleri 

“göklerin ve yerin münevviri (aydınlatıcı, nurlandırıcı) Ģeklinde değil; bilakis “O saf 

Nurdur ve diğer nurlar, O‟nun Nurunun yayılmasındaki dalgalardır,” manasındadır. 

Sühreverdî, âlemdeki her Ģeyi Allah‟ın nuruna ve o nurun akıĢına (feyz) döndürüyor.
698

 

 Müfessir, Nur ayetinin “Allah göklerin ve yerin nurudur…” tefsirine Ģöyle baĢlar: 

“el-kavlu fi‟l-ilahiyyât” diye baĢlık attıktan sonra, bil ki nur, dilde bu keyfiyette güneĢ-

ten, aydan, yer, duvar ve benzerinden yayılan ıĢık olup, bu manada nur lafzının Allah‟a 

izafe edilmesi mümkün olmaz. Nasıl olsun ki nur arazdır ve zatı itibari ile parçalara ayrı-

landır. Zahire göre böyle olunca tevil etmek gerekecektir. Ulema bu konuda çeĢitli ve-

cihler zikretti…
699

 diyerek çeĢitli müfessirlerin görüĢlerini aktarır. Kendisi ĠĢrâkî düĢün-

ceyi andıran bir katkıda bulunmaz.
700

 Sadece Burhânüddîn en-Nesefî‟den Gazzâlî‟nin 

MiĢkâtü‟l-Envâr‟ındaki “Allah‟ın hakikatte nur olduğu, nurun sadece O olduğu” Ģeklin-

de görüĢünü aktarır.
701

  

 ġîrâzî, Ģerh ettiği Sühreverdî‟nin “Hikmetü‟l-ĠĢrâk”ından herhangi bir bilgi ak-

tarmaz. Sadece bir yerde hangi Sühreverdî olduğunu belirtmeden “kâle‟s-Sühreverdî 

rahimehullâh” diyerek onun “kalbin kasveti, katılaĢmasıdır. Kur‟an‟ı dinleme tiryakisi olarak, 

nurlarına alıĢması ve neticede ondan etkilenmemesidir”
702

 Ģeklindeki görüĢünü aktarmıĢtır.  

 Böylece ġîrâzî‟nin, tefsirini halka yazdığı için iĢrâkî felsefeyi yanlıĢ anlaĢılmasın-

dan çekinerek tefsirine yeterince yansıtmadığı, hatta sokmadığı anlaĢılmaktadır. Burada 

gençlik yıllarında ĠĢrâkî düĢünceyi savunan ġîrâzî‟nin, tefsirini yazdığı son yıllarına 

                                                 

697
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 125, vr. 131b. 

698
  Okudan, agt, s.  137, 139. Sühreverdî‟ye göre biz de cismani lezzetlerden soyutlandığımız zaman, 

üzerimize bizden hiç yardımını kesmeyen ilahi nur tecelli eder. O, bütün hayatı boyunca Allah‟a 

ulaĢmak ve nurları müĢahede etmek gayesi ile her Ģeyden yüz çevirerek, ĠĢrâkle meĢgul olmuĢtur. 

Ay.  
699

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 123, vr. 158b. 
700

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 123, vr. 158b-165a. 
701

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 123, vr. 163a. 
702

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 137, vr. 58b. ġihâbüddîn es-Sühreverdî (539-632/1145-

1234)‟nin “Nuğbetü‟l-Beyan fi Tefsiri‟l-Kur‟an” adlı iki cilt tefsiri vardır, el yazma nüshaları 

mevcuttur (AteĢ, age, s. 160-162). ġîrâzî‟nin bu eserden aktarmıĢ olması mümkündür. Ancak 

Kur‟an‟ın nuruna alıĢmaktan bahsetmesi Sühreverdî el-Maktûl olmasını da mümkün kılmaktadır.  
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kadar düĢüncesinde bir takım değiĢimlerin olduğunu, zamanının tasavvuf düĢüncelerin-

den etkilendiğini, tefsirini yazarken de edindiği malumatın düĢüncesini etkilediği Ģek-

linde bir yorum yapabiliriz. Ancak Sühreverdî‟nin Hikmetü‟l-ĠĢrâk‟ine yazdığı Ģerhin 

önsözünde Sühreverdî‟yi ve ĠĢrâkî fesefeyi övmesi ve bu akımın temsilcilerinden sayıl-

ması, ġîrâzî‟nin ĠĢrâkî düĢünceye sahip olduğunu, tefsirinde de yazılıĢ gayesine uygun 

olarak bu düĢünceye yer vermediği anlaĢılmaktadır. Bunun yanında ġîrâzî‟nin bir sente-

ze gitmeden, çeĢitli düĢüncelere bağımsız bakabilme özelliğinin tefsirine ĠĢrâkîliği sok-

mamasında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca müstensihlerin tasarrufta bulunarak 

ĠĢrâkî yorumları çıkarmıĢ veya değiĢtirmiĢ olabileceği de akla gelmektedir. Neticede 

ġîrâzî‟nin tefsirinden, onun düĢünce temelinde ĠĢrâkîliğin değil, ehl-i sünnetin yer aldığı 

anlaĢılmaktadır. 

Cerrahoğlu‟nun da belirttiği gibi felsefenin hiçbir türü akaid terimleri ile ifade 

edilmemelidir. Felsefeye ait Ģeyler felsefeye bırakılmalıdır.
703

 ġîrâzî, filozof olmasına 

rağmen, bazı ayetleri felsefî görüĢler açısından tefsir ederek dinin aslı olan Kur‟an-ı Ke-

rim‟i kendi görüĢlerine hizmet eder duruma getirenler gibi yapmamıĢtır.  

3. Fethu‟l-Mennân‟ın Kendisinden Sonraki Tefsirlere Etkisi 

ġîrâzî‟den 29 yıl sonra vefat eden Alâuddîn „Alî b. Muhammed b. Ġbrâhîm b. Ömer eĢ-

ġeyhî Ebu‟l-Hasen el-Hâzin (ö. 741/1341), “Lubâbu‟t-Te‟vîl fî Me„âni‟t-Tenzîl” adlı 

tefsirinde ġîrâzî‟nin tefsirinden isim vermeden önemli ölçüde istifade etmiĢtir. el-

Hâzin‟in en önemli kaynaklarından biri, Bagavî‟nin Me„âlimu‟t-Tenzîl‟i,
704

 diğeri de 

Kutbuddîn‟in tefsiridir. Belli surelerin tamamına yakınını isim vermeden ġîrâzî‟den al-

dığı görülmektedir. 

Ġsim vermeden Kutbuddîn‟den yaptığı alıntılara Ģu örnekleri verebiliriz: 

                                                 

703
  Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. II, s. 31-32. 

704
  Eroğlu‟nun belirttiğine göre Hâzin, bu tefsîrini, el-Begavî‟nin “Me„âlimü‟t-Tenzîl” adlı eserinden 

özetlemiĢ ve buna el-KeĢĢâf, Mefâtihu‟l-Gayb ve Envârü‟t-Tenzîl gibi muteber tefsîr kitaplarından 

topladığı bilgileri ilave ederek meydana getirmiĢtir. Eroğlu, Ali, “Hâzin” DĠA, Ġstanbul 1998, c. 

XVII, s.125. el-Hâzin, tefsirinin mukaddimesinde Bagavî‟nin hadisçiliğini övmüĢtür. Alâuddîn 

„Alî b. Muhammed b. Ġbrâhîm el-Bağdâdî el-Hâzin (ö. 741), Lubâbu‟t-Te‟vîl fî Me„âni‟t-Tenzîl, 

Kahire 1317/1899, c. I, s. 3.  
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el-Hâzin, tefsirinin mukaddimesinde tefsir ve te‟vilin manası ile istiâzenin tefsi-

rini  ġîrâzî‟nin tefsirinden almıĢtır.
705

  

el-Hâzin, Bakara sûresinin 30. ayetini açıklarken “Meleklerin mahiyeti ve Âdem 

a.s.‟ın yaratılması” ve “Âdem a.s.‟ın vasfı” baĢlığı altındaki rivayetleri isim vermeden 

aynen Fethu‟l-Mennân‟dan almıĢtır.
706

 

el-Hâzin Nisa sûresinin 5-12. ayetlerinin tefsirini Begavî ve Kutbuddîn‟den al-

mıĢtır.
707

 el-Hâzin, Begavî‟nin ve Kutbuddîn‟in tefsirlerini önüne açıp biraz birinden, 

biraz da diğerinden yazmıĢ gibidir. ġîrâzî de ilgili ayetlerin tefsirinde önemli ölçüde 

Begavî‟den istifade etmiĢtir. el-Hâzin, Nisa sûresi 12. ayetindek “bu taksim yapılacak 

vasiyetten ve borçtan sonradır”
708

 cümlesinin tefsirinde ġîrâzî‟nin “bunun tefsiri daha 

önce geçti” ifadesini dahi almıĢtır. Bu durum Hâzin tefsirinin, Kutbuddîn‟in tefsirine ne 

kadar bağlı olduğunu gösterir. 

Nisa sûresinin 57-70. ayetlerinin tefsirinde el-Hâzin, Begavî‟nin tefsirinden de 

istifade etmekle beraber daha ziyade Kutbuddîn‟den yararlanmıĢtır. Kutbuddîn‟in  de-

ğiĢtirerek ve bir kısım ifadeler ekleyerek Begavî‟den aldığı açıklamaları da el-Hâzin 

aynısı ile Kutbuddîn‟den almıĢtır.
709

 ġîrâzî‟nin, 70. ayetteki “daha önce zikredildiği gi-

bi” ifadesini dahi almıĢtır.
710

 Nisa sûresinin tamamını daha ziyade tefsir dıĢı ifadeleri 

çıkararak ġîrâzî‟den almıĢ gözüküyor. Zaman zaman fasl baĢlığı altındaki konuları da 

ondan almaktadır. Böylece el-Hâzin, sadece ayetlerin tefsirinde değil, tefsir dıĢı konula-

rın yer aldığı fasl baĢlıklarında da Fethu‟l-Mennân‟dan yararlanmıĢtır. Örneğin Ġsrâ 

sûresinin ilk ayeti ile ilgili açıklamaları ve fasl baĢlıkları ile
711

 Kamer sûresinin 49. aye-

tinin tefsirinde kaderle ilgili bir takım açıklamaları ġîrâzî‟den almıĢtır.
712

   

                                                 

705
  KrĢ. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 25a-26b; el-Hâzin, age, c. I, s. 12-13 

706
  KrĢ. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 109, vr. 74b-77b; el-Hâzin, age, c. I, s. 35-37. 

707
  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 110, vr. 121a-141b; el-Hâzin, age, c. II, s. 5-18; Begavî, age, 

c. II, s. 164-179. 
708

  ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 110, vr. 141b; el-Hâzin, age, c. II, s. 17.  
709

  KrĢ. Hekimoğlu, nr. 111, vr. 224a-240b; el-Hâzin, age, c. II, s. 60-68; Begavî, age, c. II, s. 238-

247.  
710

  Hekimoğlu, nr. 111, vr. 240b; Begavî, age, c. II, s. 68.  
711

 KrĢ. Hekimoğlu, nr. 118, vr. 2a-11b; el-Hâzin, age, c. III, s. 172-182. Begavî‟den de istifade etmiĢ-

tir. 
712

  KrĢ. Hekimoğlu, nr. 126, vr. 253a-254b; el-Hâzin, age, c. IV, s. 198-200. 
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el-Hâzin, Nîsâ 4/57
713

 ve Hâkka 69/40
714

 ayetlerinin tefsirinde ġîrâzî‟nin soru-

cevap yöntemi ile açıklığa kavuĢturduğu meseleleri isim vermeden ondan alarak kendi 

görüĢü imiĢ gibi ifade etmiĢtir.  

Kutbuddîn‟in, tefsirinin kaynaklarının fazlalığı yanında aldığı bilgilere katkılar 

sağlaması, el-Hâzin‟in ise malumatları aynen alması, Fethu‟l-Mennân tefsirini daha 

önemli kılmaktadır. Ayrıca bu durum, el-Hâzin tefsirinin tanınmıĢ olmasına rağmen 

Kutbuddîn‟in müfessirliğinin el-Hâzin‟den daha üstün olduğunu göstermektedir. 

 “el-Lubâb fî „Ulûmi‟l-Kitâb” tefsirinin müellifi Ebû Hafs Ömer b. „Alî ed-

DimeĢkî (ö. 880/1475 sonrası) de isim vermeden Fethu‟l-Mennân‟dan yararlanmıĢtır. 

Örneğin Kevser ve Kâfirûn Sûrelerinin tefsirinde önemli ölçüde alıntılar yapmıĢ, 

ġîrâzî‟nin Râzî, Kurtubî gibi müfessirlerden alıntılarını da bu müfessirlerin isimlerini 

vererek ġîrâzî‟den almıĢtır.
715

  

 ġemseddîn es-Sefîrî (ö. 956/1549) de “el-Mecâlisü‟l-Va„ziyye fî ġerhi Ehâdîsi 

Hayri‟l-beriyye min Sahîhi‟l-Ġmam el-Buhârî” adlı Buhârî Ģerhinde “kâle‟l-„Allâmî fî 

Tefsîrihî” ifadesi ile Fethu‟l-Mennân‟dan rivayetler aktarmıĢtır.
716

  

 16. yüzyıl Osmanlı âlimlerinden Abdülmecîd b. ġeyh Nasûh Tosyevî (ö. 

996/1588), “Cevâhiru‟l-Kur‟ân ve Zevâhiru‟l-Furkân”
717

 adlı tefsir risâlesinde Fethu‟l-

Mennân‟dan alıntılar yapmıĢtır.
718

 Alıntı yaparken de “eĢ-ġeyh el-Fâdıl el-„Allâmî, 

Fethu‟l-Mennân diye isimlendirilen tefsirinde Ģöyle dedi”
719

 ifadesini kullandığı gibi, 

“Tefsîru‟l-„Allâmî‟de Ģöyle denmektedir”
720

 Ģeklinde sadece tefsirin diğer bir ismini de 

zikretmiĢtir. 

                                                 

713
  KrĢ. Hekimoğlu, nr. 111, vr. 224a-b; el-Hâzin, age, c. II, s. 60. 

714
  KrĢ. Esad Ef. nr. 138, vr. 108b; el-Hâzin, age, c. IV, s. 308.  

715
  KrĢ. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Esad Ef., nr. 140, vr. 128a-140a; Ebû Hafs Ömer b. „Alî b. „Âdil ed-

DimeĢkî el-Hanbelî (ö. 880/1475 sonrası), el-Lubâb fî „Ulûmi‟l-Kitâb, Thk. ve Ta„lîk: „Âdil 

Ahmed „Abdu‟l-Mevcûd-„Alî Muhammed Mu„avvıd, Dâru‟l-Kütübi‟l-„Ġlmiyye, Beyrut 

1419/1998, c. XX, s. 520-536. 
716

  Örneğin bk. es-Sefîrî, ġemseddîn Muhammed b. Ömer b. Ahmed eĢ-ġâfiî (ö. 956/1549), el-

Mecâlisü‟l-Va„ziyye fî ġerhi Ehâdîsi Hayri‟l-Beriyye min Sahîhi‟l-Ġmam el-Buhârî, Thk. ve Thr. 

Ahmed Fethi Abdurrahman,  Dâru‟l-Kütübi‟l-„Ġlmiyye, Beyrut 1425/2004, c. I, s. 134, 341.   
717

  Bu eser üzerinde bir makale çalıĢması mevcuttur. Hayta, Ufuk - BirıĢık, Abdulhamit, “Hayatı ve 

Eserleriyle Abdülmecîd b. ġeyh Nasûh Tosyevî ve Cevâhiru‟l-Kur‟ân ve Zevâhiru‟l-Furkân Adlı 

Tefsir Risâlesinin Ġlmî Değeri”, Uludağ Ünv. Ġlahiyat Fak. Dergisi, c. 16,  Sayı: 2007, s. 343-367. 
718

  Hayta, agm, s. 365. 
719

  Tosyevî, Cevâhiru‟l-Kur‟ân, Sül. Ktp. Hacı Mahmûd Efendi, nr. 230, vr. 5a, b, 6a, 17b, 55a, 59a, 

61b. 
720

  Tosyevî, age, Hacı Mahmûd Efendi, nr. 230, vr. 17b, 55a, 61b, 65a, 72a, 80b, 108b, 114b. 
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 Abdusselâm b. Nu„man b. Halîl (ö.?)‟in, fıkıh alanındaki “Menâsiku‟l-Hac” adlı 

eserinde “zekerahû Fethu‟l-Mennân fî Tefsîri‟l-Kur‟ân” Ģeklinde ġîrâzî‟nin tefsirinin 

ismini vererek hadis rivayetleri ve malumat aktarır.
721

  

Alûsî (ö. 1270/1853), Kehf sûresi 65. ayetin tefsirinde Hızır ve Ġlyâs hakkındaki 

bir rivayeti “bazıları el-„Allâmî‟nin tefsirinden zikretti” diyerek aktarır.
722

 

Böylece ġîrâzî‟nin tefsiri, öncelikle kendisi ile çağdaĢ olan el-Hâzin‟in tefsirine 

akabinde Ebû Hafs Ömer b. „Alî ed-DimeĢkî‟nin tefsirine önemli ölçüde kaynaklık et-

miĢtir. Bunların haricinde birkaç esere daha kısmi kaynaklık ettiği görülmektedir. Buna 

göre ġîrâzî‟nin tefsirinin kendinden sonraki döneme daha fazla etki ettiğini gittikçe bu 

etkinin azaldığını söyleyebiliriz.  

  

                                                 

721
  Abdusselâm b. Nu„man b. Halîl, Menâsiku‟l-Hac, Sül. Ktp., Ayasofya, nr. 001468, s. 10a, 26b, 

34a, 42a, 46b, 47a, 49b, 53a. 
722

  el-Alûsî, ġihâbuddîn, es-Seyyid Mahmut, Rûhu‟l-Meânî fî Tefsîri‟l-Kur‟âni‟l-Azîm ve‟s-Seb„il-

Mesânî, Ġhyâu‟t-Turâsi‟l-„Arabî, Beyrut ty, c. XV, s. 325; Âlûsî‟nin verdiği bilgi ġîrâzî‟nin tefsi-

rinde Kehf sûresi 82. ayetin tefsirinde yer almaktadır. ġîrâzî, age, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 118, 

vr. 243a. 



SONUÇ 

 ġîrâzî‟nin yaĢadığı dönem, iĢgal, tefrika ve taassubun had safhada olduğu bir dö-

nemdir. O dönemde iĢgal altında olan Ġslam toplumu en küçük parçasına kadar bölün-

müĢ, mezhepler içinden meĢrepler ortaya çıkmıĢ, bugün uç görünen birçok akım o dö-

nemde filizlenmiĢtir. Bu durum mezheb ve meĢreb taassubunu doğurmuĢ, dinde aĢırı 

te‟villere gidilmiĢ, hurafe ve bidatler almıĢ yürümüĢtür. Böyle bir ortam ġîrâzî‟nin Ehl-i 

sünnete bağlılığını artırmıĢtır. Bu noktada ümmeti yeniden Ehl-i sünnet üzere birleĢtirme 

gayesi gütmüĢ ve bu çabasını tefsirine yansıtmıĢtır.  

Özellikle de kadılık yaparken halkı yakından gözleme fırsatı bularak ahlakî çö-

zülmeye ve düĢünce kargaĢasına Ģahit olan Kutbuddîn, bir çözüm olarak halkın okuyup 

amel etmesi için ömrünün sonuna doğru bu tefsirini yazmıĢtır. Tefsirinde düĢüncedeki 

bozulmalara karĢı Ehl-i sünneti savunmuĢ, ameldeki bozulmalara karĢı fıkhî konulara 

geniĢ yer vererek bozulmaları düzeltmeğe çalıĢmıĢ, ahlaki bozulmalara karĢı da tasavvuf 

düĢüncesini ön plana çıkarmıĢ ve bu noktada özellikle de Gazzâlî‟nin Ġhya‟sından sıkça 

alıntılar yapmıĢtır. YaĢadığı  dönemin buhranlı yapısından kaçıĢ yeri olarak da asr-ı saa-

deti gören ġîrâzî, Sahabeye ve onların yaĢadığı dini hayata tefsirinde geniĢ yer vermiĢtir.  

 Kutbuddîn ġîrâzî, tefsirinin mukaddimesinde tefsirini çeĢitli tefsirlerden derleye-

rek avam için yazma niyeti içinde olduğunu belirtmiĢ ve alıntılarında anlaĢılmayı kolay-

laĢtıracak ifade değiĢikliklerine giderek daha anlaĢılır bir dil kullanmıĢtır. Ancak belki 

halkın bu konuda yetersizliğini görmesi ile tefsirin sonlarına doğru eserinin avam ve 

havas için uygun olduğunu söyleyerek, öğüt verenlerin bunu anlayıp halka aktarmasını 

istemiĢ, bu yüzden dilini biraz ağırlaĢtırmıĢ, kaynak ismi vermede daha titiz davranmıĢ 

ve alıntının bittiği yeri göstermiĢtir. 

 ġîrâzî‟nin ömrünün sonlarına doğru, halka Kur‟an, hadis ve Ġhyâu Ulûmi‟d-Dîn 

sohbetleri yaparken, kendinden sonrakilerin bu geleneğini devam ettirmesi, öğüt veren-

lere de azık olması için tefsirini yazmıĢ olması ile tefsirinin içeriği arasında doğrusal bir 

iliĢki vardır. Tefsirinde özellikle öğüt verici nitelikte olan hadislere geniĢ yer vermiĢ, 

Gazzâlî‟nin Ġhyâ‟sından sıkça yararlanmıĢ ve öğüt verici malumat tefsirinde ağırlık ka-

zanmıĢtır. Halkın anlayabilmesi için de alıntı yaparken kelime ilavesi vb. Ģekilde kısmî 

değiĢiklikler yaparak ifadeleri kolaylaĢtırmıĢtır. Halkın iyice özümsemesi için de önem-
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sediği konuların tekrarına yer vermiĢ ve bazen aynı malumatı dört sefere kadar tekrarla-

dığı olmuĢtur. 

 Böylece tefsirini halk için yazan müfessirimiz, o dönemde halkın ihtiyaç duyduğu, 

günümüzde de dindar halkın ilgisini çeken türden dinî kitapları kapsayacak Ģekilde ko-

nulara; hadis, fıkıh/ilmihal bilgisi, tarih, siyer, sahabenin hayatı, hac menâsiki, tasavvuf, 

dua, hikaye ve menkıbelere tefsirinde çeĢitli baĢlıklarda yer vermiĢtir. Bu yönü ile tefsiri 

bir tefsirden ziyade halkın baĢvurucağı dini bir ansiklopediyi veya ilimler mecmuasını 

andırmıĢtır. Kutbuddîn, bu Ģekilde halkın ilgisini çeken konulara tefsirinde geniĢ yer 

vermekle tefsiri halka taĢımıĢ ve böylece Kur‟an‟ı anlamadan dua ve ibadet kitabı olarak 

okuyan ve o dönemde çeĢitli dini gruplara ayrılan halkın, Kur‟an‟ı anlamasına katkı sağ-

layarak çok önemli bir hizmeti gerçekleĢtirmiĢtir.  

 Her cildi yaklaĢık yüz seksen varaktan oluĢan, toplam kırk cilt olan tefsirinin hac-

minin bu kadar geniĢ olmasının sebepleri, rivayetlere ağırlık vermiĢ olması, bazı ayetler 

hakkında çokça görüĢ aktarması, tefsir dıĢı kaynaklardan geniĢ Ģekilde alıntılar yapması, 

fasl baĢlığı altında çeĢitli konulara dalması, tekrarlara yer vermesi, fıkhî konulara geniĢ 

yer ayırması, hiçbir ayeti atlamadan ayetleri ayrıntılı olarak genellikle de parça parça; 

kelime kelime veya cümle halinde tefsir etmiĢ olmasıdır. Hacim itibariyle tefsirle uzak-

tan ilgisi olan anlatımlar, doğrudan tefsirle ilgili anlatımlardan daha fazla olmuĢtur. Do-

layısıyla tefsirin bu denli hacimli olmasının birinci sebebi de budur. Doğrudan tefsirle 

alakalı rivayetler, izahlar ve yorumlar orta hacimli bir tefsir ölçüsündedir.  

 ġîrâzî, o devirdeki ilmî geleneğe uyarak kendinden önceki malumatı eserinde top-

laması ile bir anlamda ilmî açlığını ve daha önce dini alanda yeterli eğitim alamamanın 

eksikliğini gidermiĢ gibidir.  

 ġîrâzî‟nin bu tefsiri peygamber ve sahabeden gelen malumata ağırlık vermesi ile 

öncelikli olarak rivayet, kendinden önceki dirayet tefsirlerinden önemli ölçüde istifade 

etmesi ve görüĢler arasında tercihte bulunmasından dolayı ikinci olarak dirayet, tasavvu-

fî yorumlara yer vermesi ile de iĢ„ârî yönü olan bir tefsirdir. Rivayet, dirayet ve tasavvu-

fî tefsir kapsamındaki bilgileri, ilgili kaynaklardan genellikle isim vererek toplayan, 

kendine özgü derleme türü bir eserdir. Bu eser, yazılıĢ amacı bakımından Arap dilinin 

kuralları, irab, belağat vb. alanlara fazlaca eğilmeyip kendi dönemindeki toplumsal ya-

pıyı dikkate aldığından ve toplumun ihtiyaçlarına cevap sunmaya çalıĢtığından dolayı 

topluma bakan yönü ile ictimâî/ sosyolojik tefsir ile benzerlik arz etmektedir. Sosyolojik 



327 

 

tefsirin doğduğu 19. ve 20. yüzyılın Ģartları ile Kutbuddîn‟in yaĢadığı çağdaki Müslü-

manların içine düĢtüğü buhranlı yapı birbirine benzemektedir ve her iki durum da Ġslam 

ümmetini arayıĢlara sevk etmiĢ, çeĢitli dinî grupların ortaya çıkmasını ve öze, Kur‟an‟a 

dönüĢü sağlamıĢtır. 13. yüzyılın olumsuz Ģartlarının doğurduğu bu tefsir her ne kadar 

mezhep taassubundan ve Ġsrâilîyyattan arınamamıĢ olsa da ve akla geniĢ hürriyet alanı 

tanıyan sosyolojik tefsir metodu ile örtüĢmese de Kutbuddîn, Kur‟an‟ı halka taĢıyarak 

avamın doğru bir düĢünce yapısına ve Kur‟an anlayıĢına sahip olmasını hedeflemiĢ ve 

dengeli bir düĢünce yapısı sergilemiĢtir.  

 Böylece Kutbuddîn‟in tefsiri toplumsal yapıyı dikkate alarak, toplumu ıslah etme 

ve topluma yön verme gayesi ile yazılması, Kur‟an‟ın toplum tarafından anlaĢılmasını 

ve toplumsal hayatı değiĢtirmesini öncelemesi bakımından orjinaldir. Bunun haricinde 

tefsirde yeni bir yöntem ve düĢünce yapısı geliĢtirememiĢtir. Bunun sebepleri irdelendi-

ğinde Ģunlar görülür: 1. Zamanındaki fikrî durgunluk ve malumata ağırlık verilmesi. 2. 

Zamanında Kur‟an ilimlerinin hemen her alanında eserler te‟lif edilerek tefsir ilminin 

zirveye ve doygunluğa ulaĢmıĢ, anlaĢılması ve çözümü güç olan ayetlerin büyük ölçüde 

açıklığa kavuĢmuĢ olması. 3. Kendi yapısı; derlemeci bir bakıĢ açısına sahip olması ve 

daha ziyade Ģârih olması, tefsirde ün kazanmıĢ müfessirler kadar yeterli alt yapısının ol-

maması ve dolayısı ile tefsirde söylediklerini bir yere dayandırma çabasıdır. 

ġîrâzî‟nin, tefsirini birçok tefsirden yararlanarak yazarken bu tefsirlerdeki birinin 

eksik bırakıp diğerinin tamamladığı veya birinin diğerinden daha etkili ve tutarlı yapmıĢ 

olduğu yorumları derleyerek tefsirine almıĢ olması ve kaynak belirtmesi, Kur‟an‟ı anla-

ma konusunda doyurucu bilgileri bir arada tefsirinde bulunmasını kolaylaĢtırmaktadır. 

Zaman zaman görüĢler arasında tercihte bulunması ve bunu belli kriterlere göre yapmıĢ 

olması da onun doğru bilgiye ulaĢmadaki çabasını gösterirken okuyucunun da doğru bir 

sonuca ulaĢmasına katkı sağlamaktadır.  

 ġîrâzî‟nin tefsiri gerek hacminin geniĢliği, çok sayıda rivayeti barındırması, gerek-

se günümüzde kayıp veya elyazması halinde bulunan tefsirlerden alıntılar yapmıĢ olması 

sebebi ile baĢvurulması gereken önemli kaynaklar arasında yer almaktadır. Bunun ya-

nında ġîrâzî‟nin, görüĢler arasında tercihte bulunması ve bunu baĢarı ile yapması, ayetler 

arası münasebete önem vermesi, soru-cevap yöntemi ile birçok meseleyi açıklığa kavuĢ-

turmaya çalıĢması ve çok sayıda kaynaktan yararlanıp, tefsirini yazarak bir ayet hakkın-
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da bir çok yorumu bir arada bulabilme imkanı vermesi nedeni ile farklı bakıĢ açıları ge-

liĢtirmeyi sağlayacağından dolayı baĢvurulması gereken bir tefsirdir. 

 ġîrâzî‟nin, Sadreddîn Konevî ve Tebriz kadısı Ġzzüddîn el-Burhânî gibi değerli hoca-

lardan hadis eğitim alması nedeni ile bu alanda tefsiri zengin bir içeriğe sahiptir. Özel-

likle bir ayet hakkında veya bir meselede peĢ peĢe çok sayıda hadis aktarmaktadır. Ah-

kâm ayetlerinin açıklamasına genellikle Kurtubî‟nin tefsirine dayalı olarak geniĢ yer 

vermesi ve dört mezhebin görüĢünü bir arada zikretmesi ile de bunları mukayese etme 

imkanı tanımıĢtır. Müfessirin, tefsirini yazarken öğüt verme konumunda olanların bunu 

halka anlatma gayesini gütmüĢ olması ve öğüt verici konulara geniĢ yer vermesi sebebi 

ile bu tefsir, özellikle halka vaaz eden din görevlilerinin tefsirin yazılıĢ gayesine uygun 

olarak baĢvurabilecekleri bir kaynak konumundadır.  

 Müfessirin, hadislerin sıhhatine önem vermekle beraber özellikle öğüt vermek 

maksadı ile zayıf ve uydurma hadislere yer vermesi, halkı Kur‟an‟a yönlendirmek gaye-

si ile uydurulmuĢ olan fedâilu‟l-Kur‟an rivayetlerini bu maksada uygun olarak tefsirinde 

sıklıkla kullanması ve Ġsrâilîyyata yer vermesi tefsirinin eleĢtirilmesi gereken yönlerin-

dendir.  

Zamanının bilim dallarında uzman olan ġîrâzî‟nin bilimsel birikimini tefsirine 

yeterince yansıtmaması yanında tefsir rivayetlerini bilimsel bilgilere tercih edebilmesi, 

temsilcisi sayıldığı ĠĢrâkî düĢünceye ise yok denecek kadar az yer vermesi ve bu düĢün-

ceyi savunmaması bu eserin ilginç yönlerindendir. Bu durum ġîrâzî‟nin her bilim dalına 

bağımsız bakabilme özelliğini yansıttığı gibi, onun dini alana tanıdığı daha üst değeri ve 

tefsiri, otoritelerin söz söyleyebileceği bir alan olarak görme anlayıĢını da yansıtır.  

Yanında sürekli olarak kırk kadar öğrenci bulunduran ve onlara burs veren 

ġîrâzî, zamanının olumsuz Ģartlarını iyileĢtirmek için eğitime ve halkın ıslahına son de-

rece önem vermiĢtir. ġîrâzî‟nin tefsirini okurken sürekli olarak bilgi vermek veya irĢad 

etmek gayesi ile halka bakan bir yönünün olduğuna dikkat etmek gerekmektedir.  

 Neticede Kutbuddîn ġîrâzî‟nin bu tefsiri, zamanındaki kötü gidiĢatı dert edinerek 

çözüm arayıĢına girmesinin bir delilidir. Ġlhanlıların yakıp yıkmalarından dolayı tefsirde 

kaynak sıkıntısının çekildiği bir dönemde belki bu malzemenin kaybolma endiĢesini de 

taĢıyarak önemli kütüphanelerin kurulduğu Ġlhanlı baĢkenti Tebriz‟de çok sayıda kay-

naktan derleyerek yazdığı bu tefsir, onu minnetle anmamızı gerektiren bir çabanın mah-

sulü olarak karĢımızda durmaktadır. Ölümünün 700. yılında onu rahmetle anıyoruz.  
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ÖZET 

Ertuğrul, Resul, Kutbuddîn eş-Şîrâzî ve Tefsiri, Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. 

İdris ŞENGÜL, 345 s.  

 

Bu tezin amacı, İlhanlılar devrinde karmaşık bir siyasi-kültürel ortamda ya-

şamış olan, bir dönem Anadolu‟da Sivas kadılığı yapan ve çok yönlü âlim olan 

Kutbuddîn Şîrâzi (ö. 710/1311)‟nin “Fethu‟l-Mennân fi Tefsiri‟l-Kur‟ân” adlı 40 cilt-

lik yazma tefsirini tanıtmak ve tefsirinde izlediği metodu ortaya koymaktır. 

Tezimiz giriş ve üç bölümden oluşmaktır. Giriş kısmında konunun önemini, 

amacını, metodunu ve kapsamını ele aldık. 

 Birinci bölümde yazarın yaşadığı dönemin siyasi, sosyal, ilmî ve kültürel duru-

mu ile hayatını, hocalarını, talebelerini, ilmî kişiliğini ve çeşitli ilim dallarında telif 

ettiği eserlerini ele aldık.  

 İkinci bölümde genel olarak Şîrâzî‟nin tefsirini tanıttık. İlk önce yazarın Kur‟an 

ve tefsir anlayışını ortaya koymaya çalıştık. Ardından tefsirinin nüshalarını, yazılış 

gayesini, özelliklerini ve kaynaklarını ele aldık. 

 Üçüncü bölümde Şîrâzî‟nin tefsirdeki metodunu, rivayet ve dirayet tefsiri açı-

sından inceledik ve Şîrâzî‟nin ayetleri nasıl tefsir ettiğini tefsirinden aldığımız örnek-

lerle göstermeye çalıştık. 

 Neticede Kutbuddîn Şîrâzî‟nin rivayet ağırlıklı olan bu tefsirini değişik kaynak-

lardan derleyerek halkın amel etmesi için yazdığı, tefsirle ilgili farklı görüşleri nakletme-

nin ve görüşler arasında tercihte bulunmanın dışında fazlaca bir tasarrufunun olmadığı ve 

eserinde tefsir dışı konulara genişçe yer verdiği görülmüştür. Tefsirinin 29 cildi gü-

nümüzde mevcut olup, diğer ciltleri kayıptır. 
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Kutbuddîn Şîrâzî, Fethu‟l-Mennân fi Tefsîri‟l-Kur‟ân, Tefsîru‟l-„Allâmî, Kur‟an, tef-

sir, rivayet tefsiri 

 

 



ABSTRACT 

Ertuğrul, Resul, Qutb al-Dîn es-Shirazi and his Commentary, Ph.D Thesis, Advisor: 

Prof. İdris Şengül, 345 pp.  

 

The aim of this thesis is to introduce Qutb al-Dîn es-Shirazi (d. 710/1311)‟s 

forty-volumed manuscript commentary called “Fath al-Mannân fi Tafsîr al-Qur‟ân” 

and put forward his interpretation method. He lived in a complex political and 

cultural environment in Ilkhanate period, he worked as a judge in an Anatolian city 

called Sivas for a while and he was a prominent and well-informed scholar.    

Our thesis has an introduction and three parts. In introduction, we examined 

the importance, aim, scope and method of the subject. 

In the first part, we examined es-Shirazi‟s life, masters, pupils, scientific 

personality and works he wrote on miscellaneous subjects in addition to the political, 

social, scientific and cultural environment of his era.  

In the second part, we tried to introduce various aspects of the commentator‟s 

work explaining his understanding of Qur‟an and interpretation. 

In the third part, we examined es-Shirazi‟s interpretation method in terms of 

his narrative and rational interpretation and, putting forward some examples from his 

book, we showed his interpretation way of Qur‟anic verses. 

As a result, it is seen that es-Shirazi compiled this book, which is mainly 

narrative, from various sources to make people act with it, he did nothing more than 

conveying some different oppinions and making choice between theme and he gave 

place some irrelevant subjects to commentary. 29 volumes of the work are available 

but the rest is lost. 

 

Key Words 

Qutb al-Din es-Shirazi, Fath al-Mannân fi Tafsîr al-Qur‟ân, al-Tafsîr al-„Allâmî, 

Qur‟ân, Commentary, Narrative commentary. 


