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itibaren yerleşmiştir. Osmanlılar'da önem
li tayinler yetkili amirin teklifi, sadrazarnın 
arzı . padişahın onayı tarzında üçlü karar 
halinde, hatta mesela müneccimbaşı ta
yinlerinde olduğu gibi bu işlem hekim
başının inhası, şeyhülislamın teklifi. sad
razarnın telh isi (arz) ve padişahın onayı 
tarzında dörtlü muamelat şeklinde de 
olurdu. X:V ve x:ifl. yüzyıllarda ilmiye tev
clhatı kazaskerlere ait olduğundan şeyhü
lislam işaret-i aliyyesine rastlanmamak
ta. bu tabir daha ziyade X:VI. yüzyıl sonla
rından itibaren görülmektedir. Şeyhülis
lamlar müderris. kadı, naklbüleşraf kay
makamı, müftü tayinlerinde yerleşmiş 

formüller kullanarak altına mCıtat imza
larını atarlardı. Mesela şeyhülislamın sad
razama teklif yazısında sadrazam, Üskü
dar kazasının Eyüp Kadısı Şaban Efendi'
ye şeyhülislamın işaretleri mCıcibince tev
cihini IV. Mehmed'e sunmuş. bu telhis 
üzerine padişah hatt- ı hümayun yazarak 
iade etmiştir (BA, ibnülemin -Tevcthat, nr. 
79). Aynı şekilde İstanbul kadısı, daha son
ra kazasker ve müderris tayinlerinde de 
aynı prosedür takip edilmiştir. Silsile ha
linde on beş-yirmi tayinin birbiriyle bağ
lantılı olarak teklifinde şeyhülislamın işa
ret-i aliyyesi ile başlayan muamelat padi
şahın hatt-ı hümayunu ile sonuçlanırdı. 
Bunun tipik bir örneği 1. Mahmud'a su
nulan bir tayinde görülmektedir. Şeyhü
lislam Dürrl Mehmed Efendi'nin teklif 
yazısından sonra Sadrazam Hekimoğlu Ali 
Paşa bütün tevdhatı silsile halinde sıra
layıp "ma'!Cım-ı hümayunları oldukta 'işa
retleri mCıcibince amel oluna' deyü mü
barek hatt-ı hümayCın-ı inayet -makrCın

ları keşlde buyurulmak babında" şeklinde 
padişahın nası l ifade kullanması gerekti
ğini de belirtmektedir. Nitekim bu telhis 
üzerine 1. Mahmud, "işaretleri mCıcibin
ce am el oluna" hatt-ı hümayununu yaza
rak tayin muamelesini tamamlamıştır. 
Aynı şekilde 1731'de Rumeli ve Anadolu 
kazaskerliklerinin tevcihi için Şeyhülislam 
Paşmakçızade Abdullah Efendi'nin tekli
fi üzerine Sadrazam Kabakulak İ b rahim 
Paşa yazdığı telhiste konuyu arzetmiş ve 
"işbu telhis üzerine 'işaretleri mCıcibince 
amel oluna' deyü mübarek hatt-ı hüma
yunları keşlde buyurulmak babında" şek

linde padişaha ne yapması gerektiğini 
ifade etmiştir. Hatiplik, vaizlik. imamlık, 
müezzinlik, duagOluk, cüzhanlık gibi ci
hetlerin tevcihinde genellikle ilgili vakıf 
.mütevellisinden şeyhülislama gelen arz
lar üzerine şeyhülislam , "Arz mCıcibince 
tevcih olunmak buyurulur"; "Sadaka bu-
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yurulmak mercCıdur" tarzında işaret-i 
aliyyesiyle sadrazama tekiifte bulunur, 
sadrazam telhisi ve padişah hatt- ı hüma
yunu alınarak dörtlü (mütevelli. şeyhülis
lam, sadrazam ve padişah) muamele ta
mam olurdu. Bu durum, Osmanlı mua
melatının gelişme çizgisini göstermesi 
bakımından önemlidir. ll. Mustafa. hoca
sı Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi'ye 
zaaf derecesindeki hürmet ve bağlılığı 
sebebiyle adeta şeyhülislam sadrazarnın 
üstünde yer almış. bu durum muamelat
ta yerleşmiş bazı ifadelerin değiştirilme
sine kadar varmıştı. Nitekim o zamana 
kadar kullanılan, "Tevcih olunmak mercCı
dur" yerine amirane, "Tevcih buyurula" 
işaret-i aliyyesi yazılmaya başlanmıştır 
(BA, Ali Emir!, Il. Mustafa, nr. 1563). XIX. 
yüzyılda kazaskerlerin önemli davalara 
bakmaları hususunda da şeyhülislamın 
işaret-i aliyyesi gerekirdi ( Rumeli Kazas
keri Emin Efendi'nin 12 Cemaziyel'a
hir 1224'te [25 Temmuz 1809[ davaya 
bakmasıyla ilgili Şeyhülislam Dürrlzade'
nin işareti için bk. BA, Cevdet-Adliye, nr. 
2792). 

Padişahtan hatt-ı hümayun alındıktan 
sonra sadrazartı genellikle, "Ba- işaret-i 
aliyye ve ba- hatt-ı hümayun tevcih bu
yuruldu" ifadesiyle buyruldusunu yazıp 
evrakı ruCısu yazılmak ve işlemleri ta
mamlanmak üzere kaleme gönderirdi 
(Şanlzade, I, 154-155, I 88, 20 ı). ilmiye ve 
vakıflara ait cihet tevdhatı XIX. yüzyılda 
nizamnamelerle bir düzene bağlanmış
tır. Mevla tayiniyle ilgili 14 Cemaziyelahir 
1291 (29 Temmuz 1874) tarihli nizamna
menin 4. maddesinde " .. . mazbata fetva 
makamınca tasdik edilip yazılacak işaret- i 

aliyye üzerine emr-i allsi yazılması" pren
sip olarak kabul edilmiştir (Düstur, Birin
ci tertip, lll, ı 05-l 07) . Bazan şeyhülislam 
işaret-i aliyyesini ahaliden gelen şikayet, 
mahzar ve kadıdan gelen i'lam üzerine 
yazardı. Nitekim HısnımansCır (Adıyaman) 
müftüsünün rüşvet aldığı ve fetvayı para 
ile sattı ğı, ahaliye eziyet ettiğine dair hal
kın arzuhalleri ve mahzarına istinaden 
HısnımansCır naibinin yazdığı i'lam üzeri
ne şeyhülislam. "Ahalinin iştikalarına bi
naen Edirne'ye nefy ü icla buyurulmak 
mercCıdur. ed-dal es-seyyid Mehmed Arif 
Dürrlzade. afa anhü" tarzında işaret-i 
aliyyesini yazarak sadrazama sunmuş. o 
da "işaretleri mCıcibince Edirne'ye nefy 
ü iclasiyçün eyalet valisine ve mahalli ka
dıya hitaben hüküm buyuruldu, 6 Cema
ziyelahir 121 o (18 Aralık 1795)" şeklinde
ki buyruldusunu yazmıştır (BA, Cevdet-

Ad liye, nr. 2848) . Bu örnekte de görüldü
ğü gibi işaret-i aliyyede tarih bulunma
makta, sadece şeyhülislamın kısa müta
laası. ismi ve imzası yer almaktadır. İlmi
yeden olmasına rağmen hekimbaşı tayin
lerinin şeyhülislam işareti ve sadrazam 
telhisiyle olmayacağı şeyhülislamın bir 
arzından anlaşılmaktad ı r (TSMA, nr. E 
668). 
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Sfıfinin kalbine doğduğu 
kabul edilen işaretiere dayanarak 

ayetleri yorumlaması; 
mutasavvıfların bu yöntemle yaptıkları 

tefsirler için kullanılan bir tabir. 
L ~ 

Sözlükte "bir nesneyi gösterme; bir an
lamı üstü kapalı bir şekilde ifade etme. 
dalaylı ve kinayeli bir sözle anlatma" gibi 
inanalara gelen işaret, tasawufta "mak
sadı söz aracılığı olmadan başkasına bil
dirme; ibareyle anlatılamayan. yalnızca 
ilham. keşf gibi yollarla elde edilmiş bilgi 
ve sezgi sayesinde anlaşılabilecek kadar 
gizli olan mana" şeklinde tanımlanmış. 
keşf ve ilhamla Kur'an ayetlerinin bir kıs
mının veya tamamının yorumlandığ ı tef
sirler de işarl (remzi ) t efsir adını almıştır. 
Söz konusu gizli anlamları kavramanın 
yolu olarak görüldüğü için tasawufa "işa
ret ilmi" denmiştir (Serrac, s. 294, 296, 
414; Kelabazl, s. 87). Tasawuf literatürün
de bir metnin gizli anlamının açığa çıka
rılması yapılan yorumun serbestlik dere
cesine göre "istinbat. işaret. itibar" gibi 
kelimelerle ifade edilmekte, bu metotla 
ulaşılan anlam için de "hakikat, latife, sır" 
vb. terimler kullanılmaktadır. Nitekim 
işarltefsirlerden Muhammed b. Hüseyin 
es-Süleml'nin eseri lfalsa'~u't-tefsir, Ab
dülkerlm el-Kuşeyrl'nin Letô.'ifü '1-işô.rô.t, 

Necmeddln-i Daye'nin BaJ:ırü'l-J:ıa~a'i~ 
ve Reşldüddln-i Meybüdl'ninki Keşfü'l
esrô.r adını taşır. 

SCıfilere göre Kur'an'da mevcut kelime. 
lafız ve cümlelerin ilk bakışta akla ge
len dış (zahr-zahir) anlamlarından başka 



bunların sOfinin marifetteki derecesine 
göre halka halka genişleyen iç (batn-ba
tın) manaları da vardır. Bu manaya ulaş
mak. bilgi birikimi ve tefekkür kabiliye
tinin yanında ahlaki olgunluğu da gerek
tirir. Kur'an'ın dış anlamını Arapça bilen
ler, iç anlamını ise yakin ehli olan arifler 
bilir (EbO Talib el-Mekkl, I, 108; Gazzall, 
İf:ıya', ı. ı 05, 296; SüyOtl, II, 184). Bununla 
birlikte mOtedil mutasawıflar zahiri ma
naya ve bu manalardan çıkan şer'! hü
kümlere de büyük önem verirler; batıni 
mananın dış anlamı geçersiz kılmaması 
gerektiğini özellikle belirtirler. 

Hadis, fıkıh ve ketarn alimlerinin dil ku
rallarına. ayet ve hadislerle diğer rivayet
lere. akıl ve duyu verilerine dayanarak or
taya koydukları tefsirlerin yanında zahid
lerle mutasawıflar da kendilerine has bir 
bilgi aracı olarak kabul ettikleri ilham ve 
manevi tecrübelerine göre Kur'an'ı yo
rumlamaya çalışmışlardır. Bu yorumlar. 
1 ve ll. (VII ve VIII.) yüzyıllarda nisbeten dış 
anlamından farklı şekilde açıklanmaya 

elverişli az sayıdaki ayetlerle sınırlı tefsir 
tarzında iken daha sonra bu sınır geniş
letildi, böylece önemli miktarda ayette
rin tasawufi yorumlarını içeren tefsirler 
ortaya çıkmaya başladı. 

SOfiler. Kur'an-ı Kerim'de işarl ve batı
ni manalar bulunduğunu kanıtlamak üze
re başta Kur'an'ı tefekkür, tedebbür. te
zekkür ve tertil ile okumayı öğütleyen 
ayetler olmak üzere (mesela bk. el-Baka
ra 2/2 19, 266; ei-En'am 6/50; Sad 38/29; 
Muhammed47/24; el-Müzzemmil 73/4) 
bazı ayetlerle hadisleri delil gösterirler. 
Allah, inanmayanların Kur'an'ı iyice düşü

nerek okumadıkları için onu anlamadık
larını bildi rm ektedir (en-N isa 4/78, 82; ei
Haşr 5911 3). Kur'an Arapçanazil olduğu
na ve muhatapları da Arapça bildiğine 
göre bazılarının onu anlamamasından 
bahsedilmesi, ayetlerin zahiri manaları
nın yanında batıni manalarının da bulun
duğuna ve bunlar üzerinde düşünmek 
gerektiğine işaret eder (Gazzall, İ/:ıya', 
I, ı 05) Hz. Peygamber'in temel görevi 
Kur'an'ı halka açıklamaktır; bu da Kur
'an'ın dış anlamının yanında bir iç anla
mının bulunduğunu ve bu anlamı ilk de
fa ResGl-i Ekrem'in açıkladığını gösterir. 
Gazzall'nin İbn Mes'Od'a nisbet ettiği. 
"Gönül gözü açık olan kimse için önceki
lerin ve sonrakilerin bütün ilimleri Kur
'an'da mevcuttur" şeklindeki ifade (a.g.e., 
I. 295) tasawufta yer alan genel telakkiyi 
yansıtır. Tasawufi kaynaklarda bu husus
ta son derece abartılı iddialara rastlanır. 

Mesela Hz. Ali'nin Fatiha sOresine yetmiş 
deve yükü tefsir yazabiieceği ileri sürül
müştür. Şa'ranl'nin naklettiğine göre Ali 
ei-Hawas yalnızca Fatiha sOresinden en 
az 250.000 anlam çıkarmıştır (a.g.e., I, 
296; Goldziher, s. 277-278). 

1 ve ll. (VII ve VIII.) yüzyıllarda yaşayan 
abid ve zahidler Kur'an'ı derin bir dikkat 
ve duyarlılıkla okumaya büyük önem ve
riyorlardı. Kur'an'ın bu şekilde okunma
ya çalışılmasıyla giderek zühd, takva. ih
las. niyet. korku ve ümit gibi ahlaki ve 
manevi konulara ağırlık veren yorumlar 
yapılmaya başlandı. Bu yorumlar ayrıca 
insanlarda dünyayı ve nefsi kötüleme. 
ahirete yönelme. bunun için de ibadet ve 
kulluk görevlerini mümkün olduğu ölçü
de en iyi şekilde yerine getirme sorumlu
luğunu güçlendirmeyi hedefliyordu. Zühd 
ve zahidler hakkında bilgi veren eserler 
bu tür yorumlarta doludur. Başta Tabe
ri'nin Cami'u'l-beyan'ı olmak üzere bir
çok kitapta nakledilen ve Muhammed 
Abdürrahlm tarafından Tetsirü'l-Ifasan 
el-Başri adlı eserde derlenen (Kahire 
1992) Hasan-ı Basri'ye ait yorumlar bu 
çizginin ilk ve en önemli örneklerinden
dir. 

İ lk sOfiler, zahidlerin Kur'an'ı yorumla
ma tarzına uymakla beraber buna haş
yet. fena, beka, muhabbet. marifet, keşf 
gibi yeni kavramlar ekleyerek bu kavram
lar çerçevesinde yorumlara gitmişlerdir. 
Mesela, "Karada ve denizde fesad ortaya 
çıktı" (er-ROm 30/4 1) mealindeki ayette 
geçen kara ile insanın dış organlarına. de
n izle de kalbine ve ruhuna işaret edildiği 
ileri sürülmüştür. Buna göre ayette in
sanların yapıp ettikleri yüzünden beden
lerinin de ruhlarının da bozulduğu bildi
rilmektedir. Yine. "AIIah'ın rahmetinin 
eserlerine bakın" (er-ROm 30/50) mealin
deki ayetin zahiri manası yeryüzünün 
yağmurla canlanması . batıni manası ise 
zikirle kalbin hayat bulmasıdır. Levh-i 
mahfOz (ei-BurOc 85/22) müminin kalbi , 
beytülma'mOr da (et-TOr 52/4) mürnin 
kalbi şeklinde tefsir edilmiştir (benzeri 
yorumlar için bk. Seh l et-Tüsterl, s. 112, 
124; Serrac, s. 126; EbO Talib el-Mekkl, I, 
469, 511). 

İlk dönemlerden itibaren sOfiler ahlak, 
ibadet ve kıssalara dair ayetler yanında 
fıkhl hükümlerle ilgili ayetterin de bazı 
batıni anlamlara işaret ettiğini söylemiş

lerdir. Zira bir hükmün dış görünüşte bir 
hukuk normu olarak sunulması veya iba
detlere ilişkin olması o hüküm üzerinde 

i sARf TEFSiR 

tefekkür edip işarl anlamlara ulaşılması
na engel değildir. Sehl et-Tüsterl'ye göre 
abctest ayetindeki dört organın yıkanma
sıyla (ei-Maide 5/6) helal lokma. doğruyu 
söyleme, günahlardan uzak durma ve 
manen huzur halinde olmaya işaret edil
miştir ( Te{sfrü 'l·lfur'ani'l-'ii?fm, s. 50, 122). 
İbnü'I-Arabl'nin eserlerinde fıkhl ayette
rin işarl yöntemle yorumunu gösteren 
çok sayıda örneğe rastlamak mümkün
dür (Goldziher, s. 264-270). Bazı sürelerin 
başında yer alan hurOf-ı mukattaanın ila
hi hakikatterin işaretleri olarak açıklan
ması geleneği de ilk sOfilerle başlar. Me
sela Bakara sOresinin başındaki harfler
denelif Allah'ın eşyayı dilediği gibi telif 
etmesine. lam ezen lutfuna, mlm de mü
tea! (aşkın) oluşuna ; diğer bir yoruma gö
re elif Allah'a, lam kula, mlm Hz. Muham
med'e veya elif Allah'a, lam Cebrail'e, 
mlm Hz. Muhammed'e işaret eder; bu
na göre elif-Iam-mlm harfleri, "Kul Pey
gamber'i örnek alarak mevlasına erer" 
anlamına gelir (Se h! et-Tüsterl, s. 9, 12; 
Serrac. s. 124). 

Tasawuf kaynaklarında mutasawıfla
rın Kur'an'daki işarl anlamları kavramak 
için onu büyük bir dikkatle ve vecd içinde 
defalarca okudukları bildirilir; otuz yılda 
ancak bir defa hatim indirebilen ariflerin 
bulunduğundan söz edilir. Rivayete göre 
işarl tefsir hareketinin ilk temsilcilerinden 
sayılan EbO Süleyman ed-Daranl, anla
mını iyice kavrayabilmek için bir tek aye
ti dört beş gece boyunca okurdu (EbO Ta
li b ei-Mekkl, ı. 105; Gazzall, İf:ıya', ı, 289, 
295) 

SOfiler. işaret yoluyla çıkarılan anlamın 
geçerli sayılması için onun zahiri manaya 
aykırı düşmemesini , ayrıca başka bir nas
ta bu anlamı doğrudan veya dalaylı ola
rak destekleyen açık bir ifadenin bulun
masını gerekli görürler. EbO Said ei-Har
raz'ın zahire aykırı düşen her batının ba
tı! olduğunu söylemesi, EbO Süleyman 
ed-Daranl'nin. "Kalbime gelen bir ilhamın 
doğruluğunu iki adil şahit ( Kur'an ve ha
dis) tasdik etmedikçe doğru kabul et
mem" (Süleml, s. 78, 23 1) demesi onların 
bu konudaki hassasiyetinin ifadesidir. 

Bazı ayetterin lafzl ve zahiri anlamının 
tasawufi anlayışa uygun düşen manayı 
yansıttığı düşünüldüğünden bunlar için 
ayrıca bir işarl manadan SÖZ etmeye ge
rek kalmadığı belirtilmiştir (mesela bk. 
ei-Enfill 7/17; en-NOr 24/35; Kaf 50116). 
Öte yandan Kur'an'daki bazı mecazi ifa
deler, benzetmeler ve meseller de geniş 
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ölçüde tasawufi yorumlara imkan verir. 
Güzel sözün güzel bir ağaca (İbrahim ı 4/ 
24, 25), yağmurun hakka, sel üzerindeki 
çerçöpün batıla ( er-Ra 'd 13117), imanın 
nura, inkarın zulmete (el-Bakara 2/257) 
benzetildiği ayetler buna örnek olarak 
zikredilebilir. Gazzall. aslında İhvan-ı Sa
fa'dan aldığ ı işarl bir yorumla (Resii'il, ıv. 

77) Ra'd süresinin 17. ayetindeki benzet
mede yer alan suyu Kur' an. vadileri gö
nüller. çerçöpü inkar ve münafıklık ola
rakyorumlar (İf:ıya',l. 108). Kur'an'daki 
kıssalar da mutasawıfların önüne işarl 
yorumlar için geniş ufuklar açmış. insan
dan halife olarak bahseden ayet (ei-Ba
kara 2/30), Hz. Musa'nın Hızır'la yaptığı 
yolculuk(ei-Kehf 18/60-82), Allah'ın tecel
lisi karşısında Musa'nın kendinden geç
mesi (el-A'raf 7/143) vb. olaylar onlar için 
ilham kaynağı olmuştur. Kur'an'daki me
cazi ifadelerle ilgili işarl yorumların en 
dikkate değer örneklerinden biri. zulmet 
ve nurdan söz eden ayetlere dair (el-Ba
kara 2/257; en-Nur 24/35) Gazzall'ninMiş
katü'l-envar'da yaptığı açıklamalardır. 
Aynı eserde, kutsal Tuva vadisinde bulu
nan Hz. Musa'ya pabuçlarını çıkarmasının 
(hal'u'n-na'leyn) emredildiğini bildiren aye
te (Taha 20/12) getirilen batıni açıklama
lar da kıssalardan esinlenerekyapılan işa
rl yorumların en çarpıcı örneklerinden biri 
olarak görülmüştür. İbn Kasl,ljal'u'n
na'leyn ve i~tibasü'n-nur min mev
:di'l-~ademeyn (Süleymaniye Ktp., Şe
hid Ali Paşa, nr. ı ı 74) adlı eserini yazar
ken söz konusu tasawufi sembollerden 
yararlanmıştır. 

Gazzall gibi Mı.ihyiddin İbnü'I-Arabl de 
ilke olarak Kur'an'dan çıkarılan batıni ve 
işarl manaların lafzl ve zahiri anlamla 
çelişmemesi gerektiğini belirtmişse de 
kendisi zaman zaman işarl ve batıni yo
rumlarında Gazziill'den ileri gitmiş ve ge
nellikle işarl tefsire müsamaha ile bakan 
İbn Teymiyye gibi alimterin dahi ağır eleş
tirilerine maruz kalmıştır. İbnü'l-Arabl. 
sfıfilerin Kur'an'ı keşf ve ilhamla yorum
lamalarını gerçek anlamda tefsir olarak 
değerlendirir. Zira Kur'an'ın metni gibi 
tefsiri de Allah katından olmalıdır. Böyle
ce vahiyle birlikte keşf ve ithamın kayna
ğı da ilahi olduğuna göre gerçek anlam
da tefsir Allah'tan gelen ilim ve hikmete 
dayanarak yapılan yorumdur. Bununla 
birlikte mutasawıflar "rüsum uleması" 
dedikleri alimlerden çekindikleri için bu 
yorumlara tefsir yerine işaret demişler
dir (el-Fütaf:ı_a.t, ı. 364; Kitabü'l-l~urbe, s. 
90-9 ı , 95) . İbnü'l-Arabl"kötülemeye ben
zeyen bir övme" şeklinden de bahseder. 
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Mesela hırs mutlak olarak kötü, mukay
yet olarak iyi olabilir. Nitekim haset de kö
tü olmakla birlikte bazı durumlarda tav
siyeedilmiştir(Buharl , "cİlirn", 15, "Tev
l:ıld" , 45) . İbnü'l-Arabl buna dayanarak. 
"İşarl yorum zahiri manaya aykırı olma
malıdır" şeklindeki temel kurala aykırı yo
rumlarda bulunmuştur. Mesela Bakara 
süresinin 6. ayetinde geçen "Allah'ı inkar 
edenler" ifadesini, "Allah sevgisiyle dolup 
taşan gönüllerini dış dünyaya kapatan
lar" şeklinde açıklamakta ve söz konusu 
ayetin bütününü zahiri mananın tam ak
si bir anlayışla yorumlamaktadır ( el-Fü

taf:ı_a.t, 1, 49, 161, ı 79) . 

Nizameddin en-Nisabfırl'nin Gara'i
bü'l-Kur'an'ı. İsmail Hakkı Bursevl'nin 
RCıJ:ıu'l-beyan 'ı gibi işarl tefsirlerin ço
ğunda rivayet ve dirayete dayalı yorum
lara da yer verilmiştir; aynı eserlerde 
menkıbe . hikaye, mesel. kıssa, siyer. ta
rih. hikemiyat ve ahlaka dair literatür
den. hatta İsrailiyat'tan geniş ölçüde is
tifade edilmiştir. Buna karşılık ahkam 
ayetleri üzerinde fazla durulmazken ha
dis diye nakledilen nasihate. edep ve ter
biyeye dair uydurma veya zayıf rivayetler
den faydalanmakta sakınca görülmemiş
t ir. Öte yandan İbnü'l-Arabl'den itibaren 
işarl tefsirlerde varlık ve bilgi teorisi gibi 
soyut felsefi konulara da yer verilmiştir. 
Özellikle geç dönemlerde yaz ılan işarl 
tefsirlerde ulum-i garlbe (occult arts) de
nilen esrarengiz bilgilere dair literatürün 
de etkisi görülür. Taşköprizade havass-ı 
Kur' an, havass-ı hurfıf. cefr gibi konular
dan bahsederken esrarlı ilimlerle Kur'an 
arasındaki ilişkiye de temas eder (Mev
zuatü'l-ulam, ı. 396. 427-428; ll, 220. 244-
246). Mutasawıflar arasında Kur'an'da
ki bazı harf. kelime ve ibareterin ileride 
meydana gelecek önemli olaylara işaret 
ettiğini ileri sürenler de vardır. Ebced 
harflerine tekabül eden sayılarta bu işa
retler tesbit edilir (bazı örnekler için bk. 
Alus1', ı. 6-7). İsmail Hakkı Bursevl Esra
rü'l-hurut adlı eserinde bu usulü geniş 
ölçüde kullanmıştır. Said Nursi de bu usu
le dayanarak Kur'an'ın kendi teliflerinin 
genel adı olan Risale-i Nur Külliyatı 'na 

işaret ettiğini söylemiştir ( Sikke-i Tasdik-i 

Gaybf, s. 60, 86) . 

Mutasawıfların bazı batıni ve işarl yo
rumları Kur'an'ın lafzına ve manasma uy
gun düşmediği. Arap dili ve edebiyatı ku
rallarına uymadığı gibi gerekçelerle hem 
u lema hem de mfıtedil sfıfiler tarafından 
eleştirilmiştir. Haris el-Muhasibl'nin, Ebu 
Zür'a ed-Dımaşki'nin nefisle ilgili işarl ma-

hiyetteki açıklamalarını bid'at ve dalalet 
saydığı söylenir (Ebü'I-Ferec ibnü'l-Cevz1', 
s. 161). Serrac hatalı, laubalice ve tahrif 
niteliğinde bulduğu bu tür işarl yorum
ları Allah'a iftira olarak değerlendirir (el
Lüma<, s. 126). Gazzall de işarl tefsir adı 
altında yapılan bazı zorlama yorumları 
bid'at şeklinde niteler ve Batıni akımla
rın bu yorumları kötü maksatlarına alet 
ettiklerini söyler (İf:ıya', 1, 43, 108. 298) 

Tasawufi tefsirlere en sert tepkiyi tef
sir alimi Ali b. Ahmed el-Vahidl göster
miştir. Vahidl'ye göre güvenilir sfıfiler 
Kur'an'a dair kendi açıklamalarının tefsir 
olduğunu söylememişlerdir. Bunun aksi
ne kendi görüşlerini tefsir sayanlar Ba
tınller ' in yolunu tutmuş olur. Sfıfilerin 
Kur'an'la ilgili açıklamalarını tatminkar 
ve güven verici bulmayan İbnü'I-Cevzl on
ların bu husustaki cüretli tutumunu eleş
tirir ( Telbisü İblis , s. ı 58) İbnü's-Salah. 
Zerkeşl. Zehebl gibi alimler de bu husus
ta Vah idl gibi düşünmektedir. Zehebl, 
genel olarak takdir ettiği Süleml'nin yo
rumlarında caiz olmayan unsurlar bulun
duğunu, bazı alimierin zındıklık işareti 
saydıkları bu tür yorumların Karmatl
ler'in tahrifierinden ibaret olduğunu söy
ler (A'lamü 'n-nübela', XVII, 252). İbn Tey
miyye, umumiyetle işarl tefsirleri sakin
ealı bulmamakla birlikte bazı tasawufi 
yorumların Satınller'in te'villerine benze
diğine dikkat çeker. Ona göre sufiler de
lilde, Batıniler ise hem delilde hem med
lulde hata etmişlerdir. Gazzall'nin Kur
'an'daki kalem kelimesine "akl-ı ewel'', 
levh-i mahffıza "felek nefsi" demesi de 
Satınller'in te'villerine benzer (Mecma'u 
fetava, 1. 243-245; v. 551; xııı. 362; XVll, 
ı ı 3; Naktü'l-mantılf:, s. 70, 79, 84). Şatıbl 

de sufilerin bazı işarl yorumlarına mü
samaha ile bakınakla birlikte. "Hz. İbra
him'in içine atıldığı ateşten maksat Nem
rud'un öfkesidir, Hz. Musa'nın asasından 
maksat onun ortaya koyduğu delillerdir" 
gibi yorumların kabul edilemez nitelikte 
olduğunu belirtir ( el-Muvafal!:at, lll, 382-
405 ). Süyutl naslara. Arap dilinin kuralla
rına ve akla aykırı düşen birçok işarl tef
sir ve te'vil örneği vererek bunları redde
der (el-İtl!:an, ll, ı 78, 184). 

İbnü'l-Arabl ve takipçiterinin batıni ve 
işarl yorumlarına yöneltilen itiraz ve ten
kitler ise çok daha ağırdır. İbn Teymiyye. 
İbnü'l-Arabl'nin te'villerini tahrif olarak 
değerlendirir ve bunları zahiri manaları 
ve hükümleri geçersiz kılan Batıni te'vil
lerle aynı mahiyette görür. Ali el-Karl. Ala
eddin Abdülazlz el-Buharl. Bikal gibi alim-



ler; İbnü'I-Arabl'nin yaptığı yorumların 
küfür ve ilhad olduğunu ileri süren eser
ler yazmışlardır. Çağdaş araştırmacılar
dan İhsan İlahi ez-Zahir, tasawufı yorum 
diye takdim edilen manaların aslında Ya
hudilik'ten Şilliğe, oradan tasawufa ge
çen bilgiler olduğunu savunmuş. Kamil 
Mustafa eş-Şeybi de Kur'an'ı yorumlama 
konusunda mutasawıfların geniş ölçüde 
Şii- Batıni hareketlerin etkisi altında kal
dığını ispata çalışmıştır. 

Abdürrezzak el-Kaşani, Abdurrahman-ı 
Cami. Davüd-i Kayseri, Abdullah Bosnevi 
ve Safyalı Bali Efendi gibi FuşCışü'l-l}.i
kem şarihleri ise İbnü'I-Arabi'yi ve izleyi
cilerini savunmuşlardır. Her velinin Kur
'an ve Sünnet üzerine yeni bir anlama 
tarzı ortaya koyduğunu söyleyen Şa'ra
ni'ye göre mutasawıfların bahis konusu 
ettikleri işari manaların Kur'an ve hadis
le bağdaştırılması mümkündür. İsmail 
Fenni Ertuğrul'un Vahdet-i VücCıd ve 
Muhyiddin-i Arabi adlı eseri de bir sa
vunmadır. 

Tasawufı mahiyette tefsir yazan ilk ki
şinin İbn Ata (ö. 309/922) olduğu kabul 
edilir. Ancak onun eseri zamanımıza ulaş

mamıştır. Muhammed b. Hüseyin es-Sü
lemi ve E bO Nasr es-Serrac'ın bu eserden 
yaptıkları alıntılar Paul Nwyia tarafından 
bir araya getirilerek yayımlanmıştır (Nu
şüş şüfiyye gayru menşüre, Beyrut 1986). 

Ebü Bekir ei-Vasıti'nin yazdığı tasawufı 
tefsir de günümüze kadar gelmemiştir. 
Sülemi bu eser hakkında bilgi vermekte
dir. Sehl b. Abdullah et-Tüsteri'ye nisbet 
edilen Tefsirü'l-Kur'ô.ni'l-'a?im (Kahire 
1908) her süreden bir veya birkaç ayetin 
tefsirini içerir. Sehl'in tefsirle ilgili sözle
rini öğrencisi Ebü Yusuf es-Siczi aktar
mış. Ebu Bekirei-Beledi de bunları yazıya 
geçirmiştir. 

Muhammed b. Hüseyin es-Sülemi'nin 
Haka'i]fu't-tefsir'i (Süleymaniye Ktp., Fa
tih, nr. 260), süfılerin çeşitli ayetler hak
kındaki yorumlarını bir araya getirmesi 
bakımından önem taşır. Sülemi, bu ese
rini yazdıktan sonra bulduğu bazı ayet
lerle ilgili yorumları da Ziya da tü Ija]fa'i
]fi't-tefsir'de toplamıştır (nşr. Gerhard 
Böwering, Beyrut ı 995; ayrıca b k. Ateş, Sü
lemf ve Tasavvufi Tefsiri, tür. yer.) . Bu tef
sir Vahidi, İbnü's-Salah, İbnü'I-Cevii ve 
Zehebi tarafından Satınller'in Kur'an'ı 
yorumlama tarzına uyduğu gerekçesiyle 
eleştirilm iştir. 

Ebü İshak es-Sa'lebi'nin el-Keşf ve'l
beyô.n 'an tefsiri'l-Kur'ô.n'ı (Süleyma-

niye Ktp., KılıçAli Paşa, nr. 79) esasen bir 
rivayet tefsiri olmakla beraber Sütemi'
nin etkisiyle tasawufı yorumlara yer ver
diği için işari tefsirler arasında sayılmak
tadır. Necmeddin-i Daye Te'vilô.t-1 Nec
miyye'nin telifinde Sa'lebi'den de yarar
lanmıştır. Abdülkerim el-Kuşeyri. Süle
mi'nin Ifa]fa'i]fu't-tefsir'i başta olmak 
üzere önceki işari tefsirlerden de fayda
lanarak Le ta 'i tü '1-işô.rô.t'ı telif etmiştir 
(nşr. İbrahim Besyünf, Kahire 1967- 1970). 

Eser Ifa]fa'i]fu't-tefsir'den daha düzenli 
ve kapsamlıdır. Diğerleri gibi Letô.'ifü'l
işô.rô.t'ta da ahkam ayetlerinin tefsirine 
fazla yer verilmez. Hace Abdullah- ı En
sari iş ari bir tefsir yazmışsa da eser gü
nümüze kadar gelmemiştir. Reşidüddin- i 

Meybüdi'nin Keşfü'l-esrô.r ve 'uddetü '1-
ebrô.r adlı tefsiri (nşr. Ali Asgar. Tahran 
1331) geniş ölçüde Ensari'nin görüşlerin
den oluşur. Eser, Ensari'nin özgün görüş
lerini içermesi yanında ilk Farsça işari tef
sir olması bakımından da önemlidir. 

Gazzali'nin işari tefsir alanında özel bir 
yeri vardır. Başta İl}.yô.'ü 'ulCımi'd-din 
olmak üzere çeşitli eserlerinde işari tef
sirler için teorik bir çerçeve çizen Gazzali 
bu tür tefsirlerin lüzum ve faydasını sa
vunmuş. birçok ayeti buna göre yorumla
mış. süfılerin Kur'an'la ilgili yorumlarını 
aktarmıştır. Gazzali, Mişkô.tü '1-envô.r'da 
N ür süresinin 3S. ayeti başta olmak üzere 
bazı ayet! erin tasawufı yorumlarını yap
mıştır. Eser. remzi ve işari yorumlar ya
nında İşraki filozofların yorumlarını an
dıran görüşler de içerir. Bu görüşleriyle 
tefsir konusunda mutasawıflarla birlik
te Fahreddin er-Razi gibi kelamcıları ve 
İşraki filozofları da etkileyen Gazzali filo
zofların tesirinde kalarak te'vilde aşırı 
gittiği, Kur'an'a Karmatiler'in görüşleri
ni hatırlatan yorumlar getirdiği gerekçe
siyle İbn Teymiyye ve İ bnü'I-Cevzi'nin ağır 
eleştirilerine maruz kalmıştır (Mecmü'u 
fetava, I, 245; XX!l , 113; Telbisü İblfs , s. 

160). Şatıbide bu türyorumlardan rahat
sızlık duyar ( el-Muvafa/;.:at, lll, 405). 

Coşkulu bir tasawuf anlayışına sahip 
olan Rüzbihan-ı Sakli'nin 'Arô.'isü 'I-be
yan adlı eseri ( Haydaraba d 130 ı) Sütemi 
ve Kuşeyri'nin eserlerine dayanır. Fakat 
Bakli. ayetleri yorumlarken içine doğan 
cüretli manaları eklerneyi de ihmal et
mez. İbn Kasi'nin Gazzali'den etkilenerek 
kaleme aldığı ljal'u'n-na'leyn ve i]fti
bô.sü'n-nCır min mevzi'i'l-]fademeyn 
daha sonraki Endülüs mutasawıflarını 
etkilemiştir. İbnü'I-Arabi bu esere bir 
şerh yazmıştır (Süleymaniye Ktp., Ayasof-
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ya , nr. 1879). Endülüslü mutasawıf İbn 
Berrecan'ın Tefsirü '1-Kur'ô.ni'l- 'a?im'i 
(Süleymaniye Ktp., Şe h id Ali Paşa, nr. 73) 

tasawufı yorumlardan başka harflerin 
havas ve esrarına da yer verir. Necmed
din-i Daye'nin daha çok Te'vilô.t-1 Nec
miyye (et-Te{sfrü'n-Necmiyye) diye bili
nen Bal}.rü'l-l}.a]fa'ik (Süleymaniye Ktp., 
Damad İbrahim Paşa, nr. 153) isimli tef
siri bazı kaynaklarda yanlışlıkla Necmed
din-i Kübra'ya nisbet edilir. Necmeddin-i 
Kübra da bu alanda bir tefsir yazmak
la birlikte eser günümüze ulaşmamıştır 
(Ateş, İşarf TefsirOkulu, s. 140-143). İsma
il Hakkı Bursevi RCıl}.u'l-beyô.n'da Nec
meddin-i Daye'den sık sık alıntılar ya
par. 

İbnü'I-Arabi'nin el-FütCıl}.ô.tü '1-Mek
kiyye, FuşCışü'l-l}.ikem, Kitô.bü'l-Kur
be, İşô.rô.tü'l-Kur'ô.n ii 'ô.lemi'l-İslô.m 
(Konya Yusuf Ağa Ktp., nr. 7838/1), Kitô.bü 
Şerl}.i ljal'i'n-na'leyn (Konya Yusuf Ağa 
Ktp., nr. 7838/5), el-Ma]fşadü'J-esna(Sü
leymaniye Ktp., ŞehidAii Paşa, nr. 1341/ 

17). Faşlün müfid ii tefsiri'l-Fô.til}.a (Sü
leymaniye Ktp., Şe h id Ali Paşa, nr. 1341/ 
16) adlı eserlerinde işaritefsirin örnek
lerine çokça rastlanır. İbnü'I-Arabi, el
Cem' ve't-tafşil ii esrô.ri'l-me'ô.ni ve't
Tenzil adıyla Kehf süresine kadar bir tef
sir yazdığım söylüyorsa da eser günümü
ze ulaşmamıştır. Mahmud ei-Gurabi, İb
nü'I-Arabi'nin muhtelif ayetler hakkında
ki işari yorumlarını Ral}.metün mine'r
Ral}.mô.n ii tefsiri ve işô.rô.ti'l-Kur'ô.n 
min kelô.mi'ş-Şey]Ji'l-Ekber Mul}.yid
din İbni'l-'Arabi(Dımaşk 1989) adlı ese
rinde bir araya getirmiştir (ayrıca bk. Ebu 
Zeyd Nasr Ham id, Felse{etü't-te'vfl: Dira
se fi te'vfli'L-Kur'an 'inde Mu/:ıyiddin İb
ni'L-'Arabf, Beyrut 1993). 

İbnü'I-Arabi'nin işari tefsir anlayışın
dan sonra bu alanda onun en önemli ta
kipçisi Abdürrezzak ei-Kaşani olmuştur. 

Kaşani'nin Te ' vilô.tü'l-Kur'ô.n (Kah i re 
1283, 1317) adlı işari tefsiri yanlışlıkla İb
nü'I-Arabi'ye maledilerek Tefsiru İbni'l
'Arabi diye tanınmıştır. Kaşani, bu eseri 
İbnü'I-Arabi'den esinlenerek yazmakla 
beraber yorumları daha ılımlıdır. Eser 
Te'vilô.t-1 Kô.şô.niyye adıyla Türkçe'ye de 
çevrilmiştir (tre Ali Rıza Doksanyedi, An
kara 1987) . Sadreddin Konevi'nin İ'cô. 
zü'l-beyô.n ii te'vili (tefsiri) Ümmi'l
Kur'ô.n (Kum 1949; Kahire 1969) adlı Fa
tiha tefsiri de İbnü'I-Arabi'nin tasawufı 
görüşlerinin etkisiyle yazılmıştır. Ebü'I
Berekat Cemaleddin es-Safedi'nin Keş
tü'l-esrô.r ve hetkü'l-estô.r'ı (Süleyma-
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niye Ktp. , Fatih , nr. 390). M uhammed 
Parsa'nın Kur'an 'ın son on sekiz süresine 
yazdığı tefsir (Süleymaniye Ktp., Murad 
Molla, nr. 72). Nizameddin en-Nisabüri'
nin Gara'ibü'l-Kur'an ve r egö.'ibü'l
Fur]fö.n (Kahire 132 ı ; Beyrut 1968) ve Ab
durrahman-ı Cami'nin Tefsirü'l-Cami 
diye de anılan Tetsirü 'I-Kur'an (Süley
maniye Ktp.,Ayasofya, nr. 405; Esad Efen
di , nr. 78) adlı eserleri de kayda değer ta
sawufi tefsirlerdendir. 

Osmanlılar döneminde yaşayan muta
sawıflar da Kur'an'ın tamamına veya bir 
kısmına çok sayıda işari tefsir yazmışlar
dır. Bunların başlıcaları şunlardır : Molla 
Fenari, 'A.ynü'l-a'y an (İ stanbul ı325; Ko
nevttefsiri tarzında yazılmış bir Fatiha tef
siridir); Cemal-i Halveti, Teisirü'l-Fatil:ıa 
ve 'cf.-Puf:ıa (Osmanlı Müellifleri, ı . 51 ); 
Bayezid Halife, Secencelü '1-ervaf:ı ( Tef
sirü ' 1-Fatif:ıa , Süleym ani ye K tp ., H alet 
Efendi ilavesi, nr. 3/ı; Osmanlı Müellifle
ri, ı . 40); Muhyiddin Niksari, Teisiru su
reti'cf.-Pu]]an (Keşfü '?-?Unün, ı. 450); 
Ni'metullah Nahcuvani, el-Fevatif:ıu '1-
ilahiyye ve'l-ma'rifetü'l-gaybiyye (İs
tanbul ı 326) ; Aziz Mahmud Hüdayi, Ne
taisü '1-mecalis (Süleymaniye K tp .. Şe
hid Ali Paşa , nr. ı72- ı 74) ; Ankaraviisma
il Rusühi. FütUhat-ı Ayniyye (İ stanbul 
1328); Niyazi-i Mısri, Tetsirü'l-Fatif:ıa(Sü
leymaniye Ktp. , Pertev Paşa, nr. 620); Müs
takimzade Süleyman Sadeddin, Tetsi
rü'l-Fatif:ıa (Osmanlı Müellifleri, ı . ı 68). 

Osmanlılar döneminde yazılan işari tef
sirlerin en kapsamiısı ve en çok ilgi göre
ni İsmail Hakkı Bursevl'nin Ruf:ıu'J-be
ydn'ıdır(istanbul ı ı 3 7/ 1725, 1255, ı 3 30) 

En önemli kaynakları Te'vilat-ı Necmiy
ye ve Te'vilatü'l-Kur'Cın'dır. Eşrefza-
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de İzzeddin Efendi'nin Enisü'l-cinan ii 
teisiri'l-Kur'an'ı da (Bursa Eski Yazma ve 

Basma Eserler Ktp ., nr. 976-986) oldukça 
kapsamlıdır. 

Mutasawıfların ölçülü işari yorumları 

dirayet metoduyla yazılan tefsirleri de 
kısmen etkilemiştir. Fahreddin er-Raii'
nin Meiatif:ıu'l-gayb ve Levami'u'l-bey
yinat, Kurtubi'nin el-Cami' li-af:ıkdmi'l
Kur'an, Elmalılı Muhammed Harndi'nin 
Hak Dini Kur'an Dili adlı eserlerinde 
zaman zaman ayetterin tasawufi yorum
larınada yer verilir. Alüsi'nin Ruf:ıu'l
m e'ani'sinde de tasawufi etkiler açıkça 

görülür. 
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İŞBA' 
(c~Y'l 
Beytin 

bir ve ikinci mısraıarının sonlarının 
dolgu öğesi olarak uzatılınası 

(bk. KAFİYE). 

İŞ B iLi 

(bk. EBÜ'I-HAYR ei-İŞBlLI) . 

İŞ BiLiYE 
(:i)!_ ~.ıı 

İspanya'nın güneyinde 
Endülüs bölgesinde 
yaklaşık beş asır 

_j 

ı 

_j 

ı 

İslam hakimiyetinde kalan ve 
günümüzde Sevilla adıyla anılan şehir. 

L _j 

Eskiçağ ve Roma dönemindeki adı His
palisolan şehir 93'te (712) Musa b. Nu
sayr tarafından fethedildi ve Endülüs'ün 
ilk idari merkezi oldu. İş biliye halkı ertesi 
yıl anlaşmayı bozup isyan edince Musa b. 
Nusayr, oğlu Abdülaziz kumandasında bir 
ordu göndererek şehri tekrar hakimiyeti 
altına aldı. Emevller'in Endülüs valisi H ür 
b. Abdurrahman'ın Endülüs'ün idari mer
kezini İşbiliye'den Kurtuba'ya (Cordoba) 
nakletmesi şehrin önemini azaıtmadı. Şe
hirde ticaret hayatı zeytinyağı üretimine 


