MEALiMÜ't-TENZIL
Halef b. Rikih ei-Makdisl tarafından

şer

hedildiğini (İzat:ıu 'l-meknun, II , 505) kay-

detmektedir. el-Me'alim'in usul-i fıkıh
kısmını şerhettiği bilinen İbnü't-TIIimsa
nl'nin el-Me'alim fi uşulü'd - din'e de bir
şerh yazdığı tesbit edilmiştir (Süleymaniye Ktp ., Relsülküttab Mustafa Efendi, nr.
549 ; Dam ad İbrahim Paşa , nr. 463 , vr. I 8 ı343). Brockelmann. eser üzerinde Şia'ya
mensup bazı alimierin de çalışmalar yaptığını haber vermektedir (GAL, I, 667) .
Bunlardan Muhammed Taki Abdürrahlm'e ait Hidayetü'l -mü sterşidin (fi
şerf:ıi uşuli Me'alimi'd-din) adlı şerhin bir
nüshası Millet Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Ali Emir! Efendi. nr. ı 4 ı 3) . elMe'alim fi uşuli'd-din, Nadim Macit tarafından TaM Abctürrauf Sa ' d ' ın neşrine
dayanılarak İslCım İnanemın Ana Konuları: Mealimu Usuli'd-Din başlığıyla
Türkçe'ye çevrilmiştir (Erzurum ı 996) .

z. el-Me'alim ii uşı1li'l-fı~h. On ana
bölüm ve alt başlıklardan (mesele, fasıl)
meydana gelen eserin ilk dokuz bölümünde sırasıyla dille ilgili hükümler. emir-nehiy, am-has. mücmel-mübeyyen. peygamber fiilleri . nesih, icma. haber. kıyas
ele alınmış, son bölümde ictihadda isabet, teadül, istishab konuları incelenmiş
tir. Fahreddin er-Razl'nin bu eserde konuları ele alış tarzı, kelamcıların metoduyla
yazılmış diğer bir usül-i fıkıh kitabı olan
el-MaJ:ışı11 ile benzerlik gösterir. Muhalif görüş ve delilleri aktanldıktan sonra
ileri sürülen fikirlerio tartışması yapılmış .
müellif kendi görüşünü de delilleriyle birlikte zikretmiştir. eJ-Me'alim 'in usül-i fı
kıh kısmının çeşitli kütüphanelerde ayrı
bir kitap şeklinde düzenlenmiş pek çok
yazma nüshası bulunmaktadır (Karatay,
Il, 3! I; M. Sa lih ez-Zerkan, s. ıoı. 648;
Abdülvehhab Hal laf, tercüme edenin girişi, s. !Ol) . Adil Ahmed Abdülmevcüd
ve Ali Muhammed Muawaz ' ın müstakil
bir eser olarakyayım ladığ ı kitab ın (Kahire !4!4/!994; Gi lliot, XXII 1 !995!. s. 343344) çeşitli alimler tarafından şerhedildi
ği bilinmektedir. Bunlar arasında İbnü't
TIIimsani, Alaeddin Konevl, İbn Kadi Asker Şerefeddin Ebü'I-Hasan Ali b. Hüseyin ei-Urmevl ve Kadi Şerefeddin İbrahim
b. İshak ei-Münavl gibi şahsiyetler bulunmaktadır (Muhammed b. Ahmed et-Tilimsanl, ne ş redenl e rin giriş i , I, 130- I 3 I ;Keş
fü ';ç:-;ç:unun, II, I 727; Hediyyetü 'l-'ari{ln, I,
7! 7, 722) el-Me'alim ii uşuli'l-fı~h'a
Fahreddin er-Razl'nin talebelerinden İb
rahim b. Ali es-Süleml'nin bir şerh yazdığı
tesbit edilmiştir (Süleymaniye Ktp., Süleymaniye, nr. 370). Eserin İbnü't-TIIimsa-

nl'ye ait olan el-İmla' 'ale'l-Me'alim adlı
şerhi üzerinde Mekke Camiatü Ümmi'lkura'da Ahmed Muhammed Sadik tarafından bir doktora çalışması yapılmış
(ı 407/I 987). aynı şerh Adil Ahmed Abdülmevcüd ve Ali Muhammed Muawaz
tarafından ŞerJ:ıu'l-Me'alim fi uşuli'l
fı~h adıyla iki cilt halinde yayımlanmıştır
(Beyrut 1419/1999) .
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li] METİN YURDAGÜR
MEALİMÜ's-SÜNEN
( ~f ~Wı )

Hattabi'nin (ö. 388/ 998) Ebu Davfıd'un
es-Sünen'ine yazdığı şerh
(bk. es-SÜNEN).
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ı

(J!?Jf ~W, )
Ferra el-Begavi' nin
(ö.

L

516/1122)

Kur'an-ı

Kerim tefsirL

_j

Müellif mukaddimede eserin telif sebebini ve orta hacimde bir tefsir yazmayı
amaçlad ı ğını belirtmiştir. Burada ayrıca
tefsir, siyer. ahbar ve kıraatle ilgili riva-

yetlerin kimlerden, hangi isnadlarla alın
dığı zikredilmiş, Kur'an okumanın ve öğ
retmenin faziletleri, tefsir, te'vil ve yedi
harf gibi konular hakkında bilgi verilmiştir.
Me'alimü't-tenzil'de açık, kolay ve tekellüften uzak bir üslup kullanılmıştır. Tefsire geçilmeden önce sürenin adı, ayet
sayısı, Mekk'i veya Medeni olduğu . nerede
hangi olay hakkında indiği belirtilmiştir.
Ayetler üzerinde önce lugat bakımından
açıklamalar yapılmış, ardından ayetin diğer ayet ve hadislerle tefsirine geçilmiş,
sahabe ve tabi'in görüşlerinden yararlanılmış , kıraat vecihlerinin izahına geniş
şekilde yer verilmiş , şaz kıraatler zikredilmiş , sarf ve nahiv tahlilleri yapılmıştı r.
Sahabe tefsirini nüzül sebebi ve nesih
gibi sadece ashabın bilebileceği konularda merfü hadis, diğer konularda ictihad
olarak değerlendiren Begavl'nin bazan
onların görüşlerine muhalefet ettiği olmuştur. Müellifin hadis alanındaki otoritesi ayetlerin tefsiri sırasında açıkça görülmektedir. Hadisiere sıkça başvurul
makta olup senedierin hemen hepsinin
bizzat müellife dayanması eserin başta
gelen özelliğidir. Me'alimü't-tenzil'de İs
railiyat'a da yer verilmekle birlikte müellif bun l arı yer yer tenkit süzgecinden geçirm iş ve bazıla rını reddetmiştir.
Ayetin ayeti neshi yanında ayetin sünneti ve sünnetin ayeti neshedebileceği,
neshin haberlerde değil ancak emir ve yasaklarda olabileceği ve sadece rivayetle
bilinebileceği görüşünde olan Begavi müteşabih ayetlerin tefsirinde iman ve teslimiyet prensibiyle hareket etmiştir. Kelam hükümlerini içeren ayetlerin tefsirinde uzun tartışmalara yol açan ihtilaflı
konulara kısa açıklamalarl a değinilmiş ,
bunda müellifın Selef yolunu izleme anlayışı ve sünnete hakimiyeti etkili olmuş
tur. Fıkhl meseleleri n genişçe ele alındığı
eserde az da olsa işarl tefsirler e yer
ve rilmiş , Mu'tezile açıkça redd edi lmiş.
dilciler in nasla çatışan görüşlerine karşı
çıkılmış, RMizller'in tefsirlerinden kaçı
nı l mıştır.

Müellifin hadisteki titizliğini aklde ve
ahkam dışındaki kıssalar, haberler ve İs
railiyat'a dair konularda gösterınemesi
onun en çok eleştirilen yönü ise de bu
tür rivayetler genellikle İslam'a aykırı olmayan ve senedi verilerek, bazan da eleş
t irilerek zikredilen bilgilerle ilgilidir. Rivayet zenginliği yanında ictihadl görüşlere,
akaid, fıkıh , nahiv ve dil gibi konularda
yapılan açıklamalara bakıldığında hem
rivayet hem dir ayet tefsiri özelliği taşı
dığı görülen eserin t elifi sırasında Ali b.
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Ebu Talha , Atıyye ei-Avfi ve İkrime eiBerberl yoluyla İbn Abbas'tan gelen tefsirlerle birlikte adları ve geliş yolları mukaddimede zikredilen Mücahid, Ata b .
Ebu Rebah , Hasan-ı Basri, Ebü'I-Aıiye erRiyahl. Muhammed b . Ka 'b ei-Kurazl.
Zeyd b. Eslem. Kelbl. Dahhak, Mukatil b.
Hayyan. Mukatil b. Süleyman ve Süddl gibi alimierin tefsirle ilgili rivayetlerinden
yararlanılmıştır. Tefsi r alanında Yahya
b. Ziyad ei-Ferra'nın Me'ani'l-Kur'an'ı ,
Ebu Ubeyde'nin Mecazü'l-Kur'an 'ı , İbn
Kuteybe'nin Garibü'l-Kur'an'ı, İbn Cerlr et-Taberi'nin Cami'u'l-beyan ' ı, Zeccac ' ın Me'ani'l-Kur'an'ı, Muhammed b.
Hasan en-Nakkaş ' ın Şita'ü'ş-şudO.r' u, Vahidl'nin el-Vasit'i ve eserin temel kaynağı
olan Sa'lebl'nin el-Keşf ve 'l-beyan'ı; hadis alanında ise Şafii'nin İ]].tilatü '1-ef:ıd
diş'i, Ahmed b . Hanbel'in el-Müsned 'i ,
Buharl. Müslim ve Tirmizi'nin eş-Şa])i]J.'
Ieri, Ebu Davud'un es-Sünen'i, Hattabl'ninMe'alimü's-Sünen'i eserin kaynakları arasında yer alır. Kıraatler konusunda
İbn Mihran en-Nisaburl'nin el-Gaye fi'lJ;ıra'ôti'l- 'aşr'ı, tarih alanında Vehb b .
Münebbih'in el-Mübtede'i, İbn İshak'ın
Megiizi'si ve Sa'lebl'nin 'Ara'isü'l-mecalis'i faydalanılan diğer kaynaklardır.

Me' alim ü 't- tenzil yazıldığı dönemden
itibaren çok rağbet görmüş. daha sonra
birçok esere kaynak olmuş . bu konuda ilk
sırayı Ali b. Muhammedei-Hazin'in Lübôbü't-te'vil ii m e'ani't-tenzil'i almıştır.
İbn Keslr Tefsirü '1-Kur'ani'l-'a?im' de ,
İbnü'I-Cevzl Zadü'l-mesir'de , Cemaleddin el-Kasım! Me])asinü't-te'vil'de , Zerkeşi el-Burhan ii 'ulO.mi'l-Kur'an'da ve
Süyutl el-İtl;iin ti'ulO.mi'l-Kur'an 'da ondan yararlanan müellifler den bazılarıdır.
Çeşitli kütüphanelerde ve özellikle İs
tanbul'da pekçokyazma nüshası bulunan
Me'alimü't-tenzil'in ilk neşri taşbaskı
olarak dört cilt halinde gerçekleştirilmiş
(Bombay 1269). daha sonra tekrarlanan
bu baskının (Bombay 1309) ardından eser
Hazin'in ve İbn Keslr'in tefsiriyle birlikte basılmıştır (Kahire 1405, 1406. 1407).
Me'alimü't-tenzil Halid Abdurrahman
el-Ak ve Mervan Süvar tarafından tahkik
edilmiş (Beyrut 1406/ 1986, 1407/1987).
Yusuf Abdurrahman ei-Mar ' aşll bu baskılardan ilkini esas alarak eserin hadisleri

için Fihrisü e])adişi Tefsiri'l-Begavi
adıyla bir fihrist hazırlamıştır (Beyrut
14 ı 1/1990). Kitap ayrıca Muhammed Abdullah en-Nemr. Osman Cum'a Damlriyye
ve Süleyman Müslim ei-Haraş'ın tahkikiyle sekiz cilthalinde neşredilmiştir (Riyad
1409/ 1989, 1414/ 1993).
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Me'alimü't-tenzil üzerindeAli Eroğlu
Müfessir Bagavi, Hayatı ve Telsirindeki Metodu ( 1987, At atürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitü sü) . Saffet Bakırcı
Mefılimü't-Tenzil'in Rivayet Telsirleri
İçind eki Yeri ( 1990 , SÜ Sosyal Bilimler
En stitüsü). Bedreddin b. Affan M e'alimü'-tenzil : min evveli'l-kitôb ilfı nihayeti sO.reti'l-Enfôl ( 1407. Ca miatü ' I-İmam
Muhammed b. Suud el - İ s l a miyye Usulü 'ddin el-Kur'an ve ulGmüh) adıyla birer doktora tezi hazırlamışlardır. İbrahim Şerlfin
el-Begavi el-Ferra' ve tefsiruhO. li'lKur'ani'l-Kerim (Kahire 1406/ 1986) ve
Afaf AbdülgafQr Hamld'in el-Begavi ve
m enhecühO. fi't-tefsir (Bağda d 1982)
adlı çalışmaları da burada zikredilebilir.
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SAFFET BAKl RCI

MEANi
(~~1)
Belagatın

L

sözün yerinde olma şartlarını
inceleyen dalı .
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Meani kelimesi ma' na nın çoğuludur.
Meanl, beyan. muhassinat (bedi') şeklin
de üç disipline ayrı lan belagatın sözün yer inde olma (mukteza-i hale uygunluk) şart
larını. sözü duruma ve yere göre uyarlama ilkelerini inceleyen dalına m ean! ilmi.
bu nitelikteki sözü. açıklık ve kapalılık
bakımından birbirinden farklı olan anlatım biçimleriyle ifade etmenin ele alındı
ğı disipline beyan ilmi . meanl ve beyan
şartlarını taşıyan sözü güzelleştiren sanatlardan bahseden dalına da muhassi-

nat adı verilmiştir. Muhassinata bed!' ilmi adını ilk veren dil alimi İ on Malik etTal'nin oğlu İ bnü ' n-Nazım ' dır.
Meanl nin gelişim tarihi nahiv ilmi ve
teorisiyle yakından ilgilidir. Kelime
terim olarak ilk defa geçtiği meani ' ş-şi ' r
türü eser lerde " ş ii r temala rı", meanİ'I
Kur'an tü r ü kitaplarda "sözlük anlamı .
etimoloji ve gramer ağırlıklı t efsir ve te'vil"
yerine kulanılmıştır. Belagat içeriğine yakın diğer bir teri m ise " meani'n-nahv"dir. Bu terkibi ilk olarak. Met ta b. Yunus'un Aristo mantı ğ ın ı ileri sürmesine
karşılıkArap dil mantığını (meani 'n-nahv)
savunan Ebu Said es-Si rafi tarafından
aralarında cereyan eden tartışmada yer
verilmiştir (Ebu Hayyan et-Tevhldl. el-İm
Ui', ı. 121) . İbn Faris'in "meani'l-kelam"
tabiri de belagat özelliği taşır. Onun bu
baş lı k altında sayd ı ğı " haber- istihbar,
emir-nehiy, dua-talep. arz-tahzlz, temennl- taaccüb" şeklindeki on kategori
daha sonra teşekkül eden meanl ilminin
temel konusu olarak haber- in şa bölümüne aynen geçmiştir.
nazım

Arap gramerinin günümüze ulaşan ilk
eseri Sibeveyhi'nin el-Kitfıb'ında meanl
ilmini ilgilendiren cümle tahlilleriyle cümlelerdeki takdim -tehir, tarif-tenkir. hazif ve bazı edatların anlamları gibi konular yer aldığından Sl beveyhi'yi meanl ilminin ilk kurucusu sayan araştırmacı lar
vardır. Ferra ' nın M e'ani'l-Kur'an'ı , Ebu
Ubeyde'nin Mecazü'l-Kur'fın'ı, İbn Kuteybe'nin Te'vilü müşkili'l - K ur'fın' ı,
Müberred'in el-Kamil'i ve Sa'leb'in Kava'idü'ş-şi'r ' inde de benzer konular dağınık olarak bulunur. Bişr b . Mu'temir'in
Şa]J.ifetü '1-Belfıga'sında mevcut lafız
anlam uygun l uğu n un ge re kl iliği. manaların değerinin durum ve konuma uygun
düşmesinden ileri gelmesi, manaların
dinleyicilerin kültür seviyesine göre ayarlanma zarureti gibi düşünceler meanl ilminin nüvesini oluşturmuştur. İslami belagatın ilk kurucusu olup bu ilme beyan
adını veren Cahiz, el-Beyan ve't-tebyin'inde çeşitli belagat konularına dağı
nık bir vaziyette temas ettiği gibi lcazıtnab, lafızların yerine göre yumuşak, hafif. akıcı veya tumturaklı olarak seçilmesi ve telif güzelliği gibi meanl konularına
da yer vermiştir. Arap belagatına dair ilk
müstakil eseri telif eden İbnü ' I-Mu 'tez
el-Bedi'İnde iltifat, i'tiraz gibi meanl konularını incelemiş, Ebü'I-Hasan İbn Vehb
(İshak b. İbrahim ei-Katib). ilm-i meanl konularının ağırlıklı olarakyer aldığı el-Burhan ii vücO.hi'l-beyfın ' ında haber, talep,
hazif, iltifat (sarf). takdim-tehir, kat -atıf

