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MECMAU'l-BEYAN 
(..:,ı~l~) 

Şii alimi Tabersi'nin 
(ö. 548/1 153) 

Kur'an- ı Kerim tefsiri. 
_j 

Tam adı Mecma'u'I-beyan fi tefsiri'I
Kur'an olan eserin mukaddimesinde mü
ellif i'rab, lugat, müşkil hususlar, meani, 
esbabü'n-nüzGl, haberler, kıssalar, helal, 
haram, Şia'nın diğer fırkalardan farklı ola
rak ortaya koyduğu görüşlerin doğrulu
ğunun ispatı, akli ve nakli ilimiere işaret 
ve Kur'an'a dil uzatanların itirazlarını ce
vaplandırma gibi birçok konuyu ele aldı
ğını belirtir (1. 76-77) 

Bazı kaynaklarda (mesela b k. A 'yanü 'ş
Şf'a, VIII. 400) eserin yazılış sebebine dair 
anlatılan garip hikayeler bir tarafa bırakı
lırsa Tabersi gençliğinden beri bir tefsir 
yazmak istediğini, fakat bazı engeller yü
zünden bunun geciktiği ni belirtmiş , arzu
sunu gerçekleştirmek için altmış yaşının 
üstünde iken Mecma'u 'I-beyan'ı yazma
ya başladığını ifade etmiş, eserinin ortaya 
çıkmasında kendisine her türlü desteği 
veren Sebzevar Emini Ebu MansOr Mu
hammed b. Yahya b. Hibetullah ei-Hüsey
nl'yi övgüyle anmıştır (I. 75-77). Ehl-i sün
net alimi Taberi'nin Cami'u 'I-beyan'ına 
karşılık olmak üzere Tabersl'nin eserine 
Mecma'u'I-beyan adının verilmiş olabi
leceği ileri sürülmüştür (Hüseyin Kerl
man, ll, 20). Gerek Ehl-i sünnet gerek Ehl-i 
beyt haberlerine yer verilmişse de eser 
daha çok bir dirayet tefsiri niteliğindedir. 

Müellif Kur'an'ın re'y ile tefsir edilmesini 
yasaklayan rivayetin metrlık olduğunu , 

Arap dilinin inceliklerine vakıf olan herke
sin Kur'an'ın mücmel olmayan lafızlarını 
anlayabileceğini belirtir. 

Sılreterin başında Mekki ve Medeni 
ayetterin sayısına ve konuyla ilgili ihtilfıf
lara yer verilen eserde Kur'an'ın Kur'an'la 
ve sünnetle tefsirinin gereği üzerinde d u
rulmuş, ayrıca saha be ve tabiinin sözleri
nin tefsir için önemi vurgulanmış, ayet
lerin kıraatine ve kıraatierin delillerine 
dair bilgi verilmiştir. Müellif, imamiyye'ye 
göre mütevatir olmayan kıraatierin mu
teber sayılmayacağını belirtiyorsa da ba
zan şaz kıraatiere yer vermiştir. Ayetlerin 
nüzlıl sebeplerine dair rivayetler incelen
miş , lugat, sarf. iştikak, nahiv ve i'rabla 
ilgili açıklamalar yapılmıştır. Daha sonra 
ayetlerin anlamına geçilmiş, önce ima
miyye'nin görüşlerine yer verilmeksizin 

daha çok sahfıbe ve tabiin tefsirlerinden 
istifade edilerek ayetin manası izah edil
miştir. Konu Ehl-i beyt ve dolayısıyla Şia 
itikadıyla ilgili ise, "Mezhep alimlerimiz 
şöyle istidlal ederler" deniterek imamiy
ye'nin görüşleri sıralanmıştır. 

Mecma'u'I-beyan'da üzerinde duru
lan hususlardan biri de Kur'an'ın i'caz ve 
belagat yönüdür. Müellif, Kur'an kelime
lerinin lafız ve mana üstünlüklerinden 
söz ederek ayetlerdeki edebi sanatları bü
tün incelikleriyle göstermeye çalışmıştır; 
ona göre Kur'an Hz. Peygamber' in nü
büwetini ispat eden en büyük mlıcizedir. 
Ahkam ayetlerini yorumlarken Ca'feriy
ye mezhebinin görüşlerini ispat etmeye 
gayret göstermiş ve imamiyye'ye dair ko
nularda masum kabul edilen imamların · 
sözlerine bağlı kalmışsa da diğer mezhep
terin fikirlerine de yer vermiştir. Özellikle 
itikadi meselelerde ortaya koyduğu gö
rüşlerden birini tercih ederken karşı gö
rüşleri eleştirmiş , doğrudan Şia'yı ilgi
lendirmeyen ayetlerde kendi görüşlerini 
ortaya koymuştur. Kur'an'da neshin bu
lunduğunu kabul eden Tabersi, Kur'an'ın 
sünnetle de neshinin caiz olduğunu ileri 
sürmüştür (ı. 347) . Bu arada onun Ab
dullah b. Abbas, Ka'bü'I-Ahbar. Vehb b. 
Münebbih ve Ehl-i beyt'e dayanan israi
liyyat'a yer verdiği de olmuştur. 

Tabersi, Ebu Ca'fer et-TGsi'nin et-Tib
yan fi 'uWmi'I-Kur'an'ına atıfta bulu
narak tefsirin kendisi için örnek teşkil et
tiğini ifade ederse de bu eserin nahiv ve 
i'rab konularında doğru ile yaniışı birbiri
ne karıştırdığını, iyi bir tertipten yoksun 
olduğunu , kelimelere verilen manaların 
kastedilen manalardan uzak bulunduğu
nu belirtmekten de geri kalmamıştır. 
Kendisinden on yıl önce vefat eden Ze
mahşerl'nin ei-Keşşaf'ındaki güzellikie
rin kendi kitabında yer almadığını itiraf 
eden müellif ei-Keşşaf'ı Mecma'u 'I -be
yan'ı yazdıktan sonra gördüğünü , onun 
bediT manalarını bir kitapta özetlemek 
istediğini ifade etmiştir (Hüseyin Kerl
man, II, 43). Genellikle Şii müellifler Mec
ma'u'l-beyan'da Ehl-i beyt haberlerine 
yeteri kadar yer verilmediğinden yakın
makta olup onlara göre Tabersi, Ayyaşi 
ve ibrahim el-Kummi gibi Şii müfessirler 
dışında ehl-i beyt kaynaklarına iltifat et
memiştir. 

Mecma'u'I-beyan üzerinde Zeynüddin 
Ali b. Yunus Zübdetü'I-beyani'I-mün
teza' min Mecma'i'I-beyan, ibrahim 
Kutubşah diye bilinen Hocegi-i Şirazl 

MECMAU'I-BEYAN 

Mu]Jtaşaru Mecma'i'l-beyan, Takıyyüd
din ibrahim ei-Kef'aml Kıraçlatü'n-na
z.ir ve ]Juiasatü 't-tefsir adıyla ihtisar ça
lışması yapmış. Molla Aga-yı Tahrani ese
ri Mufaşşaiü'I-beyan fi 'iimi'I-Kur'an 
ismiyle Farsça'ya çevirmiştir. Muhammed 
Hüseyin b. Musa ei-Kazvini, Şer}Ju Şeva
hidiMecma'i'I-beyan'ında (Tahran 1338 
hş./1 959) Tabersl'nin tefsirinde örnek ola
rak kullandığı şiirleri tahlil etmiştir. Mec
ma'u'I-beyan' ın Kahire baskısı için Mah
mud Şeltlıt'un yazdığı, daha sonra müs
takil makale olarak yayımlanan takdim 
yazısı (Risaletü'l-İslam, X [ 19581. s. 229-
241). Tabersl'nin ilmi kişiliğinin ve meto
dunun anlaşılması açısından önemlidir. 
Muhammed ez-Zehebi et-Tefsirve'I-mü
fessirıln'da Tabersl'ye ve Mecma'u 'I
beyan 'ına geniş yer vermiş, tefsir meto
dunu ve mezhebi etkilerini incelemiştir. 
Tabersl ve Mecma'u'I-beyan hakkında 
yapılan en kapsamlı çalışma Hüseyin Ke
riman tarafından gerçekleştirilmiş olup 
Tabersi ve Mecma'u 'I-beyan adını ta
şımaktadır. Bu iki ciltlik araştırmanın ilk 
cildinde Tabersi, ll. cildinde eseri ele alı
narak telif sebebi, metodu ve kaynakları 
incelenmiş, diğer tefsirlerle mukayesesİ 

yapılmıştır. 

Mecma'u 'I -beyan ilk defa 1268 
( 1852). ikinci defa 1306 ( 1889) yılında iki 
cilt olarak iran'da basılmıştır. Beş ciltlik 
diğer bir baskısı uzun sürede gerçekleş
tirilebilmiş (Sayda 1333-1 356). bu baskı
nın benzeri bir neşir de Tahran'da yapıl
mıştır (ı 373-1374). Darü't-takrlb beyne'l
mezahibi'l-islamiyye tarafından gerçek
leştirilen yayımı ise on iki cilt olup ( Kahi
re 1378/1958) bilinen en son neşri Seyyid 
Haşim! er-Reslıli ei-Mahallati ve Seyyid 
Fazlullah ei-Yezdi et-Thbfıtabai tarafın
dan yapılmıştır ( Beyrut ı 406/ ı 986). 
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