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kalan müslümanların dillerini. dinlerini
ve hayat tarzlarını derhal terketmelerini emreden bir kanun çıkardı. lll. Philip
ise 1609'da bütün müslümanların sınır
dışı edilmelerini istedi.
Gırnata ·nın işgalinden itibaren çok
büyük sıkıntılara maruz kalan Endülüs
müslümanları zaman zaman Kuzey Afrika sahillerine ve diğer İslam ülkelerine
sığınmışlardır. Osmanlı Devleti 1505 'te
Kemal Reis'i bir filoyla Endülüs sahillerine göndermiş ve bazı müslümanlarla
yahudileri kurtararak Anadolu ·ya getirmiştir. Daha sonra 977 ( 1570) tarihli bir
hükümle Kaptanıderyil ve Cezayir Beylerbeyi Kılıç Ali Paşa Endülüs müslümanIarına yardımla görevlendirilmiştir. Bunun üzerine çok sayıda müslüman ve
yahudi Osmanlı hakimiyetindeki topraklara yerleştirilmiş ve üretici duruma gelinceye kadar her türlü vergiden muaf
tutulmuştur. Aragon bugün İspanya'nın
özerk bir bölgesi olup merkezi Zaragoza. yüzölçümü 47.650 km 2 • nüfusu ise
1.215.600'dür 11986 tahmini).
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Bakli, eserin mukaddimesinde, rabbani bilgi ve hikmete iyice daldıktan ve
manevi alemde çok yükseklere tırman
dıktan sonra tefsir yazmaya başladığını
ve bunun için ilk asırlarda yaşayan büyük mutasawıfların işari tefsir * ıerini inceleyerek onların yolundan gittiğini söylemektedir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in zahiri ve batıni manalarının sonsuz olduğunu , her kelimesi altında bir sır denizi,
bir nur deryası bulunduğunu , hiç kimsenin onun kemaline ulaşamayacağını
ve manalarının derinliğine varamayacağını belirtmekte. kendisinin ise Kur'an-ı
Kerim ' in ezeli denizlerinden avuç avuç
hikmetler ve işaretler sunmak istediği
ni, önce kalbine doğan mana ve işaret
leri veciz ve güzel sözlerle dile getirdiği
ni, sonra da işari tefsirlerden beğendiği
ibare ve manaları naklettiğini. böylece
kısa ve faydalı bir tefsir yazdığım ifade
etmektedir.
Ona göre Kur'an-ı Kerim ibare, işaret,
Jetaif ve hakaikten meydana gelen dört
şeyi ihtiva eder. Bunlardan ibare sıra
dan kişiler (avam). işaret seçkin kimseler (havas). letaif veliler, hakaik de peygamberler içindir. Bununla birlikte BakIf, tefsirinde Kur'an'ın sadece batıni manaları üzerinde durmuştur. Sülemf'nin
e1-Jia~ii, il~ ve Kuşeyfi'nin Letô., iiü '1işô.rô.t adlı işari tefsirlerinden çok faydalandığı bu eserini yazarken Allah'ın
muradına. Resulü'nün sünnetine uygun
olması için Cenab-ı Hakk'a dayanıp Ondan yardım istediğini söylemekle beraber, zikrettiği pek çok şeyin Batıniyye
yorumlarına benzer bir şekilde akıl ve
mantık sınırlarının dışına ç ıktığı görülmektedir. Bunun örneklerini görmek için
Tevbe süresinin doksan birinci, Nahl süresinin seksen birinci, Nemi süresinin
yirmi ve yirmi birinci, Hac süresinin de
yirmi altıncı ayetlerinin tefsirlerine bakmak yeterlidir.
Mukayeseli işari tefsir açısından önemli bir eser olan ve sahasında kaynak niteliği taşıyan 'Arô., isü '1-beyô.n 'ın muhtelif yazma nüshaları vardır. İlk defa
Hindistan· da 1000 sayfayı aşkın bir hacim le iki cilt halinde basılmıştır (Haydarabad ı 30 ı ı. İl mi neşri Mısır asıllı ve İran
uyruklu Salah Savi tarafından hazırlan
mışsa da henüz basılmamıştır.
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Ebu İshak Ahmed b. Muhammed
es-Sa'lebi'nin
(ö. 427 / 1035)
peygamberler tarihine dair
Arapça eseri.

_j

Eserin matbu nüshaları Kasas ü 'l-en biyô.' el -müsemmô. 'Ara'isü.'J-'uıecô.lis
başlığını taşımaktadır. Yazma nüshalarda ise Neiô. 'isü '1- 'arô. 'is ve yevô.~tü 't
ticô.n ii kısasi'l-Kur'ô.n (Brockelmann,
GAL Suppl.,· ı .' 592i. en-Neiô. 'is ii meb-

de, i 'd-dünyô. ve'1- 'arô., is ii kısaşi'l 
enbiyô.' (Karatay, Topkapı ·Arapça Yaz·
malar, lll , 406) gibi başlıklar yer almaktadır.

Sa'lebi Şafii mezhebinden olup meş
hur bir akaid bilgini ve müfessirdir. En
önemli eseri el-Keşf ve'l-beyan• 'an teisiri'l-~ur, ô.n 'dır. 'A.rô. 'isü '1 -mecô.1is'i bu
eserinde bulunan peygamberlerle ilgili
bölümleri genişletmek ve ilaveler yapmak suretiyle meydana getirmiştir. An cak müellif tefsirinde geçmiş peygamberler ve kavimlerle ilgili haber ve kıs
saları aktarırken çok defa doğru olanla
efsane ve hurafeleri birbirine karıştır
mış, mevzü hadisler ve aslı olmayan k.ıs
salar da nakletmiştir. İsrailiyat* nakli
ile meşhur olan tefsirindeki bilgilerin çoğunu 'Arô.'isü'l -mecô.1is'ine de almış
tı r. Bu eserinde kıssa uydu ran ların (kussas) mübalağalarından uzak kalmasına
rağmen Ka'b, Vehb b. Münebbih gibi israiliyat rivayetiyle tanınan kimselerin nakillerine yer vermiş, Kitab-ı Mukaddes
ve onun dışındaki kaynaklarda mevcut
bazı bilgileri de aktarmıştır. Mesela arzın yaratılışı, Hz. Adem'in boyu, Hz. Yüsuf ve kardeşleriyle ilgili kıssalardaki
bilgilerin çoğu. Hulefa-yi Raşidfn'in Ashab-ı Kehf ile görüşmesi, Harut ve Marut kıssasındaki rivayetler sağlam kaynaklara dayanmamaktadır. 'Arô. 'isü'lmecô.lis bu kusurlarına rağmen yaygın
bir şöhret kazanmıştır. Eser, "meclis""bab" düzeni içinde yaz ılmıştır. Kitapta
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