
hak, hukuk, görev ve sorumluluk duygu
su etrafında daha çok iç politika mesele
leri oluşturmaktadır. Aynı dönemde Mi

zan sayfalarında Mizancı Murad'dan son
ra en çok Tunalı Hilmi adına rastlanmak
tadır. 

1896 yılının ortalarında Mısır'dan Av
rupa'ya giden Mizancı Murad 1897'de, 
daha önce Paris'te Ahmed Rıza·nın çevre
sinde toplanan, ancak onun aşırı poziti
vist görüşleri ve sert tutumundan rahat
sız olan Jön Türkler'in başına geçer. Böy
lece Mizan da Osmanlı İttihat ve Terakl<i 
Cemiyeti'nin yayın organı haline gelir. Bu 
devrede gazete İttihat ve Terakl<i Cemi
yeti ileri gelenlerinden Binbaşı Çürüksulu 
Ahmed Bey, Ali Kemal, Şerefeddin Mağ
mümı. Şefik Bey ve Şerif Bey'den mey
dana gelen bir yazı kurulu tarafından 
hazırlanmaktadır. 24 Nisan 1897'de Pa
ris'te Ahmed Rıza grubu ile Mizancı Mu
rad grubu arasındaki anlaşmazlık dolayı
sıyla cemiyet merkezi Cenevre'ye nakle
dilince Mizan 19. sayıdan itibaren yayı
mına burada devam eder. Gazetenin bu 
yayın döneminde esas özelliğini. önce
kinden daha sert ve şiddetli bir tonda il. 
Abdülhamid yönetiminin eleştirilmesi 
oluşturmaktadır. Mizancı Murad zaman 
zaman hilafet ve saltanat merkezi İstan
bul'u ikinci bir Bastil, il. Abdülhamid'i de 
hilafet makamını gasbetmiş "soyu belir
siz bir şahıs" diye nitelerken padişah yan
lısı Ahmed Midhat Efendi ile İkdamcı Cev
det'i de "Osmanlılığın vebası" olarak va
sıflandırır. "İttihat ve terakl<i. cemiyet ve 
ma'delet. usül-i meşveret. hakimiyyet-i 
milliyye. vazife ve mesuliyette müsavat" 
gibi bazı prensiplerle çıkmakta olduğu 
bu devrede, Mizan'da Jön Türkler'den 
Arap asıllı hıristiyan milliyetçisi Halil Ga
nem ile Fransa'da Türkler aleyhinde neş
riyat yapan Albert Koda gibi kişilerin ya
zılarına da yer verildiği görülmektedir. 
Mizancı Murad. hem Avrupa'da cemiyet 
içindeki huzursuzluk ve anlaşmazlıklar 
hem de il. Abdülhamid'in 1897 Türk-Yu
nan Muharebesi'nden zaferle çıkılması 
dolayısıyla ilan ettiği genel af üzerine Av
rupa'daki Jön Türkler'in liderliğinden ay
rılıp 14 Ağustos 1897'de İstanbul'a dö
nünce gazetenin Avrupa'daki yayımı da 
sona ermiş olur. 

Mizancı Murad. il. Meşrutiyet'in ilanın
dan sonraki günlerde Mizan'ı bu defa 
İstanbul'da günlük olarak yeniden yayım
lamaya başlar. Ancak bu son dönemde 
gazetedeki yazılarda tamamen İttihat ve 
Terakl<i aleyhinde bir tavır sergileyen Mu
rad Bey'in bu tutumu eski arkadaşlarını 

istanbul'da 

yayımlanan 

Mizan 

gazetesinin 

baslıgı 

bir hayli rahatsız eder. Murad Bey, sırf bu 
yüzden Otuzbir Mart Vak'ası'nın ardın
dan hadisenin tertipçilerinden olduğu it
hamıyla müebbet kalebentlik cezasına 
mahkum edilir. gazetesi de bir daha çık
mamak üzere kapatılır. 

Bu devrede de eski fikrı yapısını muha
faza eden gazetede Murad Bey'in Osman
lı toplumunun o günkü meselelerine. iç 
ve dış politika konularına bakış tarzı he
men hemen eskinin devamı mahiyetin
dedir. Daha önce Mısır'da neşredilen "Va
zife ve Mesuliyet" başlıklı'yazı serisinden 
bazıları yeniden yayımlanırken Ali Ke
mal'in "İnkılabın Kadrini Bilip Biraz Ciddi 
Olalım". Selim Sabit'in "Milletlerin Teka
mül Felsefesi" gibi yazılarına yer verilmiş
tir. Murad Bey'in de "Hükümetin Mesle
ği", "İnkılabın Tarihçesi ve Sabık İdare". 
"Devletin ve Cemiyetin Dış Mesleği", "Av
rupa'da İnkılabımıza Bir Bakış" gibi önem
li yazıları çıkmıştır. Bu dönemin özelliği 
Murad Bey'in , İttihat ve Terakl<i Cemiye
ti'ne karşı daha önce il. Abdülhamid'e yö
nelttiği tarzda ağır eleştiriler yapması ve 
radikal bir yönetim kurmak isteyen ce
miyet karşısında muhafazakar kamu
oyunun sözcüsü gibi görünmesidir. Yazı
larında sık sık din. İslamiyet, hilafet ve 
ulema-yi din kavramlarına yer veren Mu
rad Bey muhafazakar cephenin savunu
cusu olarak dikkati çekmektedir. 
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Muhammed Hüseyin Tabatabfü'nin 
(ö. 1981) 

Kur'an-ı Kerim tefsiri. 

Tam adı el-Mizan fi tefsiri'l-Kur'an

olup İmamiyye Şıası'nın XX. yüzyılda ya
zılmış tefsirlerinin başında yer alır. Eser 
on asırlık Şıa tefsirinin gelişme düzeyini 
göstermesi bakımından önemlidir. Taba
tabaı bu kitabında metot bakımından Şıa 
tefsirini geliştirmiş, başta müsbet ilim
ler olmak üzere ahlakı. içtimaı ve felsefi 
konuları yoğun biçimde ele almıştır. Her 
cildin başında, "İlmı. fennı, felsefi, edebı, 
tarihı. içtimaı. rivayete dayalı ve Kur'an'ı 
Kur'an'la tefsir eden modern bir kitaptır" 
ibaresinin yer aldığı eserin mukaddime
sinde tefsir ilmi ve eserin metodu hakkın
da bilgi verilmiştir. Kur'an'ı en iyi şekilde 
Ehl-i beyt imamlarının anladığını söyle
yen Tabatabaı, belli ölçüler içerisinde riva
yet ve dirayet metotlarını birlikte kulla
nırken Allah'ın isim ve sıfatlarına. yaratı
lış, irade. hidayet ve dalalet. kaza ve ka
der gibi meselelere ait bilgilere, ilham, 
berzah ve kıyamet konularına yer vermiş
tir. Psikoloji, felsefe. sosyoloji ve tarih gibi 
konuların da ele alındığı el-Mizan'da,

Muhammed Abduh'un Ehl-i sünnet için
de bir tefsir hareketi geliştirmeye çalıştığı 
gibi Tabatabaı'nin de Şiı çevrede benzer 
bir hareketi meydana getirmeyi amaçla
dığını söylemek mümkündür. 

Tabatabfü, ayetlerin tefsirine geçme
den önce çok defa "el-Beyan" başlığı altın
da ayetin bir önceki ayet veya ayetlerle 
münasebetine temas etmiş. ardından 
"kavlühü teala" alt başlığı ile tefsire geç
miştir. Bir ayeti tefsir etmeden önce onun 
manasına yakın olan ayetleri sıralayan 
müfessirin bu tutumu kuwetli bir ezber 
kabiliyetine sahip olduğunu gösterdiği 
gibi eserde Kur'an·, Kur'an'la tefsir et
me metoduna önem verdiğini de ortaya 
koymaktadır. 

Sahabe ve tabiın sözlerinin aralarındaki 
ihtilaf ve çelişki sebebiyle müslümanlar 
için hüccet olamayacağını söyleyen ve 
eserinde bunlara fazla yer vermeyen mü
ellif Ehl-i beyt imamlarını Kur'an'ın mu
allimleri olarak kabul etmekte ve onların 
sözlerinden çokça yararlanmaktadır. Ta
batabaı, ilk Şiı müfessirleri Muhammed 
b. Mes'Cıd el-Ayyaşı ve Ali b. İbrahim el
Kummı ile Ebü Ca'fer et-Tüsı, Ebü Ali et
Tabersı'den. ayrıca Şıa'nın muteber hadis 
kaynaklarından olan Küleynı'nin el-Kafi'-
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sinden rivayetler nakletmiş, Ehl-i sünnet'e 
ait rivayetleri özellikle Süyuti'nin ed-Dür
rü '1-men§ur'una dayandırmıştır. Kü
tüb-i Sitte'den. Aıusi'nin Ru.J:ıu'l-me'a
ni'sinden ve Muhammed Reşıd Rıza'nın 
Tefsirü'l-menar'ından da nakillerde bu
lunmuştur. 

Tabataba'ı', Kur'an'da beyan edilmeyen 
meselelerin ayrıntılarıyla uğraşmanın in
sanı asıl gayeden uzaklaştıracağı düşün
cesinden hareketle { el-Mizan, XI ı, 5 I ) İs
rfüliyat'la ilgili haberleri aktarmakta ihti
yatlı bir yol izler. Ona göre bazı muhaddis
lerin ifrata kaçarak bu tür haberleri oldu
ğu gibi kabul etmesine karşılık bazı çağ
daş müelliflerin bütünüyle reddetmesi 
doğru olmamıştır. Nüzul sebepleri de 
kuwetli bir tefsir kaynağı kabul edilemez. 
Zira nüzul sebebi diye zikredilen şeyler, 
nakledilen bir rivayetin genellikle müfes
sirler tarafından uygun düşen ayetlere 
uygulanmasından ibarettir. Bazan bir tek 
ayetin nüzul sebebi olarak çeşitli haber
lerin zikredilmesi de bunu göstermekte
dir {a.g.e., V, 70, 370). 

Akla ve re ·y tefsirine önem veren Taba
tabai'ye göre, "Kim Kur'an'ı kendi re'yi ile 
tefsir ederse isabet de etse hata etmiş
tir" mealindeki hadisle {Tirmizı, "Tefsir", 
ı) yasaklanan şey, Kur'an'ı re·y ve ictihad
la tefsir etmek değil Allah'ın kelamını 
kendi sözleriyle karşılaştırarak tefsire ça
lışmaktır. Hadisle yasaklanan re'ye dayalı 
tefsir metot itibariyle hatalı ve ilimsiz ya
pılan tefsirdir. Kur'an ayetleri arasında 
varlığı ileri sürülen tezat da bu tür tefsi
rin sonucu olup ilimsiz tefsir anlayışı yü
zünden birçok ayet gereksiz te'villere ma
ruz kalmıştır {a.g.e., V, 255). 

Tabataba'ı', el-Mizan'da ahkam ayetle
rini tefsir ederken ayrıntıya girmeyeceği
ni belirtmiş (a.g.e., 1, 13). Ehl-i sünnet'le 
İmamiyye arasında ihtilaf konusu olan 
müt'a ve abdest gibi meselelerle ilgili 
ayetlerin dışında İmamiyye'nin görüşünü 
zikretmekle yetinmiş, ancak müt'a ve 
mesh konuları üzerinde genişçe durmuş
tur. Müfessire göre müt'a caizdir ve İs
lam'ın övünülecek bir hükmüdür. Abdest 
alırken de ayakları yıkamanın gerekme
diğini, meshin yeterli olduğunu savun-
muştur. 

Müellife göre muhkem olsun müteşa
bih olsun bütün ayetlerin te'vili mümkün
dür. Ancak te'vil, lafza ait anlamlar değil 
ona dışarıdan yüklenen bir mana olup 
onun asıl mana ve maksada nisbeti bir şe
ye verilen misalin o şeye nisbeti gibidir. 
Kur'an'da müteşabih ayetlerin te'villerini 
bildikleri belirtilen "ilimde rüsuh sahibi 
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olan kimseler"den (Al-i İmran 3/7) mak
sat Ehl-i beyt imamlarıdır. Masum imam
lar da te'vili bilirler. Müteşabih ayetleri 
te'vil edebilmek için öncellikle muhkem 
ayetlere müracaat etmek gerekir. Muh
kemle müteşabih birer izafi ifadedir, 
yani bir ayet bir yerde muhkem iken bir 
başka yerde müteşabih olabilir (a.g.e., 
ili, 63-64). 

Tabataba'ı' özellikle itikadı konularda 
naklettiği görüşleri eleştiriye tabi tutar. 
Alus'ı'. Muhammed Abduh. Fahreddin er
Razı ve Gazzarı gibi Ehl-i sünnet'e men
sup birçok alimin fikirlerini tenkit ve tah
lil eder; nadir de olsa Ayyaşı, Kummı ve 
Tabersı gibi Şi'ı' müfessirleri eleştirdiği de 
olur. Şıa'nın anlayışına uygun biçimde 
imamla peygamberin gerekliliğini aynı 
sebebe dayandırır. Ona göre tevhid esas
larıyla mücehhez birtakım şahısların bu
lunması vaciptir. Bu şahıslar peygamber
ler ve imamlardır. Eğer bu iki insan grubu 
olmazsa yeryüzüne cehalet hakim olur, 
yaratılışın gayesi bozulur (a.g.e., ı, 275-
276: XI, ı 74). Bu noktadan hareketle el
Mizan'da inanç esaslarıyla ilgili ayetlerin 
tefsirinde Şıa'nın imamet. ismet. rec'at. 
velayet, vasiyet ve takıyye gibi prensipleri 
savunulmuştur. 

Eserde ortaya konan Şiı yaklaşımları 
sebebiyle eseri mezhebı tefsirler arasın
da değerlendirenler olmuşsa da modern 
ilimlere, felsefi ve içtimaı yorumlara yer 
verildiği dikkate alınpığında onu çok yön
lü ansiklopedik bir tefsir olarak nitelen
dirmek ve daha çok içtimaı ve edebı tef
sirler arasında mütalaa etmek gerekir. 

Telifi Arapça olarak yaklaşık yirmi yıl 
süren ve 23 Ramazan 1392'de ( 31 Ekim 
1972) tamamlanan el-Mizan'ın (Bahaed
din Hürremşahı, et-Tefsir, s. 91) Tahran'da 
baskıları yapılmış ( 13 75 , 1389, ı 392). ay
rıca Beyrut'ta neşredilmiştir ( 1393/1973, 
3. baskı). Tefsiri Muhammed Bakır MG
sevı Terceme-i Tefsirü'l-Mizan adıyla
Farsça'ya (1-XX, Kum, ı 363-1367 hş./1984-
1988), Seyyid Saıd Ah dar Rızvı al-Mizan:
An Exegesis of the Qur'an ismiyle İn
gilizce'ye (1-VI, Tahran 1403-1406/1983-
1986), Vahdettin İnce ile Salih Uçan da
el-Mizan fiTefsiri'l-Kur'an adıyla Türk
çe'ye tercüme etmiştir (İstanbul 1993-
2004: tamamı yirmi cilt olacak tercüme
nin 2004 yılı i tibariyle ilk sekiz cildi ya
yımlanmıştır).

el-Mizan üzerinde bazı çalışmalar ya
pılmıştır. Bunlar arasında Ali el-Evsi'nin 
et-Tabataba'i ve menhecühu fi tefsi
rihi'l-Mizan (Tahran 1405/1985), Ali Rıza 
Mirza Muhammed'in Miftal)u'l-Mizan 

(1-111, Tahran 1406). İlyas Kelanteri'nin De
lilü'l-Mizan fi tefsiri'l-Kur 'an (Tahran 
ı 362 h ş/ ı 41 2) ve İbn FezzG'un Fehari
sü'l-Mizan fi tefsiri'l-Kur'an ( Kum 1403) 
adlı eserleri ile Hudayr Ca'fer'in Tefsi
rü'l-Kur 'an bi'l-Kur'an 'inde'l-'alla
meti't-Tabataba'i (Risaletü 'l-Jfur'an, sy. 
1 ,  JKum 1411 ı. s. 38-58) adlı makalesi zik
redilebilir. 
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MİZANCI MURAD 

(1854-1917) 

Jön Türkler'in önde gelen 
isimlerinden, fikir adamı, 

gazeteci ve yazar. 
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Dağıstan'ın Huraki kasabasında doğdu. 
Asıl adı Mehmed Murad'dır. Babası kadı
lık ve müftülük yapmış olan Hacı Mustafa 
Efendi'dir. Mehmed Murad küçük yaşta 
dinı bilgiler almaya başladı ve Arapça öğ
rendi. Daha sonra Timurhan Şura Rüşdi
yesi'ni ( 1864). İstavropol Gimnazyumu'nu 
ve Moskova Üniversitesi Hukuk Fakülte
si'ni bitirdi { ı 866). Ruslar'ın baskıları kar
şısında küçük yaştan beri istanbul'a gi
dip halifeye ve İslam dinine hizmet etme 
arzusu içinde büyüdü. Bu idealle 1873 yı
lında İstanbul'a geldi. Matbuat-ı Dahiliy
ye Kalemi'nde çalışırken aslen Kafkasyalı 
olan Maliye Nazırı Şirvanızade Mehmed 
Rüşdü Paşa'nın himayesini gördü, onun 
konağına yerleşti, bir süre sonra da mü
hürdarı oldu. 

1876-1877 yıllarında Vakit ve İttihad 
gazetelerinde dış politikayla ilgili yazılar 
yayımladı. Açılan bir imtihanı kazanarak 
Mekteb-i Mülkiyye'ye hoca oldu; burada 
ve Mekteb-i Hukuk'ta tarih dersleri verdi, 
ayrıca Darülmuallimın-i Aliye'de hocalık 
ve müdürlük yaptı. Muhtelit Muhacirın 
Komisyonu'nda ve Maarif Nezareti Teftiş 
ve Muayene Heyeti'nde çalıştı ( 1879-1882). 
Bir ara memleketi Dağıstan'a gitti. dönü
şünde Mizan gazetesini çıkarmaya baş
ladı ( 21 Ağustos ı 886, bk. MiZAN). Önce-


