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Sivas'ın Kangal ilçesinin Deliktaş köyün
de doğdu . Bir şiirinde, "Elli birde zuhur 
edip 1 Doğup cihana geldim ben" diyerek 
1251'de (1835) doğduğunu belirtir. Ancak 
diğer bir şiirin de, "Sene bin iki yüz yetmiş 
yedide 1 Benim de yaşıma elli dediler" di
yerek 1277'de ( 1860) elli yaşında olduğu
nu söylemesi bu bilgiyle çelişmektedir. Asıl 
adının Mustafa olduğu, "Mustafa'dır öz 
adım 1 M ahiasım Ruhsat koydum" mısra
larından anlaşılmaktadır. Babasının adı Şeyh 

Mehmed, annesinin adı Safiye'dir. Delik
taş'ta doğup orada yaşadığı için uzun sü
re Deliktaşlı Ruhsatl diye anılmıştır. "De
dem vilayeti gitsem Tonus'a" mısraından 

hareketle soyunun Tonus'tan (Altınyayla 
ilçesi) Deliktaş'a geldiği ileri sürülmekte
dir. 

"On ikime kadem bastım başıma kıldım 
nazar 1 Peder mader gitti yetim yaşıma kıl
dım nazar" beytinde on iki yaşındayken 
hem annesini hem babasını kaybettiğini 
belirten Ruhsafi dört evlilik yaptığını ve 
bu evliliklerden yirmi üç çocuğunun oldu
ğunu söyler (Eğer nikahtan sorarsan dör
dü bitirdim tamam 1 Eğer evlattan sorar
san yigirmi üçtür heman) Ruhsafi ömrü 
boyunca hanımlarının ve çocuklarının ölü
münden dolayı büyük acılar çekmiş, hep 
geçim sıkıntısı içinde yaşamış, Deliktaş'ta 

azeblik, çobanlık, amelelik, yarıcılık, su bek
çiliği ve duvarcılık yaparak geçimini sağla
maya çalışmıştır. "Şevketlüm bir defa teb
dil kıyafet 1 Gezmek veeibe-i zimmetiniz
dir 1 Memleketin bir tutarı kalmadı 1 Düz
rnek veeibe-i zimmetinizdir" dörtlüğüyle 
başlayan şiirinde devlet ricalini kötülediği 
için bir süre hapsedilen Ruhsati'nin öm
rünün sonuna doğru köyünde imamlık gö
revinde bulunduğu söylenmektedir. 

Ruhsatl'nin bir köy şairi olduğu ve ye
terli tahsil görmediği kanaati yaygındır. 
Ancak büyük ihtimalle Arap kaynaklı olan, 
halk tarafından aşk hikayeleri ve cenk ki
tapları gibi ilgi gören Uğru ile Kadı hika
yesini (nşr. Doğan Kaya, istanbul 1985) naz
ma çekmesinden, şiirlerinde ayet, hadis ve 
kelam-ı kibara yer vermesinden Arapça'ya 
yabancı olmadığı , bir caminin inşası için 
söylediği, "Tarihini tarh eyledim hesab-ı 
ebced ile 1 Biri gayın birisi şin ba ile ta
mam" mısralarından ebced hesabını bil
diği anlaşılmaktadır. 

Şiirlerinde "Ruhsat, Ruhsat Baba, Aşık 
Ruhsat" mahlasları yanında en çok "Ruh
sat!" mahlasını kullanan şaire bu mahla
sı Sivas'ın Karabaşı köyünden Şeyh İbra
him Efendi vermiştir. "Bir zaman icadi bir 
zaman Cehdl 1 Şimdi de Ruhsati Baba de
diler'' beytinde işaret edildiğine göre şair 
önce "icadi" ve "Cehdl" mahlaslarını kul
lanmışsa da bu mahlaslarıyla şiirleri yok
tur. İrticaten güzel şiirler söyleyen, ancak 
saz çalamayan şair ömrü boyunca arzu 
ettiği şöhrete kavuşamamıştır. Ruhsati'
nin bazı saz şairleri gibi hem hece hem 
aruz ölçüsüyle şiirleri varsa da onun şairlik 
gücünü yansıtan şiirleri hece vezniyledir. 
soo· e yakın şiirinin yarıdan fazlası koşma
dır. Diğerlerini semai nazım biçimiyle ve 
aruz ölçüsüyle söyledikleri oluşturur. Ge
nellikle üç beş dörtlükten oluşan şiirleri öl
çü, durak, kafiye ve redif bakımından sağ
lam sayılabilecek bir yapıya sahiptir. Dili
nin sade olması , aşk, ölüm, gurbet, yok
sulluk, zamandan şikayet. din, tabiat gibi 
konuları etkili biçimde dile getirmesi Ruh
sati'nin önemli özellikleridiL Ruhsati şiir
lerinin bir bölümünde bir aşık gibi kalbi 
heyecanla çarpan, tabiattan zevk alan, 
toplumun bozuk yönlerini gören bir saz 
şairi, bir bölümünde öğüt veren, fani gü
zelliKiere aldanmayan, mütevekkil bir der
viş edasındadır. Vehbi Cem Aşkun dini öğe
lere fazlaca yer veren Ruhsati'nin Nakşi

bendi, M. Fuad Köprülü ise Bektaşi oldu
ğunu söylerken onun hakkında geniş bir 
araştırma yapan Doğan Kaya şiirlerinden 
hareketle Nakşibendl olduğunu ortaya 
koymuştur (Aşık Ruhsatf, s. 23-24) Aşık 
edebiyatı içinde bir aşık kolunun kurucu
su sayılan Ruhsati'nin birçok şiiri günü
müzde türkü ve ilahi olarak söylenmek
tedir. 

Ruhsati'nin ölüm tarihi kesin olarak bi
linmemekte, M. Fuad Köprülü onun 1899'
da, Kadri Özyalçın - Kemal Gürpınar 1901 '
de, Vehbi Cem Aşkun ile Eflatun Cem Gü
ney ise 1911'de vefat ettiğ ini söylemek
tedir. Şiirlerinde yaşının yetmişe dayandı

ğını belirtmesi, 1903'te Sivas valisi olan 
Reşid Paşa'dan ve Sultan Mehmed Re
şad'ın saltanatından ( 1909- 1918) söz et
mesi 1911 yılında öldüğü yolundaki görü
şü daha güçlü kılmaktadır. Mezarı Delik
taş'ta kendisinden önce ölen oğlu Aşık 
Minhaci'nin yanındadır. Taşında, "Ruhsati 
Azrail gezer kastıma 1 Hakkım helili olsun 
eşim dostuma 1 Bir belli taş dikin başım 
üstüne 1 Bir gün devir döner belirsiz olur" 
dörtlüğünün bulunduğu mezar 1970'1i 
yılların başında Sivas Valisi Celal Kayacan 
tarafından yaptırılmıştır. 
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RUHU'I-BEYAN 
( u~ ' oJ ) 

İsmail Hakkı Bursevi'nin 
(ö. 1137 /1725) 

tasawufi tefsir i. 

1 096 ( 1685) yılında şeyh i Atpazari Os
man Fazlı Efendi tarafından Bursa'ya ha
life olarak gönderildikten sonra Ulucami'
de vaaz etmeye başlayan ve vaazlarında 
Kur'an'ı tefsir eden İsmail Hakkı Bursevl 
RCıJ:ıu'l-beydn ii tefsiri'l-Kur'dn adlı Arap
ça eserini bu dönemde telife karar ver
miştir. Müellif, Balkanlar'da bulunduğu sı
rada çeşitli tefsirlerden derlemeler yapa
rak oluşturduğu Nisa suresinin 78. ayetine 
kadar gelen çalışması nın Bakara suresi
nin 267. ayetine kadar olan bölümünü ye
niden gözden geçirip tefsirin başına koy
muş ve kaldığı yerden yazmaya devam et
miştir. Bu sebeple eserde Bakara suresi
nin 267. ayetinden önce de bir mukaddi
me yer almaktadır. RCıJ:ıu'l-beydn yakla
şık yirmi bir yılda yazılmış, müellifin şeyhi
ni beş defa İstanbul'da ve son olarak Kıb
rıs'ta ziyaret etmesi, ll. Mustafa zamanın
da katıldığı 1 ve ll. Avusturya seferleri, on 
yedi ay süren ilk haccı ( 1111/1700). 111 4 
(1703) yılı Ramazam Kadir gecesinde Bur
sa Ulucamii'nde meydana gelen katil ha
disesinden sonra bir süre vaazlarına ara 
vermesi, üç ay süren şiddetli bir hastalık 
geçirmesi gibi sebepler eserin tamamlan
masını geciktirmiştir. RU.J:ıu'l-beydn 'ın ya
zımı 14 Cemaziyelewel 111 7' de ( 3 Ey 1 ü ı 
ı 705), vaaz olarak takriri 28 Cemaziyelev
velde Ulucami'de sona ermiş , hatim mec
lisine büyük bir cemaat katılmıştır. 

İsmail Hakkı'nın yetişme döneminde oku
duğu kitapların RCıJ:ıu '1-beydn'ın şekillen

mesinde büyük tesiri olmuştur. Vaaz ve ir
şad faaliyetleri münasebetiyle başta tef
sirler olmak üzere çeşitli kaynaklardan fay
dalanarak meydana getirdiği tefsir mec-
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muaları da bir tefsir yazma hususunda 
kendisine cesaret vermiştir. Zemahşerl'
nin e1-Keşşdfı, Razi'nin Mefdtif:ıu'1-gayb'ı, 
Kurtobi'nin e1-Cdmi'i, Kacfı Beyzilv'i'nin En
vdrü't-tenzil'i, Nesefı'nin Meddrikü't-ten
zil'i, Ebu Hayyan ei-Endelüsl'nin e1-Ba]J
rü'1-mu]Jifi, Alaeddin Semerkandl'nin Ba]J
rü '1-'ulı1m'u, Ebüssuud Efendi'nin İrşd 
dü'1-'a]fli's-selim'i gibi tefsirlerle Necmed
din-i Daye'nin Ba]Jrü'1-]Ja]fa'i]f ve'1-me'd
nfsi, Kevaşl'nin Tebşıratü'1-müte~ekkir'i, 
Abdürrezzak ei-Kaşanl'nin Te'vildtü'1-Kur
'dn'ı, Ruzbihan-ı Bakit'nin 'Ard'isü'1-be
ydn'ı gibi tasawufi tefsirler Ru]Ju'1-be
ydn'ın en önemli kaynaklarıdır. Aziz Mah
mud Hüdayi'nin ve Osman Fazlı Efendi'nin 
eserleri de Ru]Ju'1-beydn'a kaynaklık et
miştir. 

Ru]Ju'1-beydn ' ın mukaddime ve hati
meteriyle bazı eserlerinde tefsirin yazılışı, 
metodu ve özellikleriyle ilgili bilgiler akta
ran İsmail Hakkı vaaz ve nasihatle meşgul 
olduğu için mev'izaya önem vermiş, tef
sir vecihlerini fazla çoğaltmamış ve ayet
terin kolay aniaşılmasını sağlayacak kada
rıyla yetinmiştir. önce şer'i esasları ve hü
kümleri, ardından tasawufi yorumları zik
retmiş, bu arada tergib ve terhibe dair hu
susları da eklemiştir. Başka kaynaklardan 
aldığı ibareleri genellikle değiştirmeden 
vermiştir. önceki tefsirlerde bulunmayan 
bazı ilaveler yapmış, kendi görüşlerini "fa
kir der ki ... " sözüyle belirtmiş, uygun yer
lere Farsça beyitler eklemiştir. Farsça şi
irleri çoğunlukla Mevlana Celaleddin-i Ru
mi' nin Me.şnevi'si, Hafız-ı Şirazi'nin Di
vdn'ı , Sa'di-i Şirazi'nin Bostan ve Gülis
tdn'ı, Molla Cami'nin eserleri gibi kaynak
lardan nakletmiştir. Ona göre Ru]Ju'1-be
ydn ibare, işaret ve rabbani ithamın fay
dalarını bir araya getiren, her türlü ilim ve 
marifeti ihtiva eden sade bir tefsirdir. 

Eserde ayetler bir veya birkaç kelime 
halinde ele alınarak sarf, nahiv, iştikak ve 
mana yönünden tahlil edilmiştir. Müellif 
bu hususta faydalandığı Ragıb ei- İsfaha
ni'nin e1-Müfreddt'ı gibi kaynakları ge
nellikle belirtmiştir. Nadiren de olsa Arap 
şiiriyle istişhadda bulunulmuş . kıraat ve
cihlerine, kıraat farklarından doğan anlam 
değişikliklerine fazlaca yer verilmemiştir. 
İsmail Hakkı, Kur'an'ın i'cazına da işaret 
ederek bu hususta kaynaklardan malu
mat aktarmış, istiare, teşbih , mecaz ve ki
naye gibi edebi sanatların yer aldığı ayet
lerde bu konuya dikkat çekmiş, kasr, tah
sis, hazf. isal gibi meani konularına da işa
ret etmiştir. 
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Tasavvufi yönü ağır basan bir tefsir ola
rak tanınınakla birlikte Ru]Ju'1-beydn, 
kaynakları dolayısıyla hem rivayet hem 
dirayet tefsirinin özelliklerini taşıyan çok 
yönlü bir eserdir. Rivayet tefsirlerinde ol
duğu gibi bu eserde de Kur'an'ın Kur'an'
la, sünnetle, sahabe ve tabiinden gelen 
sözlerle tefsir edilmesi esasına uyulmuş
tur. Ayetler arasında anlam yönünden ya
kınlığa işaret edilmeye çalışılmış. bu ara
da esbab-ı nüzille de temas edilmiştir. Nü
zQI sebeplerini sahabeden nakledilen, se
nedi zikredilmeden aktarılan , aralarında 

tercih yapılmadan verilen rivayetler, mü
fessirlerin ortak görüşü olan rivayetler ve 
İsmail Hakkı'nın kendi görüşünü ilave et
tiği rivayetler şeklinde tasnif etmek müm
kündür. Eserde nasih ve mensuh ayetler 
üzerinde de durulmuştur. İsmail Hakkı'ya 
göre Kur'an'ın zahiri hükümlerinde nesih 
olabilirse de batıni hikmet ve hakikatler
de nesih ihtimali yoktur. 

Ru]Ju'1-beydn'da nakledilen hadislerin 
önemli bir kısmı sahih olmakla birlikte za
yıf ve mevzu kabul edilen rivayetlere de 
rastlanmaktadır. Bu yönüyle eser özellik
le hadis alimleri tarafından eleştirilmiştir. 

Abdülfettah Ebu Gudde hadisleri çok de
fa senedsiz zikreden Zemahşeri, Beyzavi 
ve Ebüssuud gibi müfessirlerin tefsirlerin
de zayıf, münker veya mevzu hadisler ol
duğunu belirttikten sonra İsmail Hakkı'
nın da hadis ilmine aşina olmadığını ifa
de eder. Muhaddislerce tenkide tabi tu
tulan rivayetleri aktarırken zaman zaman 
muhaddislerin bu rivayetlerle ilgili görüş
lerini de veren İsmail Hakkı, hadis usulü 
kurallarını kabul etmekle birlikte sahih keş
fi de hadis ahzi veya bir hadisin tesbit ve 
tashihinde yeterli görmektedir. öte yan
dan onun tergib ve terhib konusunda za
yıf hadislerle amel edilebileceğine dair ku
raldan istifade ettiği görülmektedir. Za
yıf ve mevzu rivayetlerin tefsirinde yer al
masın da itibar ettiği kaynaklara güveni
nin tam olmasının da etkisi olduğu söyle
nebilir. İsmail Hakkı ketarn ilmine dair me
selelere kısaca temas etmiş, bazan kendi 
görüşlerini de belirtmiş, başta Mu'tezile 
olmak üzere Kaderiyye, Cebriyye ve Ceh
miyye gibi mezhepterin Ehl-i sünnet'e mu
halif görüşlerini tenkit etmiştir. Hanefi 
mezhebine mensup olmakla birlikte ah
kam ayetlerinin tefsirinde diğer Sünni 
mezhepterin görüşlerine de yer vermiş , 

ahkam ayetlerini tefsir ederken zaman 
zaman usul-i fıkıh kaidelerini zikretmiştir. 
Mezhep imamlarının görüşlerini açıklar
ken bazan kendi görüşünü de ortaya koy-

muştur. İsmail Hakkı'nın Zemahşeri, Bey
zav!, Razi, Alaeddin es-Semerkandi, Cela
leyn, EbO. Hayyan ei-Endelüsi, Şeyhzade, 
Kevaşi ve EbüssuO.d Efendi gibi müfessir
lere eleştiriler yönelttiği görülmektedir. 
Ru]Ju'1-beydn nakil ve derleme yönü ağır 
basan bir tefsir olup İsmail Hakkı da bu
nun farkındadır. Nitekim birkaç yerde ese
rin "derleme" (cem') , kendisinin de "derle
yen" (cami') olduğunu söyler (I, 370, 409; 
III, 549; IV, 3). Tefsirin tutulmasının bir 
sebebi de yapılan nakillerin iyi bir kompo
zisyonla sunulmasıdır. 

Eserin tasawufi yönünü büyük ölçüde 
tasawufi tefsir ve eserlerden yapılan na
killer oluşturur. Müellifin bu konuda en 
önemli kaynağı Necmeddin-i Daye'nin Ba]J
rü '1-]Ja]fa'i]f'ıdır. Tefsirin tasawufi yönü
nün teşekkülünde Aziz Mahmud Hüdayi'
nin ve kendi şeyhi Osman Fazlı Efendi'nin 
eserlerinden yapılan nakiller de önemli yer 
tutar. Ru]Ju'1-beydn'da ibretli kıssa ve 
hikayelere geniş yer verilmiştir. Bir taraf
tan vaaz olarak takrir edilirken bir taraf
tan yazılan bir tefsirde bunlara rastlan
ması şaşırtıcı değildir. Zaman zaman kıs
salar, doğruluk derecesine bakilmadan di
daktik tarafı ve ibret alınacak yönleri dü
şünülerek nakledilmiştir. Bu özelliği sebe
biyle eser vaizler için önemli bir kaynak ol
muştur. Nitekim Zahid Kevseri, vaizlerin 
kalplere rikkat veren hikayeler ihtiva et
mesi sebebiyle Ru]Ju'1-beydn'a çok önem 
verdiklerini söyler. Eserde İsrailiyat'ın yer 
alması kaynağı olan eserler vasıtasıyladır. 

Esasen Ru]Ju'1-beydn'da bu tür haber 
ve hikayeterin nakledilmesine uygun bir 
üslup kullanılmıştır. Müellif, eserinde hal
ka zulmeden devlet adamlarına ağır eleş
tiriler yöneltmiş, bu arada dönemin padi
şahı IV. Mehmed'i tenkit etmekten çekin
memiştir {ll, 20) 

Ru]Ju'1-beydn'ın tesirleri günümüze ka
dar devam etmiştir. İsmail Hakkı'nın çağ
daşlarından Hüdayi Asitanesi postnişini Ya
ku b Afvi Tu]Jfetü'1-vü"d~ adlı eserinde 
(Hacı Selimağa Ktp. , Aziz Mahmud Hü
dayl. nr. 623) Ru]Ju'1-beydn'dan nakiller
de bulunmuştur. Yine çağdaşı müellifler
den Eşrefzade İzzeddin Efendi'nin Enisü'1-
cindn ii tefsiri'1-Kur'dn'ında (Bursa Eski 
Yazma ve Basma Eserler Ktp., Genel. nr. 
976-977) hem metot hem muhteva bakı
mından Ru]Ju'1-beydn'ın izlerini görmek 
mümkündür. Eşrefzade'nin oğlu Abdül
kadir Necib'in Zübdetü'1-beydn isimli tef
sirinin (Bursa Eski Yazma ve Basma Eser
ler Ktp., Genel, nr. 2 I 7-218) ana kaynakla
rından biri de Ru]Ju'1-beydn'dır. Gazziza-



de Abdüllatif Efendi, Fütılhdt-ı Kenzi'l
Kur'an adlı Türkçe tefsirini hazırlarken 
RuJ:ıu'l-beyan'dan istifade etmiştir. Meh
med b. Osman el-Hilmiel-Adav'i'nin 1851'
de yazdığı Telsir-i Sure-i Vakıa'da (İstan
bul 131 O) nakillerin neredeyse yarıdan faz
lası RuJ:ıu'l-beyan'dan alınmıştır. Evliya
zade İsmail Hakkı'nın Miftahu't-tetasir 
adlı eseri (İstanbul 1286) önemli ölçüde 
RuJ:ıu'l-beyan'dan seçilen konulardan olu
şur. Hasan Basri Çantay ayet mefıllerine ek
lediği dipnotlarda RuJ:ıu'l-beyan'dan fay
dalanmıştır. Ömer Nasuhi Bilmen tefsiri
ni hazırlarken istifade ettiği eserler ara
sında Kadi Beyzavi, Fahreddin er-Razi ve 
EbüssuQd Efendi'nin tefsirlerinden sonra 
RuJ:ıu '1-beyan'ı zikreder. 

Eseri Seyyid Muhammed Nuriel-Kadiri 
Tel{ıişü't-tibyan min RuJ:ıi'l-beyan, Mus
tafa Sabri er-Reşidi el-Kadiri ReyJ:ıane 

tü'l-i{ıvan el-ma]ftufe min riyazi'l-cinan 
el-men]jüle min Tefsiri RuJ:ıi'l-beyan 
adıyla kısaltmıştır. Eser, Muhammed Ali 
es-SabQnl tarafından Tenvirü '1-e~hdn min 
Tefsiri RQJ:ıi'l-beyan ismiyle ihtisar ve tah
kik edilmiştir ( Dımaşk ı 988) SabOnltef
sirde geçen Farsça metinlerle zayıf ve mev
zQ gördüğü rivayetleri çıkarmıştır. SabQ
ni'nin eseri bir heyet tarafından Muhta
sar Ruhu'I-beyan Tetsiri adıyla Türkçe'
ye çevrilmiştir (istanbul ı 995- ı 996) Aşçı 

İbrahim Dede, Tercemetü'l-Farisiyye ii 
Tefsiri'l-Hakkıyye adlı eserinde tefsirde 
geçen Farsça metinleri Türkçe'ye tercüme 
etmiştir (İÜ Ktp. TY, nr. 32ı0-32ı3). 

İsmail Hakkı RuJ:ıu'l-beyan'ı üç cilt ola
rak düzenlemiştir. Eserin müellif hattı nüs
hası on altı defter halinde Bursa Eski Yaz
ma ve Basma Eserler Kütüphanesi'nde bu
lunmaktadır (nr. ı2-27). RuJ:ıu'l-beyan üç 
(İstanbul ve Bulak ı255), dört (Bulak ı264, 
ı276; istanbul 1285, ı286 , ı306), altı (Bu
lak ı 278, ı 287) ve on cilthalinde (İstan
bul ı 330, bu baskı daha sonra istanbul'
da ve Arap dünyasında ofset yoluyla ço
ğaltılmıştır) birçok defa basılmıştır. Ese
rin Hasan Kamil Yılmaz başkanlığında bir 
heyet tarafından Ruhu'l-beyan: Kur'an 
Meali ve Tefsiri adıyla Türkçe'ye yapılan 
tercümesinin (1-Vlll, istanbul 2005-2007) 

yayımı devam etmektedir. Ömer Faruk 
Hilmi'nin tercümesi de (1-Xl, istanbul, ts .) 
henüz tamamlanmamıştır. Sakıp Yıldız, 

hazırladığı doktora tezinin üçte birini Ru
J:ıu'l-beyan'a ayırmış ve tefsiri çeşitli yön
lerden incelemiştir (bk bibl.) . 
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• ALiNAMLI 

L 

RUHU'I-MEANI 
(~ı.....ııa)l 

Şehabeddin Mahmud ei-Aıusi'nin 
(ö. 1270/1854) 

Kur'an-ı Kerim tefsiri. 
_j 

Tam adı RuJ:ıu '1-me'ani ii tetsiri'l
Kur'ani'l-'a?:im ve's-seb'i'l-me§ani olup 
Tefsirü '1-AlCısi diye de anılır. 16 Şaban 
1252 - 4 Reblülahir 1267 (26 Kasım 1836 -
6 Şubat 1851) tarihleri arasında kaleme 
alınmıştır. AIOsi mukaddimede uzun yıllar 
Kur'an'ı mütalaa ettiğini ve gördüğü bir 
rüya üzerine eseri yazmaya başladığını an
latır. Kur'an'ı tefsir etmenin önemine ve 
zorluğuna dikkat çekerek İslami ilimlerde 
geniş bilgi birikimi yanında Allah'ın inayeti 
olmadan iyi bir tefsir yazmanın mümkün 
olamayacağını söyler. Bu arada re'y tefsi
rinin meşruluğunu delillerle ispat etmeye 
çalışır ve tasavvuf ehlinin Kur'an yorumla
rının değeri üzerinde durur. Mukaddimede 
ayrıca halku'l-Kur'an, yedi harf, Kur'an'ın 

cem'i ve tertibi, Kur'an-ı Kerim'in i'caz yön
leri gibi konulara yer verilir. 

Eserde Kur'an'ın Kur'an ve Sünnet'le yo- . 
rum u esas alınmış, nüzQI sebepleri zikre
dilmiş, ayetler ve sOreler arasındaki irti
bat gösterilmeye çalışılmış, kıraatlerden 
doğan anlam farklılıkları belirtilmiş ve kı
raatler arasında tercih yapılmıştır. Aıosı, 
hurQf-ı mukattaanın anlamıyla ilgili çeşit-

RÜHU'I-MEANI 

li yorumlar nakletmiş, bu harflerin ebced 
değerlerinden hareketle bazı sonuçlar elde 
edenlerin görüşlerine yer vermiştir. Eser
de nesih ayetinin tefsirinde nesih konusu 
geniş biçimde anlatılmış, Kur'an ile hadis
te neshin vuku bulabiieceği belirtilerek 
ayet ve hadislerden deliller getirilmiştir. 
Kelam konularında Selef yolunun daha sağ
lam olduğu, dolayısıyla Selef'in te'vile git
mediği mevzularda müfessirin de gitme
mesinin daha isabetli olacağı görüşü be
nimsenerek (XXVII, 168) bu konuda İbn 
Teymiyye ve İbn Kayyim el-Cevziyye çizgi
sine yakın bir yol takip edilmiştir. Ancak bu 
durum AIOsl'nin Vehhabllik'le suçlanması
na sebep olmuştur. Eserde farklı düşün
celere sahip alimiere karşı genellikle ılımlı 
bir üsiOp kullanılır. Fakat Şiiler'in özellikle 
imametle ilgili görüşleri sert bir dille eleş
tirilir (1, 377) ve onların bazı sahabllerle il
gili tenkitlerinin taassuptan kaynaklandığı 
belirtilir (IV, 217-220) 

Aıusi ayetleri yorumlarken şiirden önem
li ölçüde yararlanmış. dil ve belagat kai
deleriyle eski Arap şiirini dikkate alarak 
çok ince tahlillerle kelimelerin ihtiva etti
ği mecaz, istiare gibi sanatları ayrıntılı bi
çimde incelemeye çalışmıştır (mesela bk. 
IV, 7; XI, 123, ı 78). Tefsirde fıkıh, fıkıh usu
lü ve mezheplerle ilgili birçok konu ele 
alınmış, zaman zaman tenkitler yapılmış 
ve tercihlerde bulunulmuştur. Bazı kevnl 
ayetleri yorumlarken zamanın fen bilim
lerinden yararlanan müfessir kendi döne
mi açısından oldukça isabetli açıklamalar 
yapar (Xl, 17, 69). İsrailiyat'la ilgili riva
yetlere genelde tenkitçi bir gözle baktığı 
halde bazı ayetıerin yorumunda İsram na
killerden istifade ettiği görülür (mesela bk. 
XII, 5 I; Xl ll, 34-35; XJX, 168; ayrıca bk. Muh
sin Abdülhamid, s. 282-287) . Aıosı eserin
de belli başlı tefsir, kıraat, belagat, şiir, ke
lam, felsefe ve fıkıh kitaplarından nakiller
de bulunmuş, ancak bunları tenkitçi bir 
yöntemle incelemiştir. RuJ:ıu'J-me'ani'nin 

kaynakları arasında Ragıb el- İsfahanl'nin 
el-Mütredat'ı, İbn Cerlr et-Taberi'nin Ca
mi'u'l-beyan'ı, Zemahşerl'nin el-Keşşafı, 

Fahreddin er-Raii'nin MefatiJ:ıu '1-gayb'ı, 
Kadi Beyzavl'nin Envarü't-tenzil'i, EbQ 
Hayyan el-Endelüsl'nin el-BaJ:ırü 'l-mu
J:ıi(i, E büssuud Efendi'nin İrşadü'l- 'a]j
li's-selim'i, SüyQtl'nin ed-Dürrü'l-men
§Ur'u, Tabersl'nin Mecma'u '1-beyan'ı sa
yılabilir (diğer kaynakları için bk. a.g.e., s. 
208-210) 

RuJ:ıu'l-me'ani'de ayetler rivayet ve di
rayet metoduyla tefsir edildikten sonra 
"ayetlerdeki işarl yorumlar", "dış alemde-
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