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kilerin iç ~llemdekilere tatbik edilmesi", 
"sOfiyye topluluğunun görüşleri" gibi baş
lıklar altında işik! olarak da yorumlanır. 
Fakat bunların büyük bir kısmında kaynak 
zikredilmemiştir. Eserin işik! tefsir kay
naklarının başında Muhyiddin İbnü'I-Ara
bfnin el-FütUJ:ıfıtü'l-Mekkiyye'si gelir. An
cak AIOsl, İbnü'I-Arabl'nin vahdet-i vücQd 
konusundaki görüşlerinin ihtiyatla karşı
Ianması gerektiğini belirtir ve bazı düşün
celerinden dolayı onu eleştirir. Süleml'nin 
lfa]fa,i]fu 't -telsir'i, Kuşeyn'nin er-Risfı
le'si, GazziUI'nin İl.zyfı,ü 'ulumi'd-din'i, 
Abdülvehhab eş-Şa'ranl'nin el-Yevfı]fit 
ve'l-cevfıhir'i ve İmam-ı Rabbanfnin Mek
tUbfıt'ı da Rul,ıu'l-me'fıni'nin tasawufi
işarl tefsir kaynakları arasında zikredilebi
lir (Çelik, s. 41) 

Ansiklopedik bir tefsir olan Rul,ıu'l-me'fı
ni'nin ait olduğu tefsir grubunu belirleme 
noktasında farklı görüşler ortaya çıkmış
tır. Bazıları onu işarl tefsirlerden saymışsa 
da dirayet tefsirleri grubu içerisinde sa
yan görüşün daha isabetli olduğu kabul 
edilmektedir (a.g.e., s. 40). Eser daha son
raki tefsirleri etkilemiş, Muhsin Abdülha
mld'in söylediği gibi tefsir yazanların vaz
geçilmez kaynakları arasında yer almıştır 
(el-Alasr müfessiren, s. 334). Reşld Rıza, 

Rul.zu'l-me'fıni'yi tefsirlerin en değerlile
rinden biri olarak nitelemiş ve ondan çok
ça nakilde bulunmuş, yer yer de eleştiri
ler yöneltmiştir (Tefsirü'l-menar, I, 40; VII, 
8, 62, 520). Okuyucuya eski ve yeni mez
heplerin rivayetlerini bir arada sunmasın
dan dolayı Rul.zu'l-me'fıni bu konudaki 
çalışmaların en kapsamiısı sayılmıştır (M. 
Abdülazim ez-Zürkani, I, 552). 

1851 yılında İstanbul'a giden Aıusl, da
ha önce bir kısmını Sultan Mahmud Kü
tüphanesi'ne hediye ettiği tefsirinin diğer 
bölümlerini Sultan Abdülmecid'e takdim 
etmiştir (Muhsin Abdülhamld, s. 158-159) 
Eserin halen Bağdat'ta bulunan yazmala
rı yanında bir nüshası da İstanbul'da Ra
gıb Paşa Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (nr. 
185-193) M. Zahid Kevserl, tefsirinyazma 
nüshaları ile matbu nüshası arasında ba
zı farklılıklar bulunduğunu söylemişse de 
bunların hangi konularla ilgili olduğunu 
belirtmemiştir. Tefsirin iki baskısı ile (I-XII, 

Kahire, ts.; 1-XV, Beyrut 1985) Ragıb Paşa 
Kütüphanesi'ndeki nüshası ve diğer yaz
maları karşılaştırılmış ve iddia edildiği tür
den farklılıkların olmadığı sonucuna varıl
mıştır (a.g.e., s. ı64-ı65; Çelik, s. 68, 69). 

Rul.zu '1-me'fıni'nin ilk baskısı dokuz cilt 
olarakyapılmıştır (Bulak ı30l-1310). Bu 
baskının başında AlOsfnin çağdaşı on do
kuz alim ve edibin takrizleri yer alır. Ese-
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rin ikinci baskısı daha itinalı bir şekilde ve 
on iki cilt (otuz cüz) halinde gerçekleşti
rilmiştir (Kah i re 1345-1346) (tefsirin diğer 
baskıları: nşr. Muhammed Zührl en-Nec
car, I-VI, Kah i re 1383/1 964; I-XXX, Beyrut 
ı980, ı982, 1983, 1985, 1987; Muhammed 
Hüseyin el-Arab, 1-XVI, Beyrut 14 14/1994; 

nşr. Mahmud eş-Şerkavi, !-VIII, Kahire 1996; 
nşr. Muhammed Ahmed ei-Emed- Ömer 
Abdüsselam es-Selami, I-XXX, Beyrut 

. ı 999-2000) . 

Rul,ıu '1-me 'ani üzerinde birçok çalışma 
yapılmış olup başlıcaları şunlardır: Muh
sin Abdülhamld, el-Alusi mülessiren (bk. 
bibl.); Mahmud Said et-Tantavl, Menhe
cü'l-AlUsi (bk. bibl.); Ahmet Çelik, AlU
si'nin Ruhu'l-Me'fıni İsimli Eserinde 
İş ari Telsir (doktora tezi, ı 996, Atatürk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
[ Tasavvufi Tefsir, Alüsi Örneği, Erzurum 
2002[); Alican Dağdeviren, Alusi: Kişiliği 
ve Telsiri (yüksek lisans tezi, ı 996, Sakar
ya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü); 
Abdülkerim Seber, AWsi'nin Ruhu'I-Me
ani Telsirinde Tasavvul (yüksek lisans 
tezi, 2000, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bi
limler Enstitüsü); Vehbi Karakaş, AlUsi'
nin Telsiri'nde Ayetlerin İşfıri Açıdan 
Yorumu (doktora tezi, 2002, Sakarya Üni
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü); Meh
met Ergün, Alusi'nin Ruhu'l-Mefıni Tel
sirinde Adem ve Yaratılış Kıssası Çer
çevesinde İsrfıiliyyat (yüksek lisans tezi , 
2006, Süleyman Demirel Üniversitesi Sos
yal Bilimler Enstitüsü). M. Mustafa Gök
su (1, XII), İsmail Apaydın (II , IX), Hüseyin 
Ak.yüzoğlu (III, VI), Hamza Ermiş (V, XIII), 

Murat Tayyar (VII, XI) ve Osman Kara (XIV, 

XVI) Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü'ne bağlı olarak yaptıkları yüksek 
lisans çalışmalarında tefsirin değişik cilt
lerinin fihristini hazırlamışlardır. 
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RUHU'I-MECELLE 
( ~fc~J) 

Son dönem Osmanlı valilerinden 
Hacı Reşid Paşa'nın 

(ö. 1918) 
Mecelle şerhi. 

.J 

Mecelle-i Ahkfım-i Adliyye'nin bütü
nünü kapsayan az sayıdaki Türkçe şerh
lerden biridir. Safranbolulu Hacı Şerif Ah
med Reşid Paşa 25 Şaban 127 4'te (ı o N i
san ı858) İstanbul'da doğdu. Babası vila
yet defterdarlarından NQman Fikri Efen
di'dir. Ahmed Reşid, Hoca Mecid Efendi'
den Arapça ve Farsça okudu. Mekteb-i Hu
kuk'u bitirdi. ŞOra-yı Devlet fıhrist ve maz
bata kalemlerinde çalıştı; Tanzimat Dai
resi başmuavinliği ve üyeliğine kadar yük
seldi (1895). Kısa sürelerle Halep ve Ada
na vali muavinlikleriyle Mersin mutasarrıf
lığından sonra önce Musul, ardından Hi
caz valiliği ( 191 ı) görevlerinde bulundu. 14 
Ekim 1918'de vefat etti. Ruhu'I-Mecel
le'den başka Hukuk-ı Ticaret (İstanbul 
1311), Divan (İstanbul 1323), Din-iMü
bin-i İslam (İstanbul ı 329), İmfım-ı 
A'zam'ın Siyasi Tercüme-i Hali (İstan
bul 1328). Tercüme-i Usuli'l-hikem ii 
nizfımi'l-fılem (Hasan Killi Akhisar!' den; 
baskı yeri yok, 1331), Tarih-i Umumi-yi 
İslam, Tercüme-i Tarih-i Al-i Bermek, 
Feth-i Mübin-i Kudüs, Riyfız-ı Adalet 
adlı eserleri vardır. Musul valiliğinden az
ledildikten sonra uzun süre görev bekle
yen Hacı Reşid Paşa, bir yıl gibi kısa bir 
süre içinde İstanbul'da yazdığı eserini 6 
Mayıs 190Tde tamamlamıştır (Ruhu 'I-Me
celle, I, 27; VIII, 295). Toplam sekiz ciltten 
oluşan şerh, küçük boyda 2000 sayfayı 

aşan hacmiyle Ali Haydar Efendi'nin (Kü
çük) Dürerü'l-hükkfım'ından sonra en 
geniş şerh olma özelliğine sahiptir. Eser 
İstanbul'da basılmıştır ( 1326-1328). 

Ruhu'I-Mecelle'nin fıkıh tarihi ve fıkıh 
usulüne dair geniş giriş bölümü eseri di
ğer Mecelle şerhlerinden ayıran bir özel
liktir. Müellif bu bölümü, Mecelle'nin 1. 
maddesindeki fıkıh tarifine ilişkin açıkla
maların ve devamında doksan dokuz külll 
kaidenin daha iyi aniaşılmasını sağlamak 
amacıyla yazdığım belirtmektedir. Girişin 
fıkıh tarihiyle ilgili kısmında İslam'dan ön
ceki şeriatlardan başlayıp fıkıh mezheple
rinin doğuşuna uzanan kısa bir teşri' ta
rihine yer verilmekte, Hanefi mezhebin
de kabul gören sınıflandırmaya göre fıkhl 
meselelerin ve fakihlerin tabakaianna te
mas edilmektedir. Osmanlı uygulamasın-



da fetva makamı, şeyhülislamın faaliyet
leri ve fetvada esas alınan belli başlı eser
lerle bazı kanunname ve nizarnlar hakkın
da kısa bilgilerin yer aldığı bu bölümde 
Mecelle'nin gerekçeleri ve hazırlık safha
ları üzerinde durulması (1, 5- ı 7) Mecelle 
şerhleri içinde muhtemelen bir ilki tem
sil etmektedir. Diğer şerhlerde genellikle 
Mecelle'nin bir parçası olarak baş tarafa 
konan Esbab-ı Mücibe Mazbatası, bu eser
de "Mecelle'nin Tanzim Sebebi ve Şekli" 
başlığı altında Mecelle'nin hazırlık süre
ci ve içeriği hakkında bilgi veren bir me
tin şeklinde iktibas edilmiştir (1, ı 7-26) 
Eserde Mecelle'nin el-Fetô.va '1-'Alem
giriyye'den sonra bir cemiyet tarafından 
tertip edilen ikinci fıkıh kitabı olarak nite
len m esi (I, 29) dönemin Mecelle tasav
vurlarından birini yansıtması açısından dik
kat çekicidir. 

Mecelle Cemiyeti üyeleri ve özellikle Ah
med Cevdet Paşa hakkında sitayişkar ifa
delere yer veren Hacı Reşid Paşa, Mecel
le derslerinin Mekteb-i Hukuk ders prog
ramında yer almasının ve bu dersin Cev
det Paşa'nın delaletiyle Mecelle Cemiyeti 
üyesi olan hocalar tarafından okutulma
sının önemini vurgular (1 , 28). Nitekim ilk 
Mecelle şerhlerinin ortaya çıkmasında 
Mecelle'nin yüksek öğretim müfredat
larına girmesinin önemli bir etkiye sahip 
olduğu anlaşılmaktadır. Hacı Reşid Paşa, 

Mecelle'nin Osmanlı Devleti ve toplumun
daki rolüne ayırdığı kısımda öncelikle Me
celle'nin başkaca bir kanün-ı medeni ya
pılmasına ihtiyaç bırakmamış olduğunu ve 
halkın Mecelle sayesinde fıkhl meseleler 
hakkında az çok bilgi sahibi olarak imkan 
ölçüsünde bunları hukuki ilişkilerine uy
guladığını ifade etmektedir. Eserin giriş 

bölümünün ikinci kısmında müellif, Me
celle hükümlerinin anlaşılmasında katkısı 
olacağı düşüncesiyle fıkıh usulünün edil
le-i şer'iyye ve hüküm bahislerini kısaca 

işlemiştir. 

Hacı Reşid Paşa, şerhini yazarken ya

rarlandığı kaynaklar ve daha önce yazılmış 
Mecelle şerhleri hakkında bilgi verme
mektedir. Ancak müellif, o sırada mevcut 
değişik şerhler yanında Mecelle'nin fıkıh 

kitaplarından kaynaklarını gösteren der
lemelerden ve maddeler arası bağlantıla
rı tesbit eden yardımcı fihristierden (Er

dem, 111/5 [20001. s. 679-690), özellikle de 
Dürerü'l-hükkdm'dan istifade etmiş ol

malıdır. 

Dürerü'l-hükkdm'dan farklı olarak Ru
hu'l-Mecelle'de maddelerde yer alan kav
ram ve hükümlerin açıklamaları dışında bu 
hükümlerle ilgili görüş, tartışma ve fıkhl 
tahliliere fazla yer verilmemiştir. Bu yö
nüyle eser, daha çok Mecelle maddele
rini anlama ihtiyacında olanların başlan
gıç düzeyinde bilgi almalarını sağlayacak 
bir ilk başvuru kaynağı olarak nitelendiri
lebilir. Bununla birlikte Mecelle'nin hu
kuki bakımdan tutarlı ve iç bütünlüğüne 
uygun yorumlanması için önem taşıyan 
ve ilk Mecelle şerhlerinden itibaren has
sasiyetle üzerinde d urulan maddeler ara
sı ilişkilere ve göndermelere yeri geldikçe 
işaret edilmiştir. Ruhu'I-Mecelle'nin Me
celle metninden farklı hurufatla dizilen 
şerh kısmında maddelerin izahı için fıkıh 
literatüründe işlenenler yanında eserin ka
leme alındığı dönemde yürürlükte bulu
nan başka kanun ve nizamnamelerin ilgi
li hükümlerine dayalı uygulama örnekleri 
de kaydedilmiştir (mesela bk. IV, 109; VI, 
2 14-222; VIII, 206-208) 

Rühu 'Ha 'lfk' in 
ilk iki sayfası 
ITIK Ktp., nr. 264l 

RÜHU't-TA'LIK 
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RÜHU't-TA 'LIK 
( ~ın) ) 

Mektiibi İbrahim Edhem Efendi'nin 
(ö. 1214/1 799'dan sonra) 
ta'lik yazıya dair eseri. 

_j 

Ta'lik (nesta'lik) hattının harf bünyeleri
nin Yesarl Mehmed Esad tavrında meşk 
usul ve kaidelerini, biçim ve oranlarını ben
zetmelerle açıklayan, 1214'te ( 1799) kale
me alınmış bir eserdir. Sultan Ali Meşhedl'

nin manzum Der 'İlm-i ljatt-ı Nesta'li~ 
ile Mlr Ali Herevi'nin Midddü'l-]J.urufu bu 
sahada İran'da yazılmış eserlerdendir. Ru
hu't-ta'lik, Osmanlı ta'lik ekolünün oluşu
munda Yesarl Mehmed Esad tavrına göre 
hazırlanmıştır. Bu sebeple İran ta'liki ile 
Osmanlı ta'lik üslübu arasındaki değişim 
ve farklılığı ortaya koyması bakımından 
önem taşır. 

Hayatı hakkında bilgi bulunmayan Mek
tübl İbrahim Edhem Efendi eserin mu
kaddimesinde çocukluk yıllarından başla
yarak özellikle ta'likyazıya karşı ilgi duydu
ğunu ve uzun süre Yesarl Mehmed Esad'
dan ta'lik meşkettiğini, icazet aldıktan son
ra on beş yıl Şeyhülislam İvazpaşazade İb
rahim Beyefendi'nin kitabet hizmetinde 
bulunduğunu, ta'lik hattına hevesli olan
lara rehber olması düşüncesiyle Ruhu't
ta'lik'i telif ettiğini söyler. Kitap bir mu
kaddime, üç fasıl (ta' lim) ve bir hEltimeden 
oluşmaktadır. Ta'lim, ta'llm-i ewel, ta'llm-i 
sani ve ta 'llm-i salis olarak üç başlıktan 
meydana gelir. Mukaddimede yazı alet ve 
malzemelerinden kamış kalem, mürekkep, 
kalemtıraş ve kağıdın özelliklerinden, bo
ya, ahar ve meşk usullerinden, yazı çeşitle
rinden ve özellikle ta'lik yazıdan söz edil
mektedir. Birinci fasılda eliften "ya"ya ka
dar yirmi sekiz harfın biçim, oran ve este
tik kuralları; ikinci fasılda eel! ta'lik; üçün
cü fasılda hurde ve şikeste ta'lik yazının 
özellikleri, kısa tarihçesi ve hattatları anla
tılmaktadır. Eserde Arapça ve Farsça ke
limelerin yoğunlukta olduğu ağ dalı bir dil 
kullanılmıştır. 

Ruhu't-ta'lik'in aharlı kağıt üzerine in
ce ta'lik hatla yazılan 1214 ( 1799) tarihli 
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