
578

TANTÂVÎ, Muhammed Ayyâd

bý olarak birçok eser kaleme almýþ, bunla-
rýn çok azý basýlmýþtýr. Eserleriyle ilgili bil-
gi, belge ve yazmalar Saint Petersburg,
Leningrad ve Kazan üniversitelerinin kü-
tüphaneleriyle Mýsýr’daki yakýn ilgi ve hi-
maye gördüðü Sekka ailesi nezdinde bu-
lunmaktadýr: Akaid: øunyetü’l-mürîd fî
£ilmi’t-tev¼îd, ¥âþiye £alâ Risâleti’l-Bâ-
cûrî fi’l-£ašåßid, ¥âþiye £ale’t-Tu¼feti’s-
seniyye ve’l-£ašåßidi’s-Sünniyye, Þer-
¼u Man¾ûmeti’þ-ÞeyÅ es-Selmûnî fi’l-
£ašåßid, el-ƒatm £alâ metni’l-Cevhere
li’l-Lešånî (Cevheretü’t-tev¼id, manzum).
Dil ve Edebiyat: A¼senü’n-nüÅab fî ma£-
rifeti lisâni’l-£Arab (Kosegarten’in Fran-
sýzca’ya çevirisi: Traité de la langue £ara-
be vulgaire, Leipzig 1848; eser Batý Avru-
pa bilim çevrelerinde Tantâvî’ye büyük
þöhret kazandýrmýþtýr); Æavâ£idü’½-½arf;
Æavâ£idü’l-lu³ati’l-£Arabiyyeti’l-£âm-
miyye; Na¾mü Ta½rîfi’z-Zencânî (Le-
ningrad Üniversitesi Ktp., nr. 833, s. 13-
19); ¥âþiyetü’z-Zencânî; el-ƒatm £alâ
Þer¼i’l-Æatr li’bn Hiþâm (Leningrad Üni-
versitesi Ktp., nr. 83); Tašyîdât £ale’l-Ez-
heriyye (li-ƒâlid el-Ezherî, Leningrad Üni-
versitesi Ktp., nr. 847); Risâle fî £ilmi’l-
belâ³a; Na¾mü’s-Semeršandiyye (fi’l-
isti£âre); Þer¼u’s-Semeršandiyye; Ta£lî-
šu ¥âþiyeti’l-Bâcûrî £ale’s-Semeršan-
diyye; Ta£lîšu ¥âþiyeti’l-Emîr £ale’l-
Mollâvî £ale’s-Semeršandiyye fi’l-be-
yân; Le×î×ü’¹-¹arab fî na¾mi bu¼ûri’l-
£Arab; ¥âþiyetü’l-Kâfî fî £ilmeyi’l-£arû²
ve’l-šavâfî (Ahmed el-Kýnâî’nin eserine
hâþiye); Ta£lîšu’l-Kâfî fî £ilmeyi’l-£arû²
ve’l-šavâfî. Tarih, Biyografi, Seyahatnâ-
me: Tu¼fetü’l-e×kiyâß bi-aÅbâri bilâdi
Rûsiyâ. 1840’ta Kahire, Ýskenderiye, Girit,
Ýzmir, Ýstanbul, Odesa güzergâhýnda de-
niz yoluyla, oradan kara yoluyla Saint Pe-
tersburg’a yaptýðý seyahatle 1850 yýlýna
kadar Leningrad ve Petrograd gibi Güney
Rusya þehir ve beldeleri, ayrýca Baltýk ül-
keleri, Finlandiya, Kafkasya ve Tataristan’a
yaptýðý gezi ve gözlemlerini kayda geçirdi-
ði seyahatnâme olup Ri¼letü’þ-ÞeyÅ e¹-
ªan¹âvî ile’l-bilâdi’r-Rûsiyye adýyla ya-
yýmlanmýþtýr ([Amman 1412/1992]); Târî-
Åu ¼ayâtihî (1840 yýlýna kadarki hayatýný
kapsar, nþr. ve Almanca trc. J. G. L. Kose-
garten, “Autobiographie des Scheich Et
Tantâwi zu Petersburg”, WZKM, VII [1850],
s. 43-63, 197-200); Tercemetü TârîÅi Rû-
siyâ li-Ûstralof; ¥âlü’l-a£yâd ve’l-me-
vâsim fî Mý½ra; Müsevvedât li-târîÅi’l-
£Arab. Ders Kitaplarý ve Notlarý: Æavâ£i-
dü’l-lu³ati’l-£Arabiyye bi’l-lu³ati’r-Rû-
siyye; et-Ta¼iyyâtü’l-mu£tâde fî kelâ-
mi’l-£âmme; Mecmû£atü’l-em¦âli’l-£Ara-

biyye; Æåmûsü’t-Tâtâriyyi’l-£Arabî; Mü-
lâ¼a¾ât fî târîÅi’l-Åilâfe ve’þ-þaršý’l-Ýs-
lâmî; Tercemetü’l-bâbi’l-evvel min Gü-
listâni’s-Sa£dî; Æåmûsü’l-£Arabî-el-Fe-
rensî fi’l-lehceti’l-Mý½riyye; el-Ý£lâm fîmâ
yete£allaš bi’l-a£lâm (Paris Bibliothèque
Nationale, nr. 4865; Nicolas Perron’un “No-
tes sur les particularités des nomes prop-
res” adýyla yaptýðý Fransýzca çevirisi, Ebû
Bekir b. Bedr’in Le Nâcérî la perfection des
deux arts ou traité complet d’hippologie
et d’hippiatrie arabes adlý eseri içinde ya-
yýmlanmýþtýr, Paris 1852-1860, s. 380-425);
£An a½lý esmâßi’n-nâs ve’l-Åayli’l-e½âßil.
Diðer Eserleri: Müntehe’l-ereb fi’l-cebr
ve’l-ir¦ (mîrâ¦) ve’l-¼isâb / Man¾ûme
fî £ulûmi’l-ir¦ ve’l-¼isâb ve’l-cebr (Le-
ningrad Üniversitesi Ktp., nr. 820); Müþ-
tehe’l-elbâb £alâ Müntehe’l-ereb (Le-
ningrad Üniversitesi Ktp., nr. 820); Ta£lîš
£alâ ¥âþiyeti’l-£A¹¹âr £âlâ Maš†lâti’s-
Sücâ£î fi’l-felsefe; el-¥ikâyâtü’l-£âm-
miyyetü’l-Mý½riyye (Leningrad Üniversi-
tesi Ktp., nr. 745); Mecmû£atü eþ£âr (Le-
ningrad Üniversitesi Ktp., nr. 1235; Tantâ-
vî’nin methiye ve mersiyeleriyle bazý kýta-
larýný içerir; eserde ayrýca Osmanlý Sulta-
ný Abdülmecid, I. Nicola ve hocasý Bâcûrî
için yazdýðý methiyelerle Rusya tasvirine
dair kýtalar, halk þiiri türü mavallara ben-
zer parçalar yer alýr).

Tantâvî’nin yakýn dostlarý ile bazý öðren-
cilerine Arapça, Rusça ve Fransýzca yazdý-
ðý mektuplarý da bulunmaktadýr. Bunlar
arasýnda Rus ilim akademisi üyesi Prof. I. F.
Gottwaldt (Tantâvî’nin on Fransýzca mek-
tubu, Gottwaldt’ýn yirmi mektubu, Kazan
Üniversitesi Ktp., nr. 839), Flugence Fres-
nel, Finli Wallin, Rifâa et-Tahtâvî, Muham-
med el-Üþmûnî, Muhammed Kýtta el-Ade-
vî, Abdurrahman es-Sýfâtî, Sürûr ed-De-
menhûrî, Abdülhâdî el-Ebyârî, Ýbrâhim b.
Abdülgaffâr ed-Desûký, Nakîbüleþraf Mu-
hammed Halîl, Yûsuf es-Saydâvî ve Ab-
düsselâm et-Tirmânînî sayýlabilir. Tantâvî
ayrýca Arapça ve Fransýzca makaleler yaz-
mýþtýr: “Mülâhaçât .alâ tercemeti ba.cý’l-
eþ.âri’l-.Arabiyye / Observations sur la tra-
duction de quelques vers arabes” (Bulle-
tin historique-philologique, St. Petersbourg
1851, IX, 133-144, 145-150; Mélanges asia-
tiques, St. Petersbourg 1852, I, 474-495);
“Mülâhaçât .ani’l-beyâni’l-.Arabî .inde’þ-
þu.ûbi’l-Ýslâmiyye / Observations sur la
rhétorique des nations musulmanes” (Bul-
letin historique-philologique, 1885, XII, 241-
256); “Mülâhaçât .alâ muptârât min Rih-
leti Ýbn Cübeyr / Observations sur l’extrait
de voyage á Ebn Djobeir” (trc. Michele
Amari). I. Kra®owskij, Tantâvî için bir mo-
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Muhammed Ayyâd b. Sa‘d
b. Süleymân b. Ayyâd el-Merhûmî

et-Tantâvî eþ-Þâfiî
(ö. 1277/1861)

Mýsýrlý eðitimci, âlim ve seyyah.
˜ ™

1225 (1810) yýlýnda Tanta yakýnýndaki
Nicrîd köyünde doðdu. Ýlk eðitimini Tan-
ta’da aldý. Hýfzýný tamamladýktan sonra
Muhammed el-Kûmî, Mustafa el-Kanâvî
ve Muhammed Ebü’n-Necâ’dan Arap dili
ve edebiyatý, fýkýh ve usulü, hadis, mantýk
dersleri aldý. Ardýndan Kahire’ye gidip Ez-
her’e girdi. Ezher’de baþta Bâcûrî olmak
üzere Hasan el-Attâr ve Ýbrâhim es-Sekka
gibi hocalardan faydalandý. 1243’te (1827)
babasý Tanta’da vefat edince üniversite
öðrenimine iki yýl ara vererek çalýþmak zo-
runda kaldý, Tanta ve Sâfiye’de öðretmen-
lik, Ezher’de vekil öðretmenlik yaptý. Tan-
ta’da Mustafa el-Kýnâvî’den Kütüb-i Sit-
te’yi okuyup tedrîs icâzeti aldý. Daha son-
ra Ezher’de ve Kahire’deki Ýngiliz mekte-
binde öðretim üyesi olarak görevlendiril-
di. Kendisinden gerek Arap gerekse Batýlý
birçok kiþi ders aldý. Bunlar arasýnda Ed-
ward William Lane, Fransýzca öðretmeni
Flugence Fresnel, Fransýz tabibi A. Perron,
Alman tarihçisi Gustav Weil, Mehmed Ali
Paþa’nýn saray tabibi Alman Pruner, Rus
siyasetçisi Nikola Mûhîn, Alman Rudolf
Fraehn, Muhammed Kýtta el-Adevî, Yûsuf
el-Esîr, Abdülhâdî el-Ebyârî ve Abdüsselîm
et-Tirmânînî anýlabilir. 1256 (1840) yýlýnda
öðrencisi Rudolf Fraehn vasýtasýyla, Dýþiþ-
leri Bakanlýðý’na baðlý Doðu Dilleri Enstitü-
sü’nde Arap dili ve edebiyatý öðretmeni
olarak çalýþmak üzere Rusya’nýn Saint Pe-
tersburg þehrine davet edildi. 1843’te Bal-
týk ülkeleriyle Finlandiya’ya seyahat etti.
1847’de Saint Petersburg Üniversitesi’nde
Arap Dili ve Edebiyatý Kürsüsü’nde “ekstra-
ordinariyüs” profesör oldu. Bir süre Lenin-
grad, Petrograd üniversitelerinde ders ver-
di. Burada en ünlü öðrencisi Finli þarki-
yatçý Georg August Wallin idi. Tantâvî 1855
yýlýnda ayaklarýna felç inmesi sebebiyle öð-
retim görevini kýsmen aksattý, 1859’da gö-
revini tamamen býraktý ve emekliye ayrýl-
dýðý 1277 (1861) yýlýnda vefat etti. Volko-
va köyünde Tatar Kabristanlýðý’na defne-
dildi. Mýsýrlý eþi Ümmü Hasan Ulviyye’den
1850’de doðan oðlu Ahmed Rusya’ya yer-
leþmiþ ve orada ölmüþtür.

Eserleri. Tantâvî telif, tercüme, þerh,
hâþiye / ta‘lik, manzum risâle ve ders kita-
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ru olmadýðý ve bir eserinin Abduh tara-
fýndan görülmesinden sonra onunla tanýþ-
týðý anlaþýlmaktadýr (Jong, XXXIV [1977],
s. 158; Abdülazîz Câdû, s. 18).

Tantâvî, bazý ilkokullarda öðretmenlik
görevinde bulunduktan sonra 1900-1910
yýllarý arasýnda Kahire’de el-Medresetü’l-
Hidîviyye’de hocalýk yaptý. Ýngilizce öðren-
diði bu dönemde bu dilden çeviriler yaptý.
1911’de Dârülulûm’da tefsir ve hadis, ay-
rýca el-Câmiatü’l-Mýsriyye’de (bugünkü Ka-
hire Üniversitesi) Ýslâm felsefesi hocalýðý-
na tayin edildi. el-Hizbü’l-vatanî’ye yakýnlý-
ðý olan ve bu partinin yayýn organý el-Li-
vâ’da yazýlarý yayýmlanan Tantâvî, Ýngiliz
iþgali aleyhtarý tutumu yüzünden el-Câ-
miatü’l-Mýsriyye’den ve Dârülulûm’dan
uzaklaþtýrýldý. I. Dünya Savaþý’nýn baþla-
masýndan sonra Ýskenderiye’deki el-Med-
resetü’l-Abbâsiyye’de hoca oldu. 1917 Eki-
minde Kahire’de daha önce görev yaptý-
ðý lisede ders vermek üzere davet edildi.
1919’daki iþgal aleyhtarý gösteriler sýra-
sýnda polis tarafýndan evi arandý. 1922’de
emekliye ayrýlmasýnýn ardýndan bütün vak-
tini eser yazmaya ve sosyal çalýþmalara
ayýrdý. Öðrencileri arasýnda Muhammed
Lutfî Cum‘a ve Zakir Kadiri (Ugan) gibi isim-
ler anýlabilir. Siyasî ve içtimaî konularla ya-
kýndan ilgilenen Tantâvî, Ýhvân-ý Müslimîn
hareketine katýldý. Ýlk sayýsý 22 Haziran
1933’te çýkan Cerîdetü’l-ÝÅvâni’l-müsli-
mîn’in yazý iþleri müdürlüðünü üstlendi ve
bazý üniversite öðrencilerinin Ýhvân-ý Müs-
limîn’e girmesini saðladý (Hasan el-Ben-
nâ, s. 149, 168-169). Ýslâm dünyasýnýn çe-
þitli bölgelerinden gelen öðrencilere yar-
dýmcý oldu. Cemâatü’l-uhuvveti’l-Ýslâmiyye,
Cem‘iyyetü’þ-þübbâni’l-müslimîn, Cem‘iy-
yetü’l-bir ve’l-ihsân ve Cem‘iyyetü’l-müsâ-
vâti’l-Ýslâmiyye gibi kurumlarýn içinde yer
alarak sosyal çalýþmalarýyla öne çýktý. Ay-
rýca rûhiyat ve spiritizma konularýna me-
rakýyla tanýndý ve Cem‘iyyetü’l-ehrâmi’r-
rûhiyye gibi bazý derneklerin çalýþmalarýn-
da yer aldý. Tantâvî’nin dikkat çekici yönle-
rinden biri de dünya barýþýna katký ama-
cýyla bazý çalýþmalarda bulunmasýdýr. Bu
alanda çeþitli eserler kaleme aldý. Mýsýr ta-
rafýndan 1939’da Nobel barýþ ödülüne aday
gösterildiyse de kýsa bir süre sonra vefat
ettiðinden bu teþebbüs sonuçsuz kaldý. 12
Ocak 1940’ta Kahire’de öldü.

Yaþadýðý dönemde Ýslâm dünyasýnda en
çok tanýnan Mýsýrlýlar’dan biri olan Tantâ-
vî’ye özellikle Hindistan, Çin, Türkistan ve
Ýran’da büyük teveccüh gösterilmiþ, kitap-
larý tercüme edilmiþ, bazý yerlerde okulla-
ra onun adý verilmiþtir. Görüþleri þarkiyat
dünyasýnda da ilgi çekmiþ, D. Santillana,

M. Hartmann, Carra de Vaux gibi bazý þar-
kiyatçýlar tarafýndan hakkýnda araþtýrma-
lar yapýlmýþtýr. Rus þarkiyatçýsý Gülnar Ha-
ným da (Olga de Lebedev) kendisiyle ta-
savvuf ve vahdet-i vücûd üzerine müzake-
relerde bulunmuþtur (Abdülazîz Câdû, s.
52-54). Ýslâm dünyasýnýn geri kalmýþlýktan
kurtulmasý için ýslahýn gerekliliðine inanan
bir âlim olarak eðitim reformu konusuyla
ilgilenmiþ ve modern bilimleri öðreten eði-
tim kurumlarýnýn açýlmasýný teþvik etmiþ-
tir. Müslümanlarýn geri kalmasýnda aklî
ilimleri ihmal etmelerinin rolü bulunduðu-
nu düþündüðünden bu ilimlerin önemine
dikkat çekmiþtir (Behcetü’l-£ulûm, s. 11-
13). Tantâvî’de dinî ilimlerle modern tabii
bilimlerin uzlaþtýrýlmasý temel bir yaklaþým
halinde dikkat çekmektedir. Kur’an’da fý-
kýhla ilgili 150 civarýnda âyet bulunmasýna
karþýlýk ilimlere dair 750 kadar âyet geçti-
ðini söyleyen Tantâvî (el-Cevâhir, I, 2), geç-
miþ dönemlerde Ýslâm âlimlerinin Kur’an’-
daki ahkâm âyetlerini tefsir etmek için bir-
çok çalýþma yaparken Allah’ýn kudretine
iþaret eden, müslümanlarý araþtýrmaya ve
tefekküre davet eden kevnî âyetleri ele
almadýklarýný söyleyerek hem onlarý hem
de Ýslâm filozoflarýnýn Kur’an’ý ihmal edip
tabiatý incelemelerini eleþtirmiþ (et-Tâcü’l-
mura½½a£, s. 10-13), tabiat araþtýrmalarý-
nýn bir fýtrat dini olan Ýslâm’ýn gereði ol-
duðunu ýsrarla savunmuþtur. XIX. yüzyýl-
dan itibaren Batýlýlar’ýn Ýslâm’ýn akýl, bilim
ve medeniyetle baðdaþmadýðý yolundaki
iddialarýný etkisiz hale getirmeye çalýþmýþ,
Kur’an’ýn bütün ilimleri öðrenmeyi teþvik
ettiðini ispatlamaya gayret etmiþ ve bu
yolla Kur’an’ýn ilmî i‘câzýný temellendir-
meyi hedeflemiþtir. Bu çabalarý sebebiyle
Tantâvî modern anlamda ilmî tefsirin en
önemli temsilcisi kabul edilmiþ olup çalýþ-
malarý kýsmen tepkisel ve savunmacý bir
özellik taþýr. Bunun yanýnda Tantâvî belli
bir sistemden ve metottan yoksun olma-
sý, bazý Kur’an âyetlerini çeþitli zorlama-
larla bilimsel bir yoruma tâbi tutmak is-
temesi ve gereksiz birçok unsuru tefsire
dahil etmesi yüzünden eleþtirilmiþtir.

Eserleri. 1. el-Cevâhir* fî tefsîri’l-Æur-
ßâni’l-kerîm. Sonuncusu ek olmak üzere
yirmi altý cilt halinde neþredilmiþ (Kahire
1341-1354/1923-1935, 1350/1932), 1000’-
den fazla görsel malzeme ihtiva eden eser
Muhammed Abdüsselâm Þâhîn tarafýndan
da yayýmlanmýþtýr (I-XIII, Beyrut 2004). 2.
en-Ni¾âm ve’l-Ýslâm (Kahire 1321, 1348).
el-Müßeyyed’de yayýmlanmýþ makalelerin-
den derlenmiþ olup Tatarca’ya (Ufa 1909)
ve Urduca’ya (Abdülazîz Câdû, s. 27) çev-
rilmiþtir. 3. Ni¾âmü’l-£âlem ve’l-ümem

nografi kaleme almýþ, Külsûm Avde eseri
Arapça’ya çevirmiþtir (bk. bibl.).
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Tantâvî b. Cevherî el-Mýsrî
(1862-1940)

Ýlmî tefsir hareketinin
önemli temsilcilerinden

Mýsýrlý âlim.
˜ ™

1278’de (1862) Nil deltasýnda Zekazîk’in
güneydoðusundaki Kefr Avadullah Hicâzî
köyünde doðdu. Bazý kaynaklarda yer alan
1287 (1870) tarihinin (Jomier, V [1958], s.
118) doðru olmadýðý anlaþýlmaktadýr. Ba-
basý çiftçilik yapan Þeyh Cevherî’dir; anne
tarafýndan dedesi doðduðu köye adýný ve-
ren itibarlý bir kimse idi. Ýlk eðitimini köyün-
de aldý ve Kur’an’ý ezberledi. Ardýndan aile-
si onu Ezher’e gönderdi. Beþ yýllýk (1877-
1882) bir öðrenimden sonra rahatsýzlýðý
yüzünden köyüne döndü ve üç yýl çiftçilik-
le uðraþtý. Bu dönem, Cevherî’nin hayatýný
ve çalýþmalarýný derinden etkileyecek ta-
biat araþtýrmalarýna yönelmesinde etkili
oldu. Ezher’de dört yýl daha öðrenimine
devam etti ve tabiat bilimlerine olan me-
rakýnýn tesiriyle 1889’da Dârülulûm’a kayýt
yaptýrdý, 1893’te burayý bitirdi. Hocalarý
arasýnda Ali el-Bûlâký, Hasan et-Tavîl ve
Ahmed Hamdi sayýlabilir. Bazý kaynaklar-
da Muhammed Abduh’un öðrencileri ara-
sýnda yer aldýðý kaydedilirse de bunun doð-
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