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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 CEVHERÎ

( BK��IB-�À�8 )

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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ca, Kur’ân-ý Kerîm ve Modern Ýlimler, Ýstanbul
1981, s. 231-238; M. Hüseyin ez-Zehebî, et-Tef-
sîr ve’l-müfessirûn, Kahire 1405/1985, II, 481-
496; Mûsâ Rýzâ Bâþtenî v.dðr., Fihrist-i Kitâbhâ-
yi Fârsî Þôde-i Çâpî ez Â³åz tâ Sâl-i 1370, Meþ-
hed 1380 hþ., II, 1051; F. de Jong, “Transmission
of Islamic Learning between Egypt and the Vol-
ga-Ural Region in the Early Twentieth Century:
The Case of Tantawý Jawharý and Dhakir al-Qa-
dirý”, Islamic Civilisation in the Volga-Ural Re-
gion (ed. Ali Çaksu – Radik Mukhammetshin), Is-
tanbul 2004, s. 77-84; a.mlf., “The Works of Tan-
tawi Jawhari (1862-1940). Some Bibliographical
and Biographical Notes”, Bibliotheca Orientalis,
XXXIV, Leiden 1977, s. 153-161; a.mlf., “Jawha-
rý, Tantawý”, EI 2 Suppl. (Fr.), s. 262-263; J. Jo-
mier, “Le cheikh Tantawi Jawhari (1862-1940) et
son commentaire du Coran”, MIDEO, V (1958),
s. 115-174; Ahmed Abdülhalîm Atýyye, “Cevherî,
eþ-Þeyp Tantâvî”, Mv.AU, Beyrut 1426/2005, V,
574-578.
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TANYU, Hikmet

(1918-1992)

Cumhuriyet döneminin 
ilk Türk dinler tarihçisi.

˜ ™

9 Ocak 1918’de Ankara’da doðdu. 1948’-
de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coð-
rafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi.
1955’te Ankara Üniversitesi Ýlâhiyat Fa-
kültesi Dinler Tarihi Kürsüsü’ne Annema-
rie Schimmel’in asistaný olarak girdi. 1959’-
da Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak
Yerleri baþlýklý teziyle Türkiye’nin ilk din-
ler tarihi doktoru oldu. 1960’ta Almanya’-
da alanýyla ilgili araþtýrmalar yaptý. 1962-
1963 yýllarýnda Kudüs’te Ýbrânîce kursu-
na devam etti. 1966’da Türkler’de Taþ-
la Ýlgili Ýnançlar baþlýklý çalýþmasýyla do-
çentliðe yükseldi. Ayný yýl Ankara Üniversi-
tesi Ýlâhiyat Fakültesi’nde Dinler Tarihi Kür-
süsü baþkanlýðýna getirildi ve 1985’te emek-
li oluncaya kadar bu görevi yürüttü. 1971-
1972 yýllarýnda Almanya, Ýngiltere ve Fran-
sa’da araþtýrmalarda bulundu. 1973’te Ye-
hova Þahitleri baþlýklý monografisiyle pro-
fesör oldu. 1977-1980 yýllarýnda Ankara
Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi dekanlýðý yap-
tý. 1979’da dönemin Sovyet müftüsü Ziya-
eddin Babahonof’un daveti üzerine Özbe-
kistan, Azerbaycan ve Rusya’yý kapsayan
bir geziye çýktý. Bu gezi sýrasýnda Türk dün-
yasýnýn dinî, tarihî ve kültürel hayatýný ya-
kýndan inceleme imkâný buldu. 11 Þubat
1992’de Ýstanbul’da öldü ve emeklilik dö-
neminde ikamet ettiði Heybeliada’da def-
nedildi. Etrafýnda güçlü bir öðrenci hal-
kasý oluþturan (Abdurrahman Küçük, Meh-
met Aydýn, Harun Güngör, Þaban Kuzgun
vb.) Hikmet Tanyu onlarýn Türkiye’nin ilk

dinler tarihçisi olarak yetiþmelerine reh-
berlik etmiþtir. Tanyu ekolünü meydana
getiren bu ilk nesil sonraki yýllarda Türki-
ye’nin çeþitli üniversitelerinde görev yap-
mýþtýr.

Tanyu kendi metodolojik yaklaþýmýný “di-
nî etnoloji” diye tanýmlamýþtýr (Dinler Ta-
rihi Araþtýrmalarý, s. 124). Bu yaklaþým, et-
nolojiden ve olaylarýn dinî-kültürel baðlam-
larýný göz ardý eden katý tarihsellikten fark-
lýdýr. Buna göre toplumun mensup olduðu
din baþta olmak üzere tek tanrýcýlýðý esas
alan dinî kalýntýlarýn, toplumda geçerlilik
görmüþ dinî âdet, davranýþ ve inançlarýn
etnografik filoloji, mukayeseli mitoloji ve
tarihî mukayeseli yaklaþýmla tasnif, tes-
bit ve tahlilini yapmak gerekir. Zira bir mil-
lete ait tanrýlarla ilgili efsaneler, âyinlerde
okunan dua ve ilâhiler, kahramanlýk des-
tanlarý, millî halk felsefelerini yansýtan ata-
sözleri ve hurafelere yönelik araþtýrmalar,
sadece o milletin deðil bütün insanlýðýn
düþünce tarihini ve geliþim evrelerini öð-
renmek için önemli malzeme sunar. Tan-
yu’nun bu yaklaþýmý kültür tarih metodu
veya etnografik fenomenolojik yöntem di-
ye de adlandýrýlmýþtýr. Hikmet Tanyu bu
þekilde Ýslâm öncesi Türk inançlarýnýn di-
riltilip yeniden yaþatýlmasýný amaçlama-
mýþtýr. Ona göre din etnolojik bir olgu ol-
duðundan bir dine nüfuz edebilmek için
öncelikle gerçek inançla bâtýl inançlarýn
birbirinden ayrýþtýrýlmasý gereklidir. Tarihî
din araþtýrmalarýný yalýn Türkoloji araþtýr-
malarý biçiminde görmeyen Tanyu, genel
anlamda Ýslâm dinini ve Türk milletinin
kültürel problemlerinin çözümüne katký
saðlayacak hususlarý dinler tarihinin te-
mel araçlarýyla ve etnolojik bir bakýþla in-
celemeye deðer bulmuþtur.

Tanyu’nun dinler tarihi sahasýna dikkat
çeken görüþlerinden biri de eski Türk inan-
cýnýn Þamanizm olmadýðýný savunmasýdýr.
Türklerin Dinî Tarihçesi adlý eserinde
eski Türk dinine “tenri (tengri) dini” yahut
“yüce ve ulu tanrý” anlamýnda “göktanrý
inancý” denilebileceðini, Þamanizm veya
Toyunizm diye tanýmlanamayacaðýný ileri
sürmüþtür. Ona göre günümüzdeki Altay
ve Yâkut halklarýna ait inançlarý bütün es-
ki Türk kavimlerinin dini olarak görmek
yanlýþtýr. Türk dinini ele alýrken bütün Türk
kavimlerinin özgün tarihlerini göz önünde
bulundurmak gerekir. Eski Türkler’de kut-
sal dað / orman / kaynak / taþ / ateþ / de-
mirle ilgili inançlar esasen bu tanrý fikrini
destekleyici özelliktedir. Bu varlýklarýn için-
de koruyucu ruhlarýn, perilerin ve cinlerin
mevcudiyetine inanýlmýþ ve onlara saygý

)

evi’l-hikmetü’l-Ýslâmiyyetü’l-£ulyâ (I-II,
Kahire 1323-1324, 1350/1931). Urduca’ya
tercüme edilmiþtir (Abdülazîz Câdû, s.
22). 4. et-Tâcü’l-mura½½a£ bi-cevâhiri’l-
Æurßân ve’l-£ulûm (Kahire 1324/1906,
1933). el-Cevâhir’in mukaddimesi sayý-
lan eseri Zakir Kadiri Tatarca’ya (Orenburg
1907), Muhammed Halîm Ensârî Urduca’-
ya (Lahor 1908), Abidin Sönmez Türkçe’ye
(Tefekkür Hazinesi Kur’ân-ý Kerim ve Ýlim
Cevherleri, Ýstanbul 1974) çevirmiþ, ayrýca
Çince’ye (a.g.e., s. 25) tercüme edilmiþtir.
5. NehŠatü’l-ümme ve ¼ayâtühâ. Sos-
yal ve kültürel ýslaha dair el-Livâ’da çý-
kan makalelerinden derlenmiþtir (Kahire
1908, 1353/1934). 6. Kitâbü Eyne’l-insân.
Genel barýþa dair olup 1911’de Londra’da
gerçekleþtirilen Uluslararasý Halklar Kongre-
si’ne sunulan bildiridir (Kahire 1911). 7. Ki-
tâbü’l-Ervâ¼ (Kahire 1918, 1920). 8. A¼-
lâm fi’s-siyâse ve keyfe yete¼aššašu’s-
selâmü’l-£âm. Ýngilizce yazýlmakla birlikte
basýlamadýðýndan müellif tarafýndan Arap-
ça’ya çevrilen eser genel barýþa, siyasetle
kâinattaki nizam arasýndaki iliþkiye dair
müellifin rüyalarýndan meydana gelmiþtir
(Kahire 1354/1935, 1998). 9. Behcetü’l-
£ulûm fi’l-felsefeti’l-£Arabiyye ve mü-
vâzenetühâ bi’l-£ulûmi’l-£a½riyye (Kahi-
re 1354/1936, 1998). 10. Berâ£etü’l-£Ab-
bâse uÅti’r-Reþîd. Tantâvî ile irtibata
geçen Hârûnürreþîd’in ruhunun kendisin-
den, kýz kardeþiyle ilgili olarak Corcî Zey-
dân’ýn el-£Abbâse adlý romanýnda geçen
bir hatayý düzeltmesini istemesine dairdir
(Kahire 1355/1936, 1998). Tantâvî’nin ya-
yýmlanmýþ þiirleri de mevcuttur (eserlerinin
listesi için ayrýca bk. Jong, XXXIV [1977],
s. 153-161). Enver Yûsuf Murâd ªan¹âvî
Cevherî ve menhecühû fi’t-tefsîr (1988,
Ürdün Üniversitesi) ve Osman Aslan Tan-
tâvî Cevherî Örneðinde Bilimsel Tefsir
(2006, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü) baþlýklý birer yüksek lisans
tezi hazýrlamýþtýr. Ali el-Canbulatî’nin Fî
×ikrâ ªan¹âvî Cevherî (Kahire 1962), Ab-
dülazîz Câdû’nun (bk. bibl.) ve Heyyâ Sâ-
mir Miftâh el-Bâdî’nin ªan¹âvî Cevherî
ve menhecühû fi’t-tefsîr (baský yeri yok,
1987) adlý çalýþmalarý bulunmaktadýr.
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