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TEFSÝR

etmiþ ve Mahallî’ye ait olan Fâtiha’yý tefsi-
rin sonuna koymuþtur (Cemel, I, 7; Ah-
med b. Muhammed es-Sâvî, IV, 626).

Eser dil, üslûp ve ihtisar bakýmýndan bir
bütünlük arzeder; bazý kelimelerin açýk-
lamasýnda görülen az sayýdaki deðiþiklik-
ten baþka temelde önemli bir fark yoktur.
Meselâ “sýrât-ý müstakým” ibaresini Ma-
hallî “cennete götüren yol” (Meryem 19/
36), “senden önceki peygamberlerin de yo-
lu olan tevhid yolu” (Yâsîn 36/4); Süyûtî ise
“Ýslâm dininin yolu” (el-Bakara 2/142) ve
“hak yol” (el-Bakara 2/213); “ruh” kelime-
sini Mahallî “insanýn içine iþlemesiyle onu
hayat sahibi kýlan latif bir cisim” (es-Secde
32/9; Sâd 38/72), Süyûtî “bedenin kendisiy-
le canlandýðý þey” (el-Ýsrâ 17/85) diye açýk-
lamýþtýr. Sade bir dille yazýlan Tefsîrü’l-
Celâleyn’de âyetler, ilâhî maksadýn ayrýn-
týlar içinde kaybolmasýna meydan verme-
yecek biçimde kýsa ve anlaþýlýr bir üslûp-
la tefsir edilmiþtir. Bir dirâyet tefsiri olan
eserde izlenen metot Süyûtî tarafýndan
mukaddimede þöyle açýklanmýþtýr: Allah’ýn
kelâmýndan anlaþýlaný zikretmek, tercih
edilen görüþe dayanmak, gerekli görülen
yerlerin i‘rabýný yapmak, meþhur kýraatler-
deki farklýlýða dikkat çekmek ve bütün bun-
larý özlü biçimde vermek. Tefsîrü’l-Celâ-
leyn’in kaynaklarý arasýnda Zemahþerî’-
nin el-Keþþâf’ý, Tabersî’nin Mecma£u’l-
beyân’ý, Fahreddin er-Râzî’nin Mefâtî¼u’l-
³ayb’ý, Kadî Beyzâvî’nin Envârü’t-tenzîl
ve esrârü’t-teßvîl’i, Ebû Hayyân el-Ende-
lüsî’nin el-Ba¼rü’l-mu¼î¹’i ile Buhârî, Müs-
lim, Tirmizî, Ebû Dâvûd ve Hâkim’in hadis
mecmualarý zikredilebilir.

Tefsîrü’l-Celâleyn’de Kur’an’ýn Kur’an’-
la ve sünnetle açýklanmasý metodundan
büyük ölçüde yararlanýlmýþ, hadisler bazan
mânen rivayetle verilmiþ, bazan da bilinen
hadislere atýfta bulunulmuþtur. Âyetlerin
nüzûl sebeplerinin belirtildiði eserde çoðu
zaman, “Sebebin özel olmasý hükmün ge-
nel olmasýna engel deðildir” prensibi uy-
gulanýrken zaman zaman nüzûl sebebine
dayanýlarak âyetlerin özelleþtirildiði görü-
lür (Zeydî, V [1974], s. 133; VIII [1977], s.
397). Tefsirin en baþta gelen özelliði keli-
melerin eþ anlamlýlarýyla ve hemen hemen
âyetlerdeki kalýplarýyla açýklanmasýdýr. Mü-
elliflerin ayný zamanda dilci olmalarý eser-
lerine de yansýmýþ, sarf ve nahivle ilgili açýk-
lamalara bolca yer verilmiþtir. Yer yer ke-
lime ve cümlelerin i‘rabý yapýlmýþ, bu du-
rumda anlamlar nahiv kaidelerine göre de-
ðil nahiv kaideleri onlara tâbi kýlýnarak ve-
rilmiþtir (a.g.e., VIII [1977], s. 370). Fark-
lý kýraatlere dikkat çekilen eserde kýraat
imamlarýnýn isimleri zikredilmeden kýraat

farklýlýklarýnýn mânaya yansýmasý üzerin-
de durulmuþ, bunlardan kaynaklanan çe-
þitli i‘rab þekillerine iþaret edilmiþ, zaman
zaman þâz kýraatlere de temas edilmiþtir.
Her iki müfessir ahkâm âyetlerinin tefsi-
rinde fýkhî birikimlerini ortaya koymuþ ve
açýklamalarda mensubu bulunduklarý Þâ-
fiî mezhebini öne çýkarmýþtýr. Neshin ka-
bul edildiði eserde Kur’an’ýn Kur’an’la ve
Kur’an’ýn sünnetle neshine yer verilmiþtir
(meselâ bk. en-Nisâ 4/33; el-Bakara 2/180).
Tefsirde bazý müteþâbih âyetler te’vil edil-
miþ, bunlarýn bir kýsmý Selef’in anlayýþýna
aykýrý olmakla eleþtirilmiþtir (Zeynû, s. 3-
82). Hurûf-ý mukattaa hakkýnda ise, “Bun-
lardan murat olunaný en iyi Allah bilir” de-
nilerek bu konuda Selef âlimlerinin yolu
izlenmiþtir. Müstakil bir âyet sayýldýðý hal-
de besmelenin tefsiri yapýlmamýþ ve bes-
melenin herkes tarafýndan bilindiði kay-
dedilmiþtir (Cemel, IV, 616). Tefsîrü’l-Ce-
lâleyn bazý açýlardan eleþtirilmiþtir. Bun-
larýn baþýnda bazý gereksiz ayrýntýlara ve
Ýsrâiliyat’a yer verilmesi gelmektedir. Tef-
sirin her iki müellif tarafýndan yazýlan ký-
sýmlarýnda bu tür örneklere rastlanmak-
tadýr (el-Bakara 2/248, tâbût ve bakýyye; el-
Hac 22/52, garânîk kýssasý; en-Neml 27/23,
Sebe melikesi; el-Ahzâb 33/37-38, Zeyneb
kýssasý; Sâd 38/23-24, Hz. Dâvûd’a muha-
keme için gelen iki hasmýn kýssasý; et-Tah-
rîm 66/11, Firavun’un müslüman hanýmý-
nýn kýssasý).

Tefsir öðretimi için uygun bir metin ol-
masý dolayýsýyla yaygýnlýk kazanan Tefsî-
rü’l-Celâleyn üzerine çeþitli hâþiyeler ya-
zýlmýþtýr. Bedreddin Muhammed b. Mu-
hammed el-Kerhî’nin Mecma£u’l-ba¼-
reyn’i (nüshalarý için bk. el-Fihrisü’þ-þâ-
mil, IX, 2360-2363), Ali el-Karî’nin Cemâ-
leyn’i (nüshalarý için bk. a.g.e., IX, 2384-
2389; eserin çeþitli bölümleri 2006’da Mu-
hammed Münkýz Asîl, 2007’de Ahmed Ali
el-Huzeyfî ve ayný yýl Abdülkadir Nâsýr eþ-
Þeyh tarafýndan Medine’deki el-Câmiatü’l-
Ýslâmiyye’de ve 2009’da Mebrûk el-Hânî
tarafýndan Trablusþam’daki Câmiatü’l-ci-
nân’da yüksek lisans tezi olarak hazýrlan-
mýþtýr), Süleyman b. Ömer el-Cemel’in el-
Fütû¼âtü’l-ilâhiyye’si (kenarýnda Tefsî-
rü’l-Celâleyn olduðu halde, Kahire 1275,
1282, 1283, 1287, 1293, 1308; eser üzerine
Abdülfettâh Hýdýr Ezher’de doktora çalýþ-
masý yapmýþtýr, Menûfiye 1996) ve Ahmed
b. Muhammed es-Sâvî’nin tasavvuf aðýr-
lýklý ¥âþiyetü’s-Sâvî £alâ Tefsîri’l-Celâ-
leyn’i (Dehli 1284; Mýsýr 1303, 1318, 1345)
bunlardan bazýlarýdýr (diðer hâþiyeler için
bk. Brockelmann, GAL, II, 114, 145; Suppl.,
II, 179-180; Bilmen, II, 597).

hüm ve menâhicühüm: el-Ký½mü’l-evvel, Am-
man 1427/2007, tür.yer.; Ömer Kara, “Türkiye’-
de Tefsir Akademyasýnýn Geliþim Süreci”, Tarih-
ten Günümüze Kur’an’a Yaklaþýmlar (ed. Bilal
Gökkýr v.dðr.), Ýstanbul 2010, s. 612; M. Suat
Mertoðlu, “‘Doðrudan Doðruya Kur’an’dan Alýp
Ýlhamý’: Kur’an’a Dönüþ’ten Kur’an Ýslamý’na”,
Dîvân: Disiplinlerarasý Çalýþmalar Dergisi, XV/
28, Ýstanbul 2010, s. 69-113; A. Rippin, “Tafsýr”,
EI 2 (Ýng.), X, 83-88; Tahir Chaudhary, “Tafsir Li-
terature: Its Origin and Development”, Encyclo-
paedia of the Holy Qur’ân (ed. N. K. Singh – A.
R. Agwan), Delhi 2000, V, 1473-1488; Cl. Gillot,
“Exegesis of the Qur,an”, Encyclopaedia of the
Qurßån (ed. J. D. McAuliffe), Leiden 2002, II, 99-
124; R. Wielandt, “Exegesis of the Qur,an”, a.e.,
II, 124-142.
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Celâleddin el-Mahallî’nin
(ö. 864/1459)
yarým býrakýp

Celâleddin es-Süyûtî’nin
(ö. 911/1505)

tamamladýðý Kur’ân-ý Kerîm tefsiri.
˜ ™

Celâleddin el-Mahallî, ömrünün sonlarý-
na doðru baþladýðý Tefsîrü’l-Æurßân’ýn ya-
rýsýný yazdýktan sonra vefat etmiþ, öðren-
cisi Celâleddin es-Süyûtî 1 Ramazan 870
(17 Nisan 1466) tarihinde baþladýðý çalýþma-
sýný kýrk günde tamamlamýþ ve eser Tef-
sîrü’l-Celâleyn (iki Celâl’in tefsiri) adýyla ün
kazanmýþtýr. “Lübbü’t-tefâsîr” (tefsirlerin
özü) diye anýlan eser çok okunan tefsirler-
den biri olma özelliðini günümüzde de ko-
rumaktadýr. Tefsîrü’l-Celâleyn çok muh-
tasar þekilde yazýlmýþ olup yapýlan sayým-
lara göre Kur’ân-ý Kerîm âyetleriyle tefsir-
deki harflerin sayýsýnýn birbirine eþit, Müd-
dessir sûresinden sonra ise tefsir kýsmýn-
daki harflerin biraz daha fazla geldiði tes-
bit edilmiþtir (Keþfü’¾-¾unûn, I, 445). Tefsi-
rin hangi yarýsýnýn kime ait olduðu husu-
sunda kaynaklarda farklý rivayetler vardýr.
Kâtib Çelebi’nin de içinde bulunduðu bir-
çok müellife göre Bakara sûresinden Ýsrâ
sûresine kadar olan kýsmý Mahallî, daha
sonraki kýsmý Süyûtî yazmýþtýr; Fâtiha sû-
resi de Süyûtî tarafýndan tefsir edildiði için
eserin sonuna konulmuþtur (a.g.e., a.y.;
Kaysî, s. 78; Bilmen, II, 596). Ancak bu gö-
rüþün gerçekle ilgisi yoktur. Zira bizzat Sü-
yûtî’nin mukaddimede ve Ýsrâ sûresine ait
tefsirin sonunda belirttiðine göre Mahallî,
Kur’ân-ý Kerîm’i Kehf sûresinden baþlayýp
Nâs sûresine kadar tefsir etmiþ, ardýndan
Fâtiha sûresinin tefsirine baþlamýþ, fakat
ömrü yetmediðinden eserini bitirememiþ-
tir. Süyûtî de Bakara sûresinden Ýsrâ sûre-
sinin sonuna kadar gelen sûreleri tefsir
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Hattâbî’nin
(ö. 388/998)
esmâ-i hüsnâ

ve duaya dair eseri.
˜ ™

Kaynaklarda adý Kitâbü Þer¼i’d-du£âß,
Tefsîru esâmi’r-rab £azze ve celle, Me£-
âni’d-da£avât ve tefsîruhâ, Þer¼u’l-es-
mâßi’l-¼üsnâ, Þer¼u’l-ed£iyeti’l-meß¦û-
re, Þeßnü’d-du£âß, Þeßnü’l-ed£iyeti’l-
meß¦ûre, Kitâbü’d-Du£âß þeklinde de ge-
çer. Ýlmî neþir nüshasýnda 300 sayfa civa-
rýnda bir hacme sahip bulunan kitabýn üç-
te biri Ýbn Huzeyme’nin Þeßnü’d-du£âß (Ki-
tâbü’d-Du£âß, Kitâbü’d-Da£avât) adlý risâ-
lesinin þerhi mahiyetindedir (DÝA, XX, 80).
Tefsîrü’l-esmâßnýn muhtevasýný dört bö-
lüm halinde incelemek mümkündür. Bi-
rinci bölümde dua kelimesinin etimolojisi
yapýlmýþ, duanýn bir ibadet konumunda ol-
duðuna dikkat çekilmiþ, onun takdîr-i ilâ-
hîyi deðiþtirip deðiþtiremeyeceði hususu
tartýþýlmýþ ve âdâbý anlatýlmýþtýr. Ýkinci bö-
lümde Hz. Peygamber’den rivayet edilen
dualara giriþ niteliðinde doksan dokuz es-
mâ-i hüsnâ hadisi kaydedilmiþ, burada ge-
çen “ihsâ” (isimleri kavrayýp gereðince amel
etme) kavramýnýn açýklanmasýndan sonra
isimler hadisteki sýraya göre þerhedilmiþ-
tir. Müellif Ebû Hüreyre’den gelen diðer
bir rivayette yer alan, doksan dokuz ismin
dýþýndaki yirmi üç ismi de kýsaca açýkla-
mýþ, “dehr” (felek) kelimesinin esmâ-i hüs-
nâdan sayýlamayacaðýna, ayrýca esmâ-i
hüsnâ içinde yer alýp insanlar için de kul-
lanýlan bazý kavramlarýn muhteva bakýmýn-
dan ilâhî isimlere benzetilemeyeceðine dik-
kat çekmiþtir. Tefsîrü’l-esmâßnýn üçüncü
bölümü Þeßnü’d-du£âßnýn þerhinden iba-
rettir. Burada Hz. Peygamber’den nakle-
dilen altmýþ üç dua, zikir ve niyaz metni-
nin izahý sýrasýnda kelimelerin etimolojisi-
nin yaný sýra dua, zikir ve niyazýn âdâbýna
ve insanýn iç dünyasýndaki etkilerine de-
ðinilmiþtir. Risâlenin baþlýca konularý ara-
sýnda uykudan uyanýnca okunacak dua,
dünyaya ait kötülüklerden, kabir ve âhiret
azabýndan korunma dualarý, seyyidü’l-is-
tiðfâr, saðlýk, âfiyet ve maðfiret talebi,
ezan duasý, doðruyu bulma ve doðruda se-
bat etme niyazý, tesbih ve hamd örnekle-
ri, özlü sözler ve nasihatler sayýlabilir. An-
cak metinlerin bir kýsmýnýn müstakil konu
teþkil etmeyip birden fazla rivayetler ha-
linde kaydedildiði ve bazý rivayetlerin ek-
sik olduðu anlaþýlmaktadýr. Þerhedilen Ýbn
Huzeyme’ye ait risâlenin herhangi bir nüs-

hasýna henüz rastlanmamýþtýr (Þeßnü’d-
du£âß, neþredenin giriþi, s. 9-10). Dördün-
cü bölüm Ýbn Huzeyme’nin risâlesinde yer
almayan, Resûlullah’tan nakledilmiþ elli üç
duayý içermektedir, bu metinler de þerhe-
dilmiþtir. Söz konusu dua konularý içinde
sefere çýkýþ ve dönüþ duasý, Hz. Peygam-
ber’in kendisinin ve torunlarý Hasan ile Hü-
seyin’in korunmasýyla ilgili duasý, sabah
namazý duasý, rüzgâr ve fýrtýnanýn tehli-
kelerinden korunma dualarý, yaðmur du-
asý ve yemek duasý yer almaktadýr. Tefsî-
rü’l-esmâß ve’d-da£avât, dört yazma nüs-
hasýndan hareketle Ahmed Yûsuf ed-Dek-
kak tarafýndan yayýmlanmýþ, neþirde sa-
yýsý 150’ye yaklaþan hadislerin kaynaklarý
gösterilmiþ ve kitabýn sonunda indekslere
yer verilmiþtir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Hattâbî, Þeßnü’d-du£âß (nþr. Ahmed Yûsuf ed-
Dekkak), Dýmaþk 1404/1984, tür.yer.; ayrýca bk.
neþredenin giriþi, s. 7-47; Salih Karacabey, “Hat-
tâbî”, DÝA, XVI, 491; Mustafa Iþýk, “Ýbn Huzey-
me”, a.e., XX, 80.
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Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr’in

(ö. 774/1373)
Kur’ân-ý Kerîm tefsiri.
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Tefsir tarihinde Selefî ekolün temsilci-
lerinden olan Ýbn Kesîr’in Allah’ýn kelâmý-
nýn mânalarýný ortaya koyma ve tefsir il-
mini öðrenip öðretmenin âlimler üzerine
farz olduðu düþüncesiyle kaleme aldýðýný
belirttiði eser (I, 3) Tefsîru Ýbn Ke¦îr di-
ye de bilinmekte ve rivayet tefsirleri ara-
sýnda Taberî’nin Câmi£u’l-beyân’ýndan
sonra en meþhur tefsir kabul edilmekte-
dir (M. Hüseyin ez-Zehebî, et-Tefsîr ve’l-
müfessirûn, I, 236). Bazý âlimlerce kendi
türünde eþsiz bir çalýþma sayýlan eser tef-
sir usulüne dair bir mukaddimeyle baþlar.
Müellifin, büyük ölçüde hocasý Takýyyüddin
Ýbn Teymiyye’nin Mušaddimetü’t-tefsîr
(Mušaddime fî u½ûli’t-tefsîr) adlý risâlesin-
den iktibas ettiði mukaddimede tefsirin
gerekliliði, en güzel tefsir yöntemleri, re’y
ile tefsirin cevazý gibi konulara temas edi-
lir. Eserde yer alan ikinci bir mukaddime-
de Kur’an’daki âyet, kelime ve harf sayý-
sý, Kur’an’ýn hizip ve cüzlere ayrýlmasý, sû-
re ve âyet kelimelerinin anlamý, Kur’an’-

Ýlki Delhi’de olmak üzere (1211/1796)
Kur’ân-ý Kerîm’in ve çeþitli tefsirlerin ke-
narýnda yahut þerh ve hâþiyeleriyle birlik-
te çok sayýda baskýsý yapýlmýþtýr (Kalküta
1256; Kahire 1280; Kahire 1302, el-Fütû¼â-
tü’l-ilâhiyye ve Tefsîru Ýbn £Abbâs ile bir-
likte; Kahire 1303, 1308, el-Fütû¼âtü’l-Ýlâ-
hiyye ve Ebü’l-Beka el-Ukberî’nin Ýmlâßü
mâ menne bihi’r-ra¼mân’ý ile Süyûtî’nin
Müfahhamâtü’l-Æurßân’ý kenarýnda; Bom-
bay 1282; Delhi, ts.). Muînüddin el-Îcî’nin
Cevâmi£u’t-tibyân’ý ve Ukberî’nin et-Tib-
yân’ý ile birlikte bulunan Tefsîrü’l-Ce-
lâleyn, Sabri Muhammed Mûsâ ve Mu-
hammed Fâyiz Kâmil’in yaný sýra (Bey-
rut, ts.) Ebû Fâris ed-Dahdâh (Beyrut
2000) tarafýndan neþredilmiþtir. Eser Türk-
çe’ye (Tefsîr-i Celâleyn: Celâleyn Tefsiri Ter-
cümesi [Ali Rýza Kaþeli v.dðr., I-III, Ýstan-
bul 1997]; Kelime Anlamlý Celâleyn Tercü-
mesi [Taha Alp v.dðr., I-V, Ýstanbul 2005])
ve Ýngilizce’ye (trc. Feras Hamza, Tafsir Al-
Jalalayn, Fons Vitae [Louisville], 2008)
çevrilmiþtir. Abdürraûf es-Sinkilî’nin (ö.
1105/1693 [?]) ilk Malayca Kur’an tefsiri
kabul edilen Tercümânü’l-müstefîd’inin
(I-II, Ýstanbul 1302) aslýný Tefsîrü’l-Celâ-
leyn’den yapýlmýþ kýsmî tercümeler oluþ-
turur (Riddell, s. 49, 146). Eser üzerine Ýb-
râhim Muhammed Ebû Süleyman TaÅrî-
cü e¼âdî¦i’l-merfû£a fî Tefsîri’l-Celâleyn
(1403, Mekke Ümmülkurâ Üniversitesi) ve
Abdurrahman Altuntaþ Celâleyn Tefsiri
ve Metodu (2004, Ankara Üniversitesi)
baþlýklý birer yüksek lisans tezi hazýrlamýþ-
týr (ayrýca bk. SÜYÛTÎ [Tefsirciliði]).
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