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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.
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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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