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moviç I. cildi Boþnakça’ya (Sarajevo 2000)
çevirmiþtir.

Ýbn Kesîr ve tefsiri hakkýnda çok sayýda
akademik çalýþma yapýlmýþ olup baþlýcala-
rý þunlardýr: Doktora tezleri: Muhammed
Abduh Abdurrahman, Ta¼š¢šu ve taÅ-
rîcü ve dirâsetü e¼âdî¦i sûreti’l-Kehf
min tefsîrî Ýbn Ke¦îr (1404, el-Câmiatü’l-
Ýslâmiyye [Medine]); Ahmed Ömer Ab-
dullah el-Ganî, Ýstidrâkâtü Ýbn Ke¦îr £alâ
Ýbn Cerîr fî tefsîrih (1405, el-Câmiatü’l-
Ýslâmiyye [Medine]); Roy Young Muham-
mad Mukhtar Curtis, Authentic Interpre-
tation of Classical Islamic Texts: An
Analysis of the Introduction of Ibn Kat-
hir’s ‘Tafsir Al-Qur’an Al-Azim’ (1989,
University of Michigan); Galib Muhammed
Hevâyiþ, er-Rivâyâtü’l-müsnede £inde
Ýbn Ke¦îr min kütüb bi’t-tefâsîri’l-mef-
š†de (1994, Câmiatü Ümmi’l-kurâ [Mek-
ke]); Muhammed b. Abdullah b. Sâlih el-
Fâlih, ¥ayâtü Ýbn Ke¦îr ve menhecühû
fî Tefsîri’l-Æurßâni’l-£a¾îm (1420, Câmi-
atü’l-Ýmâm Muhammed b. Suûd [Riyad]).
Yüksek lisans tezleri: Muhammed Abduh
Abdurrahman, TaÅrîcü e¼âdî¦i sûreti’r-
Ra£d min Tefsîri Ýbn Ke¦îr (1401, el-Câ-
miatü’l-Ýslâmiyye [Medine]); Süleyman Ýb-
râhim el-Lâhim, Menhecü Ýbn Ke¦îr fi’t-
tef¦îr (1401, Câmiatü’l-Ýmâm Muhammed
b. Suûd [Riyad]); Matâr Ahmed Müsfir,
Ýbn Ke¦îr müfessiran (1402 Câmiatü Üm-
mi’l-kurâ [Mekke]); Abdülkadir Mansûr,
Tercî¼ât el-¥âfý¾ Ýbn Ke¦îr li-me£âni’l-
âyât fî tefsîrihî £ar² ve dirâse (1407, el-
Câmiatü’l-Ýslâmiyye [Medine]); Muham-
med b. Ýbrâhim Terâverî, Mevšýfü’l-Ýmâm
Ýbn Ke¦îr mine’l-Ýsrâßîliyyât fî Šavßi tef-
sîrihî (1407, el-Câmiatü’l-Ýslâmiyye [Me-
dine]); Atik Aydýn, Ýbn Kesir’in Kur’an’ý
Kur’an’la Tefsiri (1996, Sakarya Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü); Abdü-
lazîz b. Abdullah ez-Zîr, el-¥âfý¾ Ýbn Ke-
¦îr ve cühûdühû fi’l-cer¼i ve’t-ta£dîl fî
tefsîrihî (1418, Câmiatü’l-Melik Suûd [Ri-
yad]); Hayrî Kadrî Eyyûb Mahmûd, Men-
hecü Ýbn Ke¦îr fî našdi’l-merviyyât min
hilâli tefsîrihî li’l-Æurßân (1997, Kahire
Üniversitesi); Abdullah Bayram, Ýbn Ke-
sîr’in Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm Adlý Ese-
rinin Ýsrâiliyât Açýsýndan Deðerlendi-
rilmesi (1999, Karadeniz Teknik Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü); Enes Sâ-
lih Ahmed Rýzâ, ÝÅtiyârâtü’l-Ýmâm Ýbn
Ke¦îr fî tefsîrihî (2000, Câmiatü Ümmü-
dermân el-Ýslâmiyye); Hasan Ergül, Rivâ-
yet Tefsiri Açýsýndan Taberî ve Ýbn Ke-
sir Tefsirlerinin Mukayesesi (2004, Sa-
karya Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü); Ramazan Þen, Ýbn Kesir Tefsirin-

de Hýristiyanlýk (2006, SÜ Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü).
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Asýl adý Tefsîrü’l-Æurßâni’l-¼akîm olup
ilk defa M. Reþîd Rýzâ’nýn Kahire’de ya-
yýmladýðý Mecelletü’l-Menâr’da tefrika
edildiðinden bu adla meþhur olmuþtur.
Muhammed Abduh ile Cemâleddîn-i Efga-
nî’nin çýkardýklarý el-£Urvetü’l-vü¦šå der-
gisinde yer alan ve sosyal problemlere ýþýk
tutan makalelerdeki ruhu yansýtacak, yüz-
yýlýn ihtiyaçlarýna cevap vermekle birlikte
mevcut tefsirlerdeki bilgileri tekrar etme-
yecek nitelikte bir tefsirin kaleme alýnma-
sýný zorunlu gören Reþîd Rýzâ’nýn ýsrarlarý
sonunda Muhammed Abduh, Câmiu’l-Ez-
her’de tefsir dersleri vermeyi kabul etmiþ
ve 1899-1905 yýllarý arasýnda Fâtiha’dan
baþlayýp Nisâ sûresinin 125. âyetine kadar
olan kýsmý tefsir etmiþtir. Abduh’un vefatý
üzerine Reþîd Rýzâ çalýþmayý sürdürmüþ
ve 1935’te ölümünden kýsa bir zaman ön-
cesine kadar Yûsuf sûresinin 52. âyeti-
nin sonuna gelmiþtir. Eserin ilk bölümleri
Abduh’un ders notlarýndan oluþtuðu için
tefsirin kime nisbet edileceði konusunda
farklý görüþler ileri sürülmüþtür. Ancak ki-
tabýn tamamý Reþîd Rýzâ’nýn kaleminden
çýktýðý gibi kendisi yalnýz Abduh’un görüþ-
lerini aktarmakla kalmamýþ, hocasýnýn ders-
lerinde tuttuðu notlara dayanarak eseri
geniþletmiþ, özellikle lugat ve rivayet tef-
siri açýsýndan ilâvelerde bulunmuþtur; bu

lamlarýný ve içerdikleri hükümleri açýkla-
maya özen gösterilmesi, gerekse pek çok
müfessirin uzun uzadýya anlattýðý i‘rab ve
edebî sanatlarla Kur’an’ýn gerçekten anla-
þýlmasýna ve ondan ibret alýnmasýna hiç-
bir katký saðlamayan diðer konulara yer
vermekten kaçýnýlmýþ olmasý bakýmýndan
en meþhur tefsirlerden biri diye över (Men-
nâ‘ Halîl el-Kattân, s. 386-387). Kahire baþ-
ta olmak üzere (1342, 1343-1347, 1390) Bey-
rut (1980, 1983, 1996), Ýstanbul (1984) ve
Riyad’da (1418/1997) defalarca basýlan ese-
rin ilmî neþrini Muhammed Ýbrâhim el-
Bennâ v.dðr. (I-VIII, Kahire 1971-1973), Tâ-
hâ Abdürraûf Sa‘d (Mansûre 1996), Hassân
el-Cibâlî (Riyad 1999), Sâmî b. Muhammed
es-Selâme (I-VIII, Riyad 1418/1997), Mus-
tafa es-Seyyid Muhammed v.dðr. (Riyad
2004), Seyyid Muhammed Seyyid v.dðr.
(I-VIII, Kahire 2005) gerçekleþtirmiþtir.

Ýbn Kesîr’in tefsiri üzerine birçok ihti-
sar çalýþmasý yapýlmýþtýr. Afîfüddin Saîd b.
Muhammed el-Kâzerûnî (el-Bedrü’l-münîr
el-mülaÅÅa½ min Tefsîri Ýbn Ke¦îr, Nuruos-
maniye Ktp., nr. 384), Ahmed Muhammed
Þâkir (£Umdetü’t-tefsîr, Kahire 1956-57),
Muhammed Ali es-Sâbûnî (I-III, Beyrut
1393/1973-1974, 1406/1987; Cidde 1406/
1986; Ýstanbul, ts.), Muhammed Küreyyim
Râcih (Beyrut 1983), Muhammed Nesîb er-
Rifâî (Teysîrü’l-£aliyyi’l-šadîr, Riyad 1407/
1987), Muhammed Ahmed Ken‘ân (Fet-
¼u’l-šadîr, I-V, Beyrut 1992), Safiyyürrah-
man el-Mübârekpûrî v.dðr. (el-Mi½bâ¼u’l-
münîr, I-X, Riyad 2000; bu muhtasar Ýngi-
lizce, Fransýzca ve Urduca gibi dillere çev-
rilmiþtir), Ahmed Abdürrâzýk Bekrî (v.dðr.,
I-III, Kahire 2001), Muhammed Ýbn Riyâd
Ahmed es-Selefî (I-II, Riyad 2001), Mu-
hammed Mûsâ Âlü Nasr (Küveyt 1426),
Muhammed Süleyman el-Eþkar (I-III, Am-
man 2009) ve Nâsýrüddin el-Elbânî ile Mu-
hammed Sâlih el-Useymîn’in (I-III, Kahi-
re, ts.) muhtasarlarý bunlar arasýnda sa-
yýlabilir. Yemenli Zeydî fakihi Behrân, Ýbn
Kesîr’in tefsiriyle Zemahþerî’nin el-Keþ-
þâf’ýný et-Tefsîrü’l-kebîr adýyla bir araya
getirmiþtir (bk. BEHRÂN). Yûsuf Abdur-
rahman Mar‘aþlî ve iki arkadaþý tefsirde
geçen hadisleri alfabetik olarak sýralamýþ
ve Fihrisü e¼âdî¦i tefsîri Ýbn Ke¦îr adýy-
la neþretmiþtir (Beyrut 1406/1986). Eseri
Eþref Ali Tehânevî (Diyûbend, ts.) ve Mu-
hammed Jûnâgarhî (I-V, Lahor 2009) Ur-
duca’ya, Hacý Bekir Karlýða ve Bedrettin
Çetiner Türkçe’ye (Hadislerle Kur’an-ý Ke-
rim Tefsiri, I-XVI, Ýstanbul 1983-1988, 1993-
1994), Muhammed Mehdî eþ-Þerîf Ýngi-
lizce’ye (The Exegesis of the Grand Holy
Qur’an, I-IV, Beyrut 2006) ve Ýsmet Kasu-
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yerine tercihte bulunmakla yetinmiþtir
(Merrâküþî, s. 220). Abduh’un ders notla-
rýný yayýmlarken lugat izahlarý ve rivayet-
ler konusunda açýklamalar ilâve eden Re-
þîd Rýzâ hocasýnýn vefatýndan sonra sün-
net malzemesine, lugavî ve fýkhî açýkla-
malara ve bazý ilmî konulara daha geniþ
yer vermek suretiyle metot deðiþikliðine
gittiðini belirtmiþtir (Tefsîrü’l-Menâr, I, 20).
Bu þekilde Tefsîrü’l-Menâr’ýn, Abduh’un
özlü ve aklî tefsirine mukabil Reþîd Rýzâ’-
nýn farklý kaynaklardan yaptýðý iktibaslarla
nakil aðýrlýklý ansiklopedik bir tefsir mahi-
yetine büründüðünü söylemek mümkün-
dür. Eserlerinden en çok alýntý yapýlan isim-
ler arasýnda Gazzâlî, Fahreddin er-Râzî, Ýbn
Teymiyye, Ýbn Kayyim el-Cevziyye ve Þev-
kânî gibi âlimler sayýlabilir.

Tefsîrü’l-Menâr, Cemâleddîn-i Efganî
ve Muhammed Abduh tarafýndan baþlatý-
lýp Reþîd Rýzâ’nýn çalýþmalarýyla sürdürü-
len, ilk dönemlerde de var olduðu kabul
edilen saf Ýslâm anlayýþý ile çaðdaþ mede-
niyetin müsbet deðerlerini uzlaþtýrmayý
amaçlayan ve “Menâr ekolü” diye adlan-
dýrýlan düþünce hareketinin tefsirdeki ör-
neðidir. Ekolün hedefine ulaþabilmesi için
farklý kaynaklardan beslenmesi gerekiyor-
du. Bazý Batýlý araþtýrmacýlar Menâr ekolü
üzerinde üçlü bir etkilemeden söz etmek-
tedir: Ýbn Teymiyye’nin aþýrý muhafazakâr
eðilimi, Gazzâlî’nin ahlâkî din anlayýþý ve
ilerlemeci geliþmenin talepleri (Goldziher,
s. 342). Modern ýslah düþüncesinin tema-
larý tefsirin muhtevasýný büyük ölçüde be-
lirlemiþtir. Buna göre müslümanlarýn geri
kalmasýnýn en önemli sebebi onlarýn din-
lerinden uzaklaþmalarý ve özellikle dinin
temel kaynaðýný teþkil eden Kur’an’ý doð-
ru anlamamalarýdýr. Eserde gerçek Ýslâm
anlayýþýnýn ortaya konulmasý baðlamýnda
taklit düþüncesinin yaný sýra bid‘at ve hu-
rafelerle mücadele etme, aklýn ve bilimin
ýþýðý altýnda araþtýrmalara önem verme
gibi konulara vurgu yapýlýr; bu arada siya-
sal, sosyal, ekonomik vb. problemlere te-
mas edilir. Meselâ þûra temeline dayanan
Ýslâmî yönetim tarzýnýn Batýlý demokrasi-
lerden üstün olduðu, kadýnýn konumu, ser-
vetin birey ve toplum temelinde refah çer-
çevesinde nemâlandýrýlýp daðýtýlmasý, fer-
dî menfaatlerin yaný sýra toplumun eko-
nomik düzeninin dengelenmesi, bu konu-
lardan bazýlarýdýr (Merrâküþî, s. 223-225).
Kur’an’da hakkýnda fazla bilgi yer alma-
yan hususlarýn özellikle Ýsrâiliyat rivayet-
lerinden faydalanarak açýklanmasýna karþý
çýkan Reþîd Rýzâ Tefsîrü’l-Menâr’da doð-
rudan âyetler üzerinde düþünülmesini tav-
siye eder. Bilhassa ilâhî sýfatlara dair âyet-

lerin te’vilinde Selefî bir tutum benimser.
Bununla birlikte aklýn kavramakta zorla-
nacaðý, meleklerin mahiyeti gibi gaybî ko-
nularda görüþ beyan edip temsilî yorum-
lara baþvurur. Sûrelerin kendi içinde ve
Kur’an’ýn tamamýnda bir konu bütünlüðü
arzettiði fikrini savunur; bazý rivayetlere
dayanýp âyetlerin baðýmsýz þekilde açýk-
lanmasýna karþý çýkar (Goldziher, s. 345).
Reþîd Rýzâ, Kur’an muhtevasýnýn genel ve
evrensel olduðu ilkesini benimsediðinden
bazý beyanlarýn anlaþýlmasýna yardýmcý olan
sebeb-i nüzûl rivayetlerinden hareketle
âyetleri özelleþtiren müfessirlere eleþtiri-
ler yöneltir. Ýlâhî beyanýn genel anlamlar
içerdiði üzerinde ýsrarla durarak âyetler-
le modern dönemin siyasal ve sosyal du-
rumlarý arasýndaki iliþkilere dikkat çeker
ve âyetleri bazan güncel olaylara uygular.
Pratik endiþelerin ve sosyal düþüncelerin
önemli yer tuttuðu bu anlayýþa göre Kur’an
tefsiri dinî ve içtimaî ýslahata dair görüþ-
lerin ortaya konduðu bir alan niteliðinde-
dir.

Müslüman dünyasýnýn problemlerinin
çözümünün temel hedef olarak belirlen-
diði Tefsîrü’l-Menâr’da ýslahýn en önem-
li kavramsal araçlarýndan biri kabul edilen
sünnetullaha 100’den fazla yerde vurgu
yapýlýr. Bu kavramla, yaratýcýnýn doðada
egemen kýldýðý kanunlar gibi toplum ha-
yatýnda geçerli kýldýðý deðiþmez kanunla-
ra iþaret edilir. Toplumlarýn yükseliþi ve
düþüþü, kuvveti ve zaafý, zenginliði ve fa-
kirliði bu kanunlara uymasýna baðlýdýr. Geç-
miþ ümmetlerden söz eden kýssalarýn tef-
sirinde tarihte zulümle muamele yapan
ve günaha dalan insanlarýn ahlâkî çöküþ-
leri yüzünden birbiriyle mücadele ettikle-
rine, hâkimiyet ve baðýmsýzlýklarýný yitir-
diklerine dikkat çekilir. Müslümanlarýn si-
yasal egemenliklerini kaybetmeleri, bilim-
sel, askerî ve ekonomik açýlardan Batýlý
devletlerin gerisinde kalmalarý söz konu-
su kanunlarý ihmal etmelerinden kaynak-
landýðý gibi kalkýnmalarý ve güçlenmeleri
de onlara uymalarýna baðlýdýr. Sünnetul-
lah kavramýna yapýlan vurgu Þehhâte’ye
göre Tefsîrü’l-Menâr’ý diðer tefsirlerden
ayýran en temel özelliktir (Menhec, s. 241;
Tefsîrü’l-Menâr’da bu kavrama deðinilen
yerlerin bir listesi için bk. s. 244-248). Yû-
suf sûresinde olduðu gibi (12/24) cum-
hura eleþtiriler yöneltilen eserde (XII, 235
vd.) bazý ilginç görüþlere de yer verilir. Hz.
Âdem’in bütün insanlýðýn babasý olmadý-
ðý, meleklerin tabiatta bazý olaylarýn ger-
çekleþmesini saðlayan ilâhî ruh, cinlerin de
mikroplar olarak anlaþýlabileceði, yolculuk-
ta su bulunsa bile teyemmüm edilebile-

arada kendi görüþlerini de belirtmiþ, hatta
bazý konularda hocasýný eleþtirmiþtir (I,
234-235; III, 229). Ayrýca Reþîd Rýzâ’ya ait
bölüm Abduh’un ders notlarýnýn yer aldý-
ðý bölümden daha geniþtir. Bununla bir-
likte Tefsîrü’l-Menâr’ýn gerek metodu-
nun gerekse kendisine þöhret kazandýran
özelliklerinin Abduh’un derslerinden kay-
naklandýðý bir gerçektir (Muhammed Fâ-
zýl, s. 206).

Tefsîrü’l-Menâr’ýn baþ tarafýna konu-
lan kýsa mukaddimede takip edilen metot
hakkýnda bilgi verilir. Buna göre Kur’an tef-
sirinde göz önünde bulundurulmasý ge-
reken hedef insanlarý dünya ve âhiret sa-
adetine ulaþtýran yolu gösteren Kur’an’ýn
anlaþýlmasýna hizmet etmektir; bunun dý-
þýnda kalan hususlar ya buna tâbidir ve-
ya bu hedefe eriþmeye bir vesiledir. Tefsi-
rin belâgat, i‘rab, kýssalar, garîbü’l-Kur’ân,
fýkýh, akaid, mev‘iza, iþârî yorumlar gibi
yönleri bulunmakla birlikte bunlarýn üze-
rinde durulmasý kiþiyi tefsirin asýl amacýn-
dan uzaklaþtýrýr. Bu sebeple eserde ilmî te-
rimlere fazla deðinilmeyecek, i‘raba, dil ve
belâgat inceliklerine sadece ihtiyaç duyul-
duðu kadar yer verilecektir. Bu çerçeve-
de Reþîd Rýzâ, tefsir tarihine köklü eleþti-
riler getirerek müfessirlerin tefsir faali-
yetini deðiþik ilim dallarýndaki maharet-
lerini ortaya koyduklarý bir zanaata dö-
nüþtürdüklerini ve eserlerini Kur’an’ýn hi-
dayet yönü üzerinde düþünmekten alýko-
yacak birçok unsurla doldurduklarýný be-
lirtir (I, 21-30). Reþîd Rýzâ ayrýca eski tef-
sirlerdeki Ýsrâiliyat’tan, mevzû hadisler ve
hurafelerden, nahiv izahlarýndan, meânî
nüktelerinden, beyan terimlerinden, usul-
cülerin tahrîclerinden, mukallit fukahanýn
istinbatlarýndan, mutasavvýflarýn te’ville-
rinden, fýrkalarýn taassubundan, riyâzî ve
tabiî ilimler gibi okuyucuyu Kur’an’dan alý-
koyan hususlardan þikâyet etmektedir (I,
13).

Muhammed Abduh ve Reþîd Rýzâ’nýn
farklý donaným ve eðilimlere sahip bulun-
masý eserin metodunu belli ölçüde etkile-
miþtir. Nazarî yönü daha geliþmiþ olan Ab-
duh, Kur’an tefsirinde aklý esas alarak doð-
rudan lugat açýklamalara gitmiþ, fazla de-
rinleþmediði rivayetlere baþvurmamýþ, es-
ki tefsir otoritelerinden baðýmsýz hareket
etmeye çalýþmýþ, çoðunlukla sebeb-i nüzûl
ve lugat açýklamalarý gibi teknik konular
dýþýnda Tefsîrü’l-Celâleyn’den baþka bir
esere bakma ihtiyacý duymamýþtýr. Buna
karþýlýk hadis ilimleriyle uðraþan ve Selefî
temayülü aðýr basan Reþîd Rýzâ tefsirde
nakle daha fazla önem vermiþ, birçok âye-
tin açýklanmasýnda kesin hüküm vermek
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Reþîd Rýzâ eseri önce Mecelletü’l-Me-
nâr’da yayýmlamaya baþlamýþ (ilk tefrika
Muharrem 1318, yýl III, sy. 6), bu yayým ve-
fatýna kadar sürmüþtür. 1908’den itibaren
II. ciltten baþlayýp ayrýca kitap halinde ba-
sýlmýþtýr. Diðer ciltlerle metot bakýmýndan
uyum saðlamak amacýyla 1927’de I. cildi
tekrar neþredilen eserin ayný yýl ilk dokuz
cildinin toplu neþri yapýlmýþ, on iki ciltlik ilk
baský 1934’te tamamlanmýþtýr. Tefsirin ikin-
ci baskýsý 1947’de, üçüncü baskýsý 1948’de
yine on iki cilt halinde gerçekleþtirilmiþ, da-
ha sonra Beyrut’ta basýlmýþtýr (1999). En
dikkatli neþri ilk baskýsý olup diðerlerinde
çeþitli basým hatalarý bulunmaktadýr. Mu-
hammed Behcet el-Baytâr, Reþîd Rýzâ’nýn
ardýndan Yûsuf sûresinin eksik kalan kýs-
mýný tefsir etmiþ ve sûrenin tamamýný Re-
þîd Rýzâ’nýn adýyla neþretmiþtir (Tefsîrü sû-
reti Yûsuf, Kahire 1355). Tefsîrü’l-Me-
nâr’ý Muhammed b. Ahmed Ken‘ân ihti-
sar etmiþtir (et-Tefsîrü’l-muÅta½ar el-mü-
fîd li’l-Æurßâni’l-mecîd: MuÅta½aru Tefsîri’l-
Menâr, I-III, baský yeri yok, 1984). Eserin bir
heyet tarafýndan Türkçe’ye çevrildiði bilin-
mekle beraber henüz yayýmýna baþlanma-
mýþtýr.

Tefsîrü’l-Menâr üzerine çok sayýda aka-
demik çalýþma yapýlmýþtýr. Muhammed Ali
ez-Zaðlûl’ün el-Ýtticâhü’l-£ašdî fî Tefsî-
ri’l-Menâr (el-Câmiatü’l-Ürdüniyye, Am-
man 1986), Hýdýr Ýsmâil Dâliye’nin el-I½lâ-
¼u’l-ictimâ£î fî Tefsîri’l-Menâr (el-Câ-
miatü’l-Ürdüniyye, Amman 1988), Mâcid
Subhî er-Rantîsî’nin E¦erü’l-itticâhi’l-£aš-
lî es-selbî fî Tefsîri’l-Menâr (el-Câmia-
tü’l-Ýslâmiyye, Gazze 2001), Fevziye Cemîl
Abdülkerîm Dâvûd’un el-Ba¼¦ü’d-delâlî
£inde Mu¼ammed Reþîd Rý²â fî Tefsî-
ri’l-Menâr li’l-Æurßâni’l-Kerîm (Câmia-
tü Âli’l-beyt, Mefrak 2001), Emel Yavuzoð-
lu’nun Tefsîrü’l-Menâr I. ve II. Ciltlerin
Fihristi (2005, MÜ Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü), Niyazi Arýcý’nýn Menâr Tefsiri’nde
Mûcizelerle Ýlgili Farklý Yorumlar (2006,
AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü), Melek Al-
týntaþ Yýlmaz’ýn Menâr Tefsiri’nde Fert-
Devlet Ýliþkisi (2007, UÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü) ve Ahmet Bayer’in Reþîd Rý-
zâ’nýn el-Menâr Adlý Tefsirinde Hýristi-
yanlýða Yaklaþýmý (2007, SÜ Sosyal Bi-
limler Enstitüsü) adlý yüksek lisans tezle-
riyle J. Jomier’in çalýþmasý (bk. bibl.), ay-
rýca Muhammed Ali ez-Zaðlûl’ün el-Ýtti-
câhü’l-fýšhî fî Tefsîri’l-Menâr (Câmia-
tü’l-Kur’âni’l-Kerîm ve’l-ulûmi’l-Ýslâmiyye,
Ümmüdermân 1996), Abdulbaki Güneþ’in
Kur’ân’da Akýl ve Aklî Tefsir Hareketi
(1996, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü) ve Abdullah Agerzâm’ýn el-Fik-

rü’l-mašå½ýdî fî Tefsîri’l-Menâr (Câmia-
tü Mulây Ýsmâil, Miknâs 2009) adlý dokto-
ra tezleri bunlardan bazýlarýdýr.
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Sa‘düddîn Mes‘ûd b. Fahriddîn Ömer
b. Burhâniddîn Abdillâh el-Herevî
el-Horâsânî et-Teftâzânî eþ-Þâfiî

(ö. 792/1390)

Çok yönlü âlim.
˜ ™

Abdürrezzâk es-Semerkandî, Mîrhând,
Muînüddîn-i Ýsfizârî ve Hândmîr gibi böl-
genin önemli tarihçilerine göre Safer 722’-
de (Þubat 1322) Horasan’ýn Nesâ vilâyeti-
nin Teftâzân kasabasýnda doðdu. Ýbn Ha-
cer el-Askalânî ve ona dayanan diðer kay-
naklarýn doðum tarihini Safer 712 (Hazi-
ran 1312) olarak vermesi isabetli görülme-
mektedir (Taþköprîzâde, Miftâ¼u’s-sa£âde,
I, 206; Ahlwardt, II, 405; krþ. el-Mu¹avvel,
s. 482). Klasik kaynaklarda lakap ve nisbe-
si dýþýnda “Sa‘d, Allâme, Allâme-i Sânî” þek-
linde kendisine atýfta bulunulan ve “pâdi-
þâh-ý ulemâ, hüsrev-i dâniþmendân” un-

ceði, veresiye faizi (ribe’n-nesîe) mutlak ha-
ram olmakla birlikte fazlalýk faizi (ribe’l-
fazl) kapsamýna giren bazý muamelelerin
zaruret ve ihtiyaç durumunda mubah
kabul edilebileceði bunlardan bazýlarýdýr
(Goldziher, s. 356-360; Fehd b. Abdurrah-
man, Ýtticâhâtü’t-tefsîr, II, 829-848).

Tefsîrü’l-Menâr’ýn orijinal bir tefsir olup
olmadýðý ve alanýnda bir yenilik getirip ge-
tirmediði hususu tartýþýlmýþtýr. Doðulu ve
Batýlý araþtýrmacýlar eserin bazý vurgularý
açýsýndan bir yenileþme saðlasa da geç-
miþe baðlýlýðý sürdürdüðü, özgün ve mo-
dern bir metot ortaya koymadýðý, yenili-
ðinin yüzeysel kaldýðý, bundan dolayý kla-
sik tefsirlerden çok farklý bir konum ar-
zetmediði kanaatindedir. Eserin klasik tef-
sirler gibi Kur’an metnini kendi görüþleri-
ne boyun eðdirdiðini söyleyen Goldziher,
Abduh’un tefsirini “maksatlý tefsir” olarak
nitelendirmiþtir (Die Richtungen, s. 365;
Jomier, s. VIII-IX; Merrâküþî, s. 219-228).
Orijinalliði tartýþýlsa da Tefsîrü’l-Menâr
ile Menâr ekolü sosyal tefsir alanýnda var-
lýðýný kabul ettirmiþ ve kendisinden son-
ra Ýslâm dünyasýndaki Kur’an ve tefsir ça-
lýþmalarýný derinden etkilemiþtir. Mýsýr’da
Muhammed Mustafa el-Merâgý, Ahmed
Mustafa el-Merâgý, Muhammed Ferîd Vec-
dî, Mahmûd Þeltût, Abdülazîz Çâvîþ, Ce-
zayir’de Abdülhamîd b. Bâdîs gibi isimler
bu çizgide deðerlendirmeler yaptýklarý gibi
Türkiye, Rusya ve Malay müslümanlarýnýn
Kur’an’a ve tefsire yaklaþýmlarý üzerinde
önemli etkiler uyandýrmýþtýr. Öte yandan
Reþîd Rýzâ’ya çeþitli eleþtiriler yöneltilmiþ-
tir. Bunlarýn baþýnda Kur’an âyetlerini mo-
dern teoriler ýþýðýnda te’vile yönelmesi gel-
mektedir. Bakara sûresinin 249-253. âyet-
lerini Darwin nazariyesine ait, hayatýný sür-
dürme mücadelesi ve tabii seleksiyon kav-
ramlarý çerçevesinde izah etmeye çalýþýl-
masý buna örnek gösterilebilir. Bu durum,
Tefsîrü’l-Menâr’da tefsirle doðrudan ilgi-
si bulunmayan hususlara eserlerinde yer
verdikleri gerekçesiyle eski müfessirlere
yöneltilen eleþtirilere eleþtiri sahiplerinin
de muhatap olmasý þeklinde deðerlendiril-
miþtir (Goldziher, s. 355; Þehhâte, s. 250-
251). Bir diðer eleþtiri noktasý, modern bi-
limlerden fazlasýyla etkilenme ve akla faz-
la yer verme sonucunda Kur’an’daki gayb
âlemine dair bazý hakikat ve mûcizelerin
zoraki yorumlara tâbi tutulmasý, garip ve
uzak te’villere gidilmesi, ayrýca sihir ve ký-
yamet alâmetlerinden söz eden bir kýsým
hadislerin reddedilmesidir (Fehd b. Abdur-
rahman, Ýtticâhâtü’t-tefsîr, II, 810 vd.; Þefîk
b. Abd, s. 352 vd.).
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