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metler üzerinde durulacaðý belirtilmiþtir.
Baþ tarafta Kur’an’da yeminin mevcudi-
yeti, çeþitleri ve faydasý gibi konularda ge-
nel bilgilerden sonra tek tek yeminlerin
açýklanmasýna geçilmiþtir. Ancak bu kýsým-
da söz konusu edilen yeminler sadece Ce-
nâb-ý Hakk’a ait açýk yeminlerin bir bölü-
münden ibaret olup yaratýlmýþlardan hi-
kâye yoluyla aktarýlan ya da gizli olan ye-
minler üzerinde durulmamýþtýr. Bunun ya-
nýnda incir ve zeytinin faydalarý, gece ve
gündüz, rüzgâr, kalem çeþitleri ve insanýn
yaratýlýþý gibi hususlarda zaman zaman
uzun bilgilere yer verildiði dikkati çekmek-
tedir. Yeminlerin izahýnda ilgili âyetlerin
üzerinde Arap dili ve edebiyatý, eþbâh ve
nezâirle kýraatler açýsýndan durularak baþ-
ta Selef âlimlerinden olmak üzere nakiller
yapýlmýþ, âyetlerden çeþitli hükümler çý-
karýlarak görüþler ortaya konmuþ, ayrýca
felsefe, kelâm ve tabiat âlimlerine cevap-
lar verilmiþtir. Çeþitli hadis derlemelerinin
yaný sýra Mukatil b. Süleyman, Yahyâ b.
Ziyâd el-Ferrâ, Zeccâc, Ma‘mer b. Müsen-
nâ ile Vâhidî’nin tefsirleri et-Tibyân’ýn
kaynaklarý arasýnda sayýlabilir.

Ebû Amr Ýbn Zekvân’a nisbet edilen Aš-
sâmü’l-Æurßân ve cevâbühâ adlý çalýþ-
ma dýþýnda (DÝA, XX, 462) et-Tibyân mo-
dern döneme kadar Kur’an’daki yeminler
konusunda yazýlmýþ tek eser olma özelli-
ðini korumuþ ve bu durum Ýbn Kayyim’in
eserini vazgeçilmez bir baþvuru kaynaðý
haline getirmiþtir (et-Tibyân’ýn çeþitli kay-
naklar üzerindeki etkisi ve ondan yapýlan
iktibaslar için bk. et-Tibyân fî eymâni’l-
Æurßân, s. 57-58). Bununla birlikte eser
konuyla ilgisiz uzun açýklamalara yer ve-
rildiði, sisteminde bazý karýþýklýklarýn bu-
lunduðu ve yeminle ilgili âyetlerin sade-
ce bir kýsmýna temas edildiði gerekçesiyle
eleþtirilmiþtir (Ferâhî, s. 35; Selâmî, s. 16;
Hûlî, s. 40). Çeþitli baskýlarý bulunan ese-
rin (Mekke 1321; nþr. Muhammed Hâmid
el-Fýký, Kahire 1352, 1388/1968; nþr. Tahâ
Yûsuf Þâhin, Kahire 1388/1968; Beyrut
1402/1982, 1994; Sayda 2003) ilmî neþrini
Muhammed Zührî en-Neccâr (I-II, Riyad
1399/1979), Muhammed Þerîf Sükker (Bey-
rut 1409/1988), Ýsâm Fâris el-Haristânî (Bey-
rut 1414/1994), Ebû Abdurrahman Âdil b.
Ahmed Hâmid Muhammed (Ýskenderiye
2002) ve et-Tibyân fî eymâni’l-Æurßân
adýyla Abdullah b. Sâlim el-Batâtî (Mekke
1429) gerçekleþtirmiþ, ayrýca Hamza b.
Muhammed b. Ali Useyrî tarafýndan ayný
isimle hazýrlanan iki ciltlik yüksek lisans
tezinde (1422, Mekke Ümmülkurâ Üniver-

sitesi) eserin tahkiki yanýnda ilmî analizi
yapýlmýþtýr (et-Tibyân fî eymâni’l-Æurßân,
s. 59-60).
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Mehmed b. Hamza ed-Debbâð Ayýntab’-
da doðdu. Ayýntâbî ve Sivâsî nisbeleriyle,
ayrýca Tefsirî Mehmed Efendi lakabýyla aný-
lýr. Temel ilimleri memleketinde tahsil et-
ti. Âmid, Trablusþam, Dýmaþk ve Kahire gi-
bi þehirlerde bulundu. Yirmi yaþýnda iken
Sivas’a yerleþti ve kýrk yýlý bulan öðrenim
hayatýný burada tamamladý. Aklî ilimleri
Ali b. Muhammed el-Gûrânî ve Zeynelâ-
bidîn b. Muhyiddin el-Gûrânî’den tahsil et-
ti. Nûreddin eþ-Þebrâmellisî gibi hocalar-
dan tefsir ve hadis okudu. Ayrýca Sivas’-
ta müftülük yapan Ayýntâbî’nin talebeleri
arasýnda Kazâbâdî, Saçaklýzâde Mehmed
Efendi, Tosyalý Mustafa b. Ali el-Hayrî ve
Darendereli Hamza Efendi gibi isimler bu-
lunmaktadýr (Arpa, s. 21-24). Ayýntâbî, tef-
sirinin mukaddimesinde Þeyhülislâm Min-
karîzâde Yahyâ Efendi’nin kendisini hu-
zur dersleri için Ýstanbul’a çaðýrdýðýný, bu
derslerden birinde Sultan IV. Mehmed’in
Kur’an’ý Türkçe’ye tercüme ve tefsir et-
mesini istediðini, kendisine dört adet tef-
sir ve on lugat kitabý hediye ettiðini belir-
tir. Bunun üzerine Ayýntâbî, Hýdýr b. Ab-
durrahman el-Ezdî’nin et-Tibyân fî tef-
sîri’l-Æurßân adlý eserini esas alarak iki
yýl içinde tercüme-telif karýþýmý bir eser
hazýrladý, müellif hattýndan birini padiþa-
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Ýlk baskýlarýndan itibaren bu adla taný-
nan eserin Ýbn Kayyim’in diðer kitaplarýn-
dan farklý olarak bir mukaddime ihtiva et-
mediði gerekçesiyle ona ait baþka bir ese-
rin parçasý olmasý ihtimalinden söz edil-
miþse de (et-Tibyân fî ašsâmi’l-Æurßân, s.
6) bu düþüncenin eserin eksik nüshalarý-
na dayanýlarak ileri sürüldüðü anlaþýlmak-
tadýr. Zira mukaddime sayfasýný da içeren
Princeton nüshasýný neþreden Abdullah b.
Sâlim el-Batâtî, onun hem müstakil bir
eser hem de adýnýn mukaddimede geçti-
ði þekliyle et-Tibyân fî eymâni’l-Æurßân
olduðunu ortaya koymuþtur (bk. bibl.). Ýbn
Kayyim’in bazý kitaplarýnda Eymânü’l-
Æurßân ve Ašsâmü’l-Æurßân adlarýyla bu
eserine atýfta bulunmasý (meselâ bk. ed-
Dâß ve’d-devâß, s. 56, 309), Þemseddin Ýbn
Tolun’un bu eseri ƒulâ½atü’t-tibyân fî ey-
mâni’l-Æurßân adýyla ihtisar etmesi ve çe-
þitli kaynaklarda müellifin böyle bir ese-
rinden söz edilmesi de ayný gerçeði gös-
termektedir (Süyûtî, IV, 46; Keþfü’¾-¾unûn,
I, 341).

151 fasla ayrýlan eserin mukaddimesin-
de Kur’an’da geçen yeminler, bunlarýn,
üzerine yemin edilen hususlarla irtibatý,
yeminlerin mezkûr ya da mukadder ce-
vaplarýyla bu yeminlerdeki sýrlar ve hik-
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