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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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Ayýntâbî Mehmed Efendi’nin
(ö. 1111/1699)

Kur’ân-ý Kerîm’in
ilk Türkçe

matbu tefsiri olan eseri.
˜ ™

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-

dûn, Mušaddime (nþr. Abdüsselâm Þeddâdî),
Dârülbeyzâ 2005, II, 366; Ýbn Hacer, ed-Dürerü’l-
kâmine, II, 68-69; Süyûtî, Bu³yetü’l-vu£ât, I, 522;
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el-Mecmau’l-melekî), Amman 1989, I, 389-394,
417, 423; M. Rif‘at Zencîr, el-Ýmâmü’¹-ªîbî, Kuala
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318.
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Ýbn Kayyim el-Cevziyye’nin
(ö. 751/1350)

Kur’ân-ý Kerîm’deki 
yeminlere dair eseri.

˜ ™

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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edebî sanatlar ve kýraat farklýlýklarý gibi
hususlar tercümeye alýnmamýþtýr.

Oldukça serbest bir yöntem benimse-
yen Ayýntâbî çoðu zaman âyeti tefsir et-
me yerine tefsirî tercüme ile yetinmiþtir.
Tefsirde halkýn seviyesini aþan ilmî tartýþ-
malara girmekten kaçýnmýþ, dil tahlilleri-
ne ve edebî sanatlara yer vermemiþ, bu-
na karþýlýk Ezdî’nin eserinde kýsaca geçen,
halkýn ilgi duyacaðý kýssalarý uzunca an-
latmýþ, bazý Ýsrâiliyat türü rivayetlere, gün-
lük hayatla ilgili fýkhî konulara yer vermiþ-
tir. Sûrelerin faziletleriyle ilgili olarak Ze-
mahþerî ve Beyzâvî’nin tefsirlerinde bu-
lunan çoðu zayýf ve uydurma rivayetlerin
benzerleri bu tefsire de alýnmýþtýr. Eser
“avamî” bir üslûpla yazýldýðý için Osmanlý
toplumunun dinî hayatýna ve Kur’an anla-
yýþýna büyük ölçüde tesir etmiþ, geniþ halk
kitlelerinden raðbet görmüþ, Cumhuriyet’in
ilânýna kadar en çok basýlan ve okunan tef-
sir olma özelliðini korumuþtur. Arap harf-
leriyle ilk matbu tefsir olmasý, üslûbunun
kolaylýðý, muhtevasýnýn Osmanlý toplumu-
nun geleneksel Ýslâm anlayýþýyla uyuþma-
sý ve muhtasar bir tefsir niteliði taþýmasý
esere gösterilen raðbetin baþlýca sebeple-
ridir. Mustafa Kemal Atatürk’ün Anýtka-
bir ve Çankaya’da korunan kütüphanesin-
deki üç Kur’an çevirisinden birinin bu ese-
rin 1317-1318 (1899-1900) tarihli baskýsý
olduðu belirtilmiþtir (Cündioðlu, s. 167).
Eser günümüzde de okunmakta, son dö-
nemlerde Latin harfleriyle yapýlan neþirle-
ri bu ilgiye iþaret etmektedir.

Ýsim, nisbe ve künyelerdeki benzerlik se-
bebiyle Baðdatlý Ýsmâil Paþa eserin Þey-
hülislâm Debbaðzâde Mehmed Efendi’ye
(ö. 1114/1702) ait olduðunu zikrederken
pek çok kütüphane kaydýnda Ayýntâbî
Mehmed Münîb Efendi’ye (ö. 1823) nis-
bet edilmektedir. Çeþitli kütüphanelerde
100’ün üzerinde nüshasý bulunan eser ilk
defa Mýsýr’da basýlmýþ (Kahire 1257, 1266,
1279), daha sonra Ýstanbul’da pek çok neþ-
ri yapýlmýþtýr (baskýlarý için bk. Cunbur, s.
123; World Bibliography, s. 465-469; Ar-
pa, s. 32-33). Ancak üzerinden uzun yýllar
geçince dilinin aðýrlýðý ve üslûbu eleþtiri ko-
nusu edilmiþ (Ergin, V, 1928; Çantay, I, 6;
Miras, II/38 [1949], s. 195), son baskýsýndan
elli yýl kadar sonra Süleyman Fâhir tara-
fýndan bazý sadeleþtirme, kýsaltma ve ilâ-
velerle birlikte Latin harfleriyle yayýmlan-
mýþtýr (Ýstanbul 1956, 1963). Ahmet Da-
vudoðlu tefsirin Süleyman Fâhir tarafýn-
dan yapýlan neþrini gözden geçirmiþ ve ba-
zý eklemelerle tekrar yayýmlamýþtýr (I-IV,
Ýstanbul 1980-1981, 1988). Eser üzerine

yüksek lisans ve doktora çalýþmalarý ya-
pýlmýþtýr (bk. bibl.).
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Harîrîzâde’nin
(ö. 1882)

tarikatlara dair
ansiklopedik eseri.

˜ ™

Tam adý Tibyânü vesâßili’l-¼ašåßiš fî
beyâni selâsili’¹-¹arâßiš olup Ýslâm dün-
yasýnda ortaya çýkan tarikatlar hakkýnda
yapýlmýþ en geniþ kapsamlý çalýþmadýr ve
otuz iki yaþýnda vefat eden Harîrîzâde’nin
kýrk birinci telifidir (Tibyân, III, vr. 304a).
Tibyân Hüseyin Vassâf’ýn Sefîne-i Evliyâ’-
sý, Sâdýk Vicdânî’nin Tomar-ý Turuk-ý Aliy-
ye’si, Hocazâde Ahmed Hilmi’nin Hadî-
katü’l-evliyâ’sý gibi kitaplarýn ana kay-
naklarýndandýr. Eserin 1297 (1880) yýlýn-
da Þeyh Bekir Sýddîký tarafýndan istinsah
edilmiþ, 1016 varaktan oluþan üç ciltlik ye-
gâne nüshasý Süleymaniye Kütüphanesi’n-
dedir (Ýbrâhim Efendi [Fâtih], nr. 430-432).
Yenikapý Mevlevîhânesi þeyhi Osman Se-
lâhaddin Dede ile Abdüllatîf el-Halebî’nin
takrizleri ve müellifin takdim yazýsýyla baþ-
layan eserin mukaddimesinde zikir telki-
ni, biat, vasiyet ve ahid alma, hýrka giyme,
izin, icâzet ve hilâfet gibi konular “cevher”
baþlýðý altýnda hadisler ve mutasavvýfla-

ha sundu, diðerini halkýn okumasý için vak-
fetti. Eserden bahseden kaynaklarýn ta-
mamýna yakýný telif tarihini 1110 (1698)
olarak gösterir; IV. Mehmed 1099’da (1687)
tahttan indirilmiþ ve 1104’te (1693) vefat
etmiþtir. Buna göre ya müellif eserini IV.
Mehmed’e takdim edememiþtir veya 1698
tarihi yanlýþtýr. Ayýntâbî, Ýstanbul’da 1662-
1669 yýllarý arasýnda bulunduðuna (Nafiz
Rýdvan – Uzunçarþýlý, s. 136-137), eserin
telifine IV. Mehmed’in isteðinin hemen ar-
dýndan baþlayýp iki yýlda tamamladýðýna
ve hükümdara takdim ettiðine göre (Ter-
cüme-i Tefsîr-i Tibyân, I, 4) tefsirin bu yýl-
larda kaleme alýnmýþ olmasý kuvvetle muh-
temeldir. Nakþibendî tarikatýna mensup
olan Ayýntâbî, Sivas’a dönmek isteyince
oradaki Þifâiye Medresesi’nde görevlendi-
rildi. 1100 (1689) yýlýnda da Þeyhülislâm
Debbaðzâde Mehmed Efendi Medrese-
si’ne tayin edildi. Ayýntâbî 22 Rebîülevvel
1111 (17 Eylül 1699) tarihinde Sivas’ta ve-
fat etti (Þeyhî, II, 158). Kabri Kabakyazýsý
Mezarlýðý’nda iken I. Dünya Savaþý sýrasýn-
da Aða Camii hazîresine nakledilmiþtir.
Müellifin Tibyân Tefsiri dýþýnda ¥âþiye-
tü Envâri’t-tenzîl lil-Bey²âvî, ¥âþiye
£alâ þer¼i ¥âþiyeti’l-ƒayâlî li’l-£Ašåßi-
di’n-Nesefî, ¥âþiye £alâ ¥âþiyeti Mîr
Ebi’l-Fet¼, ¥âþiye £alâ Zâdi’l-mütezev-
vicîn fî þer¼i æuhri’l-müteßehhilîn, ¥â-
þiye £alâ ¥âþiyeti’s-Seyyid £alâ Þer¼i
MuÅta½ari Ýbni’l-¥âcib ve Risâle fi’l-
man¹ýš gibi eserleri vardýr (eserleri için
bk. Arpa, s. 24-26).

Tibyân Tefsiri mukaddimesinde Ter-
cüme-i Tibyân þeklinde adlandýrýlmýþ ve
Tercüme-i Tefsîr-i Tibyân, Tefsîr-i Tib-
yân adlarýyla da anýlmýþtýr. Eserde baþta
Ferrâ el-Begavî, Kadî Beyzâvî ve Fahred-
din er-Râzî’nin tefsirleri olmak üzere bir-
çok kaynaktan faydalanýlmýþ, yer yer Ebü’l-
Leys es-Semerkandî’nin Tenbîhü’l-³åfi-
lîn ve Bustânü’l-£ârifîn’i, Süyûtî’nin el-
Ýtšån’ý, Gazzâlî’nin Ý¼yâßsý ve Muhyiddin
Ýbnü’l-Arabî’nin el-Fütû¼âtü’l-Mekkiyye’-
si gibi tefsir dýþý kaynaklara baþvurulmuþ-
tur (kaynaklarý için bk. a.g.e., s. 34-40; Ýyi-
bilgin, s. 27-42). Böylece Ezdî’nin dirâyet
aðýrlýklý eseri rivayet aðýrlýklý bir tefsire dö-
nüþmüþtür. Ayýntâbî yer yer Ezdî’nin gö-
rüþlerini terkederek kendi görüþünü ön
plana çýkarmýþtýr. Meselâ Ezdî müteþâbih
âyetlerin te’vilini yalnýz Allah’ýn bildiðini söy-
lerken (et-Tibyân, vr. 46b) Ayýntâbî ilimde
derinleþmiþ olanlarýn da bunlarý bilebile-
ceðini savunmuþtur (Tercüme-i Tefsîr-i Tib-
yân, II, 241). Yine Ezdî’nin eserinde yer
alan lugavî ve nahvî tahliller, îcâz, belâgat,


