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TÝBYÂN TEFSÝRÝ

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,
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(I, vr. 240a), “Melâmiyye” maddesinde Ýb-
nü’l-Arabî’nin fikirlerine baþvurularak me-
lâmet ve melâmetîler (III, vr. 141b-142a),
“Halvetiyye” maddesinde celvet ve halvet
kavramlarý üzerinde durulmuþtur (I, vr.
349a). Eserde tasavvufa ve Ýslâmî ilimlere
dair yaklaþýk 240 kitaba baþvurulmuþ, 116
civarýnda Arapça, Farsça ve Türkçe risâle
aynen iktibas edilmiþtir. Bu risâlelerin
önemli bir kýsmý seyrü sülûk âdâbý ile
vird, hizib ve dua metinlerinden oluþmak-
tadýr (Tibyân’ýn kaynaklarý ve iktibas edi-
len risâlelerin listesi için bk. Çiçek, Harîrî-
zâde Mehmed Ke-mâleddin: Hayatý-Eser-
leri, II, 370-415).
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Ebû Muhammed Abdullåh b. Muhammed
b. Ahmed et-Ticânî et-Tûnisî

(ö. 718/1318’den sonra)

Seyahatnâmesiyle tanýnan âlim,
edip ve tarihçi.

˜ ™

1272-1276 yýllarý arasýnda Tunus’ta doð-
du. Maðrib-i Aksâ’da yaþayan Ticân ka-
bilesinden olan babasýnýn büyük dedesi
Ebü’l-Kasým, Muvahhidler ordusu için-
de Ýfrîkýye’ye gelerek Tunus’a yerleþmiþ-
ti (555/1160). Babasýndan, babasýnýn am-
casýnýn oðullarý Ebü’l-Hasan Ali b. Ýbrâ-
him et-Ticânî ve Ömer b. Ýbrâhim et-Ticâ-
nî, Ebû Bekir b. Abdülkerîm el-Avfî es-Se-
fâkusî, Ömer b. Muhammed b. Ulvân el-
Hüzelî ve Ebü’l-Kasým b. Abdülvehhâb b.
Kaid el-Kelâî’den ders aldý. Hafsî Sultaný II.
Ebû Asîde Muhammed zamanýnda (1295-
1309) babasý ve diðer bazý yakýnlarý gibi in-
þâ kâtipliðine getirildi. Tarihçi Ýbnü’t-Tav-
vâh, ilk acemilik zamanlarýnda inþâ konu-
sunda sýk sýk kendisine gelerek yardým
istediðini kaydeder. Sultan Ebû Asîde’nin
“þeyhü’l-muvahhidîn” (baþvezir) makamý-
na getirdiði Emîr Ebû Yahyâ Zekeriyyâ b.

Ahmed el-Lihyânî, Ticânî’yi kendi kâtipleri
arasýna kattý ve Cerbe adasýný ele geçiren
Ýspanyollar’la savaþmak üzere 14 Cemâzi-
yelevvel 706 (21 Kasým 1306) tarihinde se-
fere çýktýðýnda onu yanýna alarak Dîvânü’r-
resâil’in baþýna getirdi. Ticâni, Tunus ve
Libya topraklarýnda 708 Muharremine ka-
dar (Temmuz 1308) süren bu seferde Ýb-
nü’l-Lihyânî’ye eþlik etti; emîrin hacca git-
meye karar vermesi ve kendisinin hasta-
lanmasý sebebiyle Trablusgarp’tan 22 Mu-
harrem 708’de (12 Temmuz 1308) ayrýlýp
15 Safer 709 (25 Temmuz 1309) tarihinde
Tunus’a ulaþtý ve Dîvânü’r-resâil’deki göre-
vine devam etti. Bu seyahat eserinin so-
nunda kaydettiðine göre 975 gün sürmüþ-
tür. Sultan Ebû Asîde 709 (1309) yýlýnda
ölünce hânedan mensuplarý arasýnda taht
kavgalarý baþladý. Ebû Yahyâ Zekeriyyâ Ýb-
nü’l-Lihyânî de bu sýrada hacdan dönmüþ
ve Trablusgarp’ta geliþmeleri izlemeyi ter-
cih etmiþti. Nihayet Receb 711’de (Kasým
1311) kendisini destekleyenlerin yardýmýy-
la Tunus’ta Kaim-Biemrillâh unvanýyla Haf-
sî tahtýna çýkýnca Ticânî’yi tekrar Dîvânü’r-
resâil reisliðine tayin etti. Ýbnü’l-Lihyânî,
717’de (1317) oðlu Ebû Darbe II. Muham-
med el-Müstansýr adýna tahttan çekildi.
Ertesi yýl Hafsîler’in batý bölgelerinin hâ-
kimi Emîr II. Ebû Yahyâ Ebû Bekir el-Mü-
tevekkil, Tunus üzerine yürüdü ve Ebû Dar-
be’yi maðlûp ederek Hafsî tahtýna otur-
du. Hasan Hüsnî Abdülvehhâb, bu tarih-
ten sonra Ticânî’nin ve diðer yakýn akra-
balarýnýn hayatýyla ilgili bilgi bulunmadý-
ðýný, Mütevekkil’in Tunus’u ele geçirdiði sý-
rada rakibinin yakýn çevresinde bulunan
bu aile mensuplarýný öldürtmüþ olabilece-
ðini yahut Ticânîler’in ondan kaçýp saklan-
dýklarýný kaydeder. Nitekim Ticânî’nin ho-
casý Ebü’l-Hasan Ali b. Ýbrâhim et-Ticânî’-
nin oðlu Ebü’l-Fazl Muhammed b. Ali et-
Ticânî bu sýrada meydana gelen savaþta
katledilmiþtir (Ri¼letü’t-Ticânî, Hasan Hüs-
nî Abdülvehhâb’ýn takdimi, s. 28-29). Ticâ-
nî’nin bugüne ulaþan eserlerinden ve özel-
likle seyahatnâmesinden çok sayýda kitap
ihtiva eden bir kütüphaneye sahip oldu-
ðu, ayrýca görevi dolayýsýyla saray kütüp-
hanesinden faydalandýðý anlaþýlmaktadýr.

Eserleri. 1. Ri¼letü’t-Ticânî (er-Ri¼le-
tü’t-Ticâniyye). Müellif eserini, Emîr Ebû
Yahyâ Ýbnü’l-Lihyânî ile birlikte çýktýðý yol-
culuðu boyunca tuttuðu notlardan hare-
ketle kaleme almýþtýr. Ticânî, kuzeyden gü-
neye doðru Tunus’u ve Libya’da Trablus-
garp ile çevresini dolaþtýðý yolculuðu sýra-
sýnda uðradýðý bütün yerleþim merkezle-
ri, bu yerlerin coðrafî özellikleri, nüfus ya-
pýlarý, tarihleri, burada yaþayan kabileler,
etnik, sosyal ve dinî gruplar, örf ve âdet-

rýn sözlerinden nakillerle incelenmiþtir (I,
vr. 3a-11a).

Eserde çeþitli kollarý ve þubeleriyle mü-
kerrerler dahil toplam 199 tarikat (tek-
rarlar hariç 167) alfabetik sýra ile tanýtýl-
mýþtýr. Medyeniyye’nin bir þubesi olup Ebü’l-
Abbas Ahmed b. Muhammed el-Endelü-
sî’ye nisbet edilen Abbâsiyye ile baþlayan
eser, Þeyh Ahmed ez-Zührî el-Kayserî’ye
izâfe edilen ve Halvetiyye-i Sinâniyye’nin
Muslihiyye kolunun bir þubesi olan Züh-
riyye tarikatýyla sona erer (tarikatlarýn özet
halinde tanýtýmý için bk. Çiçek, Harîrîzâde
Mehmed Kemâleddin: Hayatý-Eserleri ve
Tibyânü vesâili’l-hakâýk fî beyâný selâ-
sili’t-tarâik. Muhtevasý ve Kaynaklarý, I,
99-237; II, 238-366). III. cildin sonunda Ýs-
mâil Hakký Bursevî’nin çok sayýda tarika-
týn ortaya çýkmasýnýn sebeplerini konu alan
Tamâmü’l-feyz ve Abdülganî en-Nab-
lusî’nin Envârü’s-sülûk fî esrâri’s-sülûk
adlý risâleleri yer alýr. Müellif eserini ken-
disine nisbet ettiði Kemâliyye tarikatýn-
dan, hayatýndan ve silsilesinden söz ede-
rek tamamlar. Harîrîzâde aslýnda bir ta-
rikat olmayýp ilk dönem sûfîlerine nisbet
edilen Muhâsibiyye, Cüneydiyye, Hallâciy-
ye, Tayfûriyye gibi akýmlarý da tarikat sa-
yýp eserine almýþ, ayrýca tarikat kurucu-
su olmadýklarý halde bazý kiþilere, meselâ
Ýmâm-ý Âzam’a ve Gazzâlî’ye tarikat nis-
bet etmiþ, fiilen tarikat halinde teþekkül
etmemiþ silsileleri de hesaba katarak ta-
rikat sayýsýný çoðaltmýþtýr.

Harîrîzâde tarikatlarý kol ve þubeleriyle
ayrý ayrý tanýtmýþ, söz konusu tarikatýn
hangi tarikatýn kolu veya þubesi olduðu-
nu belirtmiþtir. Meselâ Halvetiyye’yi dört
ana kolu ve yaklaþýk kýrk þubesiyle müs-
takil baþlýklar altýnda incelemiþtir. Ana
maddelerde tarikat kurucusunun tam adý-
ný ve künyesini vefat tarihiyle birlikte kay-
dettikten sonra hayatý, eserleri, tasavvu-
fî kiþiliði, menkýbe ve kerametlerini, bazý
görüþlerini, tarikatýn temel anlayýþýný ay-
rýntýlarýyla ele almýþ, “sened” baþlýðý altýn-
da tarikatýn silsilesini aktarmýþ, genellikle
tarikatla ilgili kaynaklarý da belirtmiþtir.
Birden fazla isimle bilinen tarikatlar meþ-
hur adlarýyla alýnmýþ, diðer isimlerinden
buraya atýfta bulunulmuþtur. Müellifin bir-
çok tarikat silsilesini kendisine ulaþtýrarak
bu tarikatlara mensubiyetini iddia etmesi
eleþtiri konusudur. Kitabýn en dikkate de-
ðer yönlerinden biri tarikat usulleri, ta-
savvufî konular ve kavramlara dair zengin
malzeme içermesidir. Meselâ “Celvetiy-
ye” maddesinde tarikatýn usulüne dair bil-
giler Ýsmâil Hakký Bursevî’nin Tamâmü’l-
feyz adlý eserinden aktarýlarak açýklanmýþ
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