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Kur’ân-ý Kerîm’le ilgili ilimler
anlamýnda bir tabir;

bu ilimlere dair yazýlan eserlerin
ortak adý.

˜ ™

Sözlükte “Kur’an ilimleri” anlamýna ge-
len terkibin ýstýlahî mânasýyla ilgili olarak
klasik döneme ait kaynaklarda herhangi
bir bilgi yer almamaktadýr. Özellikle XX.
yüzyýlda yazýlan eserlerde yapýlan tarif-
lerde ise bu ilmin muhtevasý ve maksa-
dý göz önünde bulundurulmuþtur. Bun-
lardan birine göre ulûmü’l-Kur’ân, çeþitli
açýlardan Kur’an’la ilgili olan ve her biri ayrý
ilim dalý kabul edilebilecek önemli küllî ba-

hisleri bir araya getiren bir ilimdir (Ýbnü’l-
Cevzî, neþredenin giriþi, s. 71). Bu taným-
larda terimin çerçevesi çizilirken Kur’an’ýn
nüzûlü, tertibi, toplanmasý, yazýlmasý, ký-
raati, tefsiri, i‘câzý, nâsih ve mensuhu, dil,
üslûp ve belâgatý gibi konular zikredilmiþ-
tir (Zürkanî, I, 27). Bununla birlikte ulû-
mü’l-Kur’ân tabirinin çerçevesinin ne oldu-
ðu -hangi konularý içine aldýðý, hangilerini
dýþarýda býraktýðý- hususunda birlik yok-
tur. Esas itibariyle Kur’an’la doðrudan alâ-
kasý bulunmayan, fakat bir þekilde Kur’an
âyetlerinin açýklanmasý için faydalanýlan
ilimlerin Kur’an ilimlerinden sayýlýp sayýl-
mayacaðý üzerinde durulmasý gereken bir
meseledir. Nitekim jeoloji, biyoloji, bota-
nik ve astronominin ulûmü’l-Kur’ân dahi-
linde bir yerinin olup olmayacaðý tartýþ-
maya açýktýr. Kur’ân-ý Kerîm’i her türlü il-
min kaynaðý gibi görenler týp, mühendis-
lik, astronomi, matematik, cebir, mantýk
vb. ilimlerin de Kur’an’da yer aldýðýný söy-
lemiþler ve bunlarla ilgili bazý âyetler zik-
retmiþlerdir.

Tabirin yaygýn biçimde kullanýldýðý dö-
nem dikkate alýndýðýnda Kur’an’la doðru-
dan ilgisi bulunmayan, ancak Kur’an’ýn an-
laþýlmasýnda ve yorumlanmasýnda dolaylý
olarak yararlanýlabilen ilimlerin Kur’an ilim-
lerinden sayýlmamasý gerekir. Ayrýca “Kur’â-
nî ilimler” (el-ulûmü’l-Kur’âniyye) tamlamasý
ulûmü’l-Kur’ân terkibinin anlamýný tam
karþýlamadýðý ve bir terim niteliðini kazan-
madýðý için onun yerine kullanýlmamalýdýr.
Çünkü astronomi, matematik, biyoloji gibi
ilimler Kur’ânî olduklarý halde müfessirle-
rin örfünde Kur’an ilimlerinden sayýlmaz.
Ýlimleri tasnif eden kitaplarda “Kur’an’-
dan istinbat edilen ilimlerin bilgisi ilmi”
baþlýðý altýnda týp, matematik ve astrono-
mi gibi ilimlerin yanýnda marangozluk, de-
mircilik gibi alanlar bile Kur’an’dan çýka-
rýlan ilimlerden kabul edilmektedir (Taþ-
köprizâde, s. 879-881).

“Usûlü’t-tefsîr” adýyla yazýlan eserlerde
genellikle Kur’an ilimleri de tanýtýlmakla
birlikte bunlar ulûmü’l-Kur’ân terkibinin
yerini alabilecek bir yaygýnlýða ulaþmadý-
ðýndan kullanýmlarý bazý karýþýklýklara se-
bebiyet vermektedir. Zira bu terkipte özel-
likle Kur’an tefsirinin esaslarý çaðrýþýmý öne
çýktýðýndan daha çok tefsir yöntemi akla
gelmektedir. Ayrýca Kur’an tefsiri için fý-
kýh ilminde olduðu gibi kapsamlý bir usu-
lün varlýðýndan söz edilemez. “Ýlmü’t-tef-
sîr” veya “ulûmü’t-tefsîr” terkiplerinin ulû-
mü’l-Kur’ân yerine kullanýldýðýna da rast-
lanmaktadýr. Meselâ gerek Taþköprizâde
gerekse Tehânevî, ilimleri tanýttýklarý eser-
lerinde “ilmü tefsîri’l-Kur’ân” ve “ulûmü’t-

hû, fýkhü’l-hadîs ve esbâbü vürûdi’l-hadîs
ilimleridir. Son ikisi hadis ilimleri arasýna
diðerlerinden çok sonra girmiþtir. Râvile-
rin güvenilirliðini tesbit etmeyi amaçlayan
cerh ve ta‘dîl ilminin temel dayanaðý ricâl
eserleridir; buna ilmü’r-ricâl de denir. Ýle-
lü’l-hadîs ise isnadda veya metinde yer
alan ve hadislerin sýhhatini zedeleyen giz-
li kusurlarý inceleyen ilim dalý olup erken
dönemlerden itibaren bu hususta çeþitli
eserler telif edilmiþ, ancak Ýbn Receb el-
Hanbelî’nin Þer¼u £Ýleli’t-Tirmi×î’yi ka-
leme almasýndan sonra müstakil bir di-
siplin haline gelmiþtir. Ýsnada iliþkin ilim-
lerle birlikte hadislerde yer alan garîb ke-
lime ve ifadeleri izah etmeyi amaçlayan
garîbü’l-hadîs ile, anlam bakýmýndan bir-
biriyle çeliþkili gibi görünen rivayetleri uz-
laþtýrmayý hedefleyen muhtelifü’l-hadîs
ilimleri II (VIII) ve III. (IX.) yüzyýllarda ilk
ürünlerini vermiþtir. Nâsih ve mensuh il-
mi ise daha çok muhtelifü’l-hadîsle birlik-
te deðerlendirilmiþtir. Fýkhü’l-hadîs hadis-
leri anlamayý, hadislerden hareketle Hz.
Peygamber’in amacýný kavramayý konu edi-
nen ilim dalýdýr. Bu yönüyle fýkhü’l-hadîs
ilk asýrlarda kullanýlan ilmü dirâyeti’l-hadîs
(Keþfü’¾-¾unûn, I, 635), Taþköprizâde’nin
hadis ilimleri arasýnda zikrettiði ilmü te’vî-
li akvâli’n-nebî (Miftâ¼u’s-sa£âde, II, 378)
ve Þah Veliyyullah ed-Dihlevî’nin sözünü et-
tiði ilmü esrâri’l-hadîs (¥üccetullåhi’l-bâ-
li³a, I, 463) terkipleriyle yakýnlýk taþýr. Fýk-
hü’l-hadîsten bir ilim olarak ilk söz eden
Hâkim en-Nîsâbûrî’dir; ancak Cemâleddin
el-Kasýmî’ye kadar bu alan yeterince iþ-
lenmemiþtir. Esbâbü vürûdi’l-hadîs hadis-
lerin hangi sebep, vesile veya durum do-
layýsýyla söylendiðini araþtýran ilim dalýdýr.
Kur’an’ý anlamada esbâb-ý nüzûl bilgisi ne
kadar önemliyse hadisleri anlamada da
esbâb-ý vürûd o derece önemlidir. Bunun-
la birlikte hadis tarihinde esbâbü vürû-
di’l-hadîsin diðer ilim dallarý gibi müstakil
bir disiplin haline geldiðini söylemek zor-
dur. Bu ilmin müstakil bir disiplin haline
gelmesi için hadis ve sünnetin hangi olay
üzerine söylendiðini ve ortaya konduðu-
nu sadece hadis kitaplarýndaki rivayetler-
le deðil tarih, coðrafya, sosyoloji ve psiko-
lojiden yararlanarak ilmî yöntemlerle tah-
lil etmek gerekir. Ayrýca sünnetin yerelli-
ði ve evrenselliði, zaman ve mekân boyu-
tu, örfî olup olmadýðý, hangilerinin hâs ve
âm olduðu gibi hususlar da bu ilim tara-
fýndan tesbit edilmelidir. Bu ilim, Hz. Pey-
gamber’in bir sözü hangi vesile ile söyledi-
ði yanýnda bu sözü hangi ilkeyi göz önün-
de bulundurarak söylediðini de ele alma-
lýdýr (Görmez, s. 114).



133

âlim tefsirle ilgili hacimli eserler meyda-
na getirmiþ olup Muhammed b. Ali el-Üd-
füvî’nin (ö. 388/998) el-Ýsti³nâ fî £ulûmi’l-
Æurßân’ý bu tür eserlerden biridir ve bazý
araþtýrmacýlara göre, baþlýðýnda “ulûmü’l-
Kur’ân” terkibinin yer aldýðý kitaplardan
günümüze ulaþanlarýn en eskisidir; eser
mushaf tertibine göre düzenlenen, her bir
âyetle ilgili Kur’an ilimlerini aktaran farklý
bir telif þeklini temsil etmektedir (Mertoð-
lu, sy. 25 [2011], s. 56). Üdfüvî’nin öðrencisi
Havfî’nin el-Burhân fî £ulûmi’l-Æurßân’ý
da terkibin ýstýlahî mânasýyla ilk defa geç-
tiði çalýþmalardan biridir. Ýbn Hayr el-Ýþbî-
lî, Havfî’nin bu eserinin yüz “sifr” olduðunu
söylemektedir (Fehrese, s. 71). Otuz cilt-
ten meydana geldiði söylenen eserin gü-
nümüze ulaþan on beþ cildine dayanarak
muhtevasýný inceleyenler Havfî’nin kitabý-
ný da farklý tarzda yazýlmýþ bir Kur’an tef-
siri þeklinde nitelemiþlerdir. Havfî eserin-
de Kur’an’ýn tefsiri yanýnda âyetlerde ge-
çen i‘rab, garîb, müþkil, kýraat gibi Kur’an
ilimlerine de iþaret etmiþtir (Zerkeþî, neþ-
redenin giriþi, I, 54; Zürkanî, I, 35; Ýbnü’l-
Cevzî, neþredenin giriþi, s. 73). Bazý kay-
naklarda ulûmü’l-Kur’ân literatürünün er-
ken örnekleri arasýnda Ebü’l-Hasan el-Eþ-
‘arî’nin (ö. 324/936) el-MuÅtezen fî £ulû-
mi’l-Æurßân ve Ebû Bekir Ýbnü’l-Enbârî’-
nin (ö. 328/940) £Acâßibü £ulûmi’l-Æurßân
adlý eserlerinden de söz edilmektedir (Sub-
hî es-Sâlih, s. 122). Ancak yapýlan incele-
melerde Ýbnü’l-Enbârî’ye nisbet edilen ki-
tabýn Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî’ye ait Fünû-
nü’l-efnân ile ayný eser olduðu anlaþýlmýþ-
týr (Dâmin, Ýbnü’l-Enbârî, s. 80-81; Hâlid
b. Osman es-Sebt, I, 42). Diðer taraftan
Dâvûdî’nin, Ýmam Eþ‘arî’ye ait olup Kehf
sûresine kadar gelen hacimli bir tefsir di-
ye tanýttýðý (ªabašåt, I, 398) el-MuÅte-
zen fî £ulûmi’l-Æurßân’ýn, bizzat Eþ‘arî’-
nin el-£Umed adlý eserinde kendisine sa-
dece el-MuÅtezen þeklinde atýf yapma-
sýndan ve kelâma dair bir eser olarak ni-
telemesinden hareketle onun Tefsîrü’l-
Æurßân’ý ile karýþtýrýlan ve ulûmü’l-Kur’ân’-
la ilgisi bulunmayan bir eser olduðu deðer-
lendirmesi yapýlmýþtýr (Hâlid b. Osman es-
Sebt, I, 33-34).

Ýsminde ulûmü’l-Kur’ân terkibi geçme-
diði halde Kur’an ilimlerine dair bazý ko-
nularý içeren ilk eseri Hâris el-Muhâsibî’-
nin (ö. 243/857) el-£Ašl ve fehmü’l-Æur-
ßân’ýnýn teþkil ettiði söylenebilir (nþr. Hü-
seyin Kuvvetlî, Beyrut 1391/1971). Alemüd-
din es-Sehâvî’nin Cemâlü’l-šurrâ ve ke-
mâlü’l-išrâ (nþr. Ali Hüseyin el-Bevvâb,
Kahire 1987; nþr. Abdülkerîm ez-Zübeydî,
Beyrut 1993), Ebû Þâme el-Makdisî’nin el-

Mürþidü’l-vecîz (nþr. Tayyar Altýkulaç, Bey-
rut 1390/1975; Ankara 1406/1986) adlý eser-
leri de baþlýðýnda bu terkip yer almamak-
la birlikte kýraat bahisleri yanýnda Kur’an
ilimlerinin çeþitli meselelerini ele alan önem-
li eserlerden sayýlmaktadýr (a.g.e., I, 35).
Necmeddin et-Tûfî’nin el-Ýksîr fî £ilmi’t-
tefsîr adlý kitabýnda (nþr. Abdülkadir Hü-
seyin, Kahire 1977) belâgat konularý geniþ
yer tutsa da eser tefsir usulü ve Kur’an
ilimleri hakkýndadýr.

Kur’an’ýn doðru tefsir edilmesi ihtiya-
cýndan doðduðu anlaþýlan ulûmü’l-Kur’ân,
müfessirin âyetleri açýklarken müracaat
edeceði ilimler þeklinde düþünüldüðünden
ilk dönemlerden itibaren yazýlan bazý tef-
sirlerin giriþlerinde bunlar hakkýnda bil-
gi verildiði görülmektedir. Meselâ Taberî
meþhur tefsirinin giriþinde Kur’an ilimle-
rinin konularýna temas etmiþtir. Bu konu-
daki en önemli çalýþmalardan biri de Râ-
gýb el-Ýsfahânî’ye aittir. Müellif, Câmi£u’t-
tefâsîr adýný verdiði eseri için giriþ nite-
liðinde yazdýðý Mušaddimetü Câmi£i’t-
tefâsîr’ini (nþr. Ahmed Hasan Ferhât, Kü-
veyt 1984) Kur’an ilimlerinin ve tefsir
usulünün bazý meselelerine ayýrmýþtýr. Ýbn
Atýyye el-Endelüsî, el-Mu¼arrerü’l-ve-
cîz adlý tefsirinin giriþinde daha çok ko-
nuya yer vermiþtir ve eser daha sistema-
tiktir. Arthur Jeffery, bu mukaddime ile
müellifi meçhul el-Mebânî adlý kitabýn
mukaddimesini Mušaddimetân fî £ulû-
mi’l-Æurßân ve hümâ mušaddimetü Ki-
tâbi’l-Mebânî ve mušaddimetü Ýbn
£A¹ýyye adýyla neþretmiþtir (Kahire 1954).
Kurtubî’nin el-Câmi£ li-a¼kâmi’l-Æur-
ßân adlý hacimli tefsirinin mukaddimesi
de küçük bir ulûmü’l-Kur’ân kitabý sayýla-
bilir.

Adýnda ulûmü’l-Kur’ân tabirinin geçti-
ði ilk sistematik eserin Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-
Cevzî’nin (ö. 597/1201) yirmi bir Kur’an il-
mini tanýttýðý Fünûnü’l-efnân adlý kitabý
olduðu (bk. bibl.) söylenebilir. Ýbnü’l-Cev-
zî’nin eserinden sonra hem terimin yerleþ-
tiði hem de bu terim altýnda ele alýnacak
ilimlere dair bir anlayýþýn geliþtiði görül-
mektedir. Zerkeþî’nin el-Burhân fî £ulû-
mi’l-Æurßân’ý bu ilmin sýnýrlarýný açýklýða
kavuþturmuþtur. Zerkeþî, eserinin mukad-
dimesinde Kur’an ilimlerinin bu kitaba al-
dýklarý ile sýnýrlý olmadýðýný söyleyerek (I,
104) alanla ilgili zengin literatüre de iþa-
ret etmektedir. Ardýndan Süyûtî et-Ta¼-
bîr fî £ulûmi’t-tefsîr adýyla (nþr. Fethî Ab-
dülkadir Ferîd, Riyad 1982) Kur’an ilimle-
riyle ilgili bir kitap telif etmiþse de onun
muhtasar olduðunu düþünmüþ, o zamana
kadar bilmediði Zerkeþî’nin el-Burhân’ýný

tefsîr” tabirlerini kullanmýþlar ve Kur’an
ilimleri konularýný bu baþlýklar altýnda say-
mýþlardýr. Her iki âlimin de ulûmü’l-Kur’ân
bahislerini tek tek tanýtmasýna raðmen
ulûmü’l-Kur’ân terkibine yer vermemesi
açýklanmasý güç bir durumdur (Miftâ¼u’s-
sa£âde, s. 72-73, 285-328; Keþþâf, I, 31-35).

Ulûmü’l-Kur’ân terkibinin terim anlamýy-
la ilk defa ne zaman ortaya çýktýðý, bu baþ-
lýðý taþýyan ilk eserin hangisi olduðu husu-
su belli deðildir. Zürkanî ulûmü’l-Kur’ân’-
dan söz ederken bu fenni, Kur’an’a dair
önceden yaygýnlaþan muhtelif ilimleri top-
luca ifade etmek üzere ve kendisine son-
radan ihtiyaç duyulan âdeta bir “fihrist”
anlamýnda kullanmaktadýr. Bu terkibin te-
rim anlamýnýn VII. (XIII.) yüzyýlda oluþtuðu
kabul edilse de ona göre bu alandaki ilk
eser Ali b. Ýbrâhim b. Saîd el-Havfî’nin (ö.
430/1038) el-Burhân fî £ulûmi’l-Æurßân
adlý kitabýdýr (Menâhil, I, 33-35). Ulûmü’l-
Kur’ân tabirine bundan önceki dönemler-
den itibaren yer verilmiþse de bununla gü-
nümüzde anlaþýlan türden bir mânanýn
kastedildiðini söylemek zordur. Ýbnü’n-Ne-
dîm, Kitâbü’s-Seb£a müellifi Ýbn Mücâ-
hid’i (ö. 324/936) tanýtýrken onun ulûmü’l-
Kur’ân’ý bildiðinden de söz etmiþtir (el-Fih-
rist, s. 34). Ayný terkibi, “Ulûmü’l-Kur’ân’da
meþhur olanlardan biridir” diyerek Ebû Be-
kir Ahmed b. Kâmil b. Halef için de kulla-
nan ve bu zatýn her biri Kur’an ilimlerin-
den sayýlan eserlerini kaydeden Ýbnü’n-
Nedîm (a.g.e., s. 35), ulûmü’l-Kur’ân tabi-
rinin ýstýlahî mânada kullanýlýþýnýn bir hay-
li eskilere gittiðini göstermiþ olmaktadýr.
Bununla birlikte onun, eserinde “Ulûmü’l-
Kur’ân” adýyla bir baþlýk açarak Kur’an ilim-
lerine dair eserleri bu baþlýk altýnda ta-
nýtmamasý terimin o dönemde henüz tam
yerleþmediði þeklinde de yorumlanabilir.
Nitekim Kur’an ilimleriyle ilgili eserleri müs-
takil baþlýklarla kaydettikten sonra bu baþ-
lýklar altýna girmeyen eserler için “Kur’an’-
daki çeþitli mânalar hakkýnda kaleme alýn-
mýþ eserler” diye ayrý bir baþlýk açmýþ ve
burada ulûmü’l-Kur’ân terkibini kullanma-
mýþtýr (a.g.e., s. 41). Onun Ýbnü’l-Merzü-
bân el-Muhavvelî’ye (ö. 309/921) nisbet et-
tiði ve yirmi yedi cüzden meydana geldi-
ðini söylediði el-¥âvî fî £ulûmi’l-Æurßân
adlý kitap (a.g.e., s. 166-167) ulûmü’l-Kur’ân
tabirinin bir eser ismi olarak oldukça es-
kilere dayandýðýný göstermektedir. Ancak
-genel kanaate göre bir tefsir kitabý sayýl-
sa da- eserin mahiyeti hakkýndaki bilgi ye-
tersizliði sebebiyle onun Kur’an ilimlerini
bir araya toplayan ansiklopedik bir kitap
mý yoksa bir tefsir kitabý mý olduðu husu-
su açýk deðildir. Fakat o dönemde birçok
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250 kadar kitabýn adýndan bahsetmesi, bu
alandaki literatürün zenginliðini göster-
mektedir (muhtelif ilimlere göre verilen
eser sayýlarý için bk. Hamed, s. 8-9).

Oluþum bakýmýndan Kur’an ilimleri içe-
risinde hangisinin önceliðinin bulunduðu
hususu da açýk deðildir ve bakýþ açýsýna
göre deðiþiklik arzetmektedir. Kur’an’ýn
sözlü iletilen, kendisine has okuma usulü-
ne sahip bir kitap olmasý sebebiyle ilk ilmi
kýraat ilminin teþkil etmesi gerektiði söy-
lenebilir. Ancak okuma, anlama ile ayný
anda gerçekleþtiðinden tefsir ilminin de
bir önceliðinin bulunduðunu ileri sürmek
mümkündür. Ýlk inen âyetten baþlayarak
vahyin iniþ þekli gündeme geldiði için Kur-
’an’ýn nüzûluyle ilgili ilimlere de bir önce-
lik tanýnabilir. Buna göre oluþum veya kö-
ken itibariyle pek çok Kur’an ilmi için he-
men hemen ayný derecede öncelik bu-
lunduðundan söz etmek mümkündür. Zi-
ra Kur’an ilimlerinin büyük bir kýsmýnýn
kökeni yine Kur’an’ýn kendisi, Resûl-i Ek-
rem’in açýklamalarý ve uygulamalarýdýr (Bi-
rýþýk, s. 39-68).

Ulûmü’l-Kur’ân baþlýðý altýnda yer alan
Kur’an ilimlerinin tedvin tarihine bakýldý-
ðýnda Kur’an âyet ve sûrelerinin daðýnýk
halden kurtarýlýp iki kapak arasýna girme-
si ve mushaf þeklini almasýyla buna dair
ilimlerin doðduðunu söylemek yanlýþ ol-
mayacaktýr. Özellikle Hz. Osman’ýn giriþi-
miyle 25-30 (646-651) yýllarý arasýnda ta-
mamlanan Kur’an’ýn istinsahý resmü’l-mus-
haf ilminin doðmasýna kaynaklýk etmiþtir.
Sonraki yýllarda yapýlan harekeleme ve nok-
talama faaliyeti sonucunda bu ilim geliþ-
miþ, Kur’an âyetlerinin muhtelif gruplara
ayrýlmasý ve bunlarýn arasýna çeþitli iþa-
retlerin konulmasýyla da tamamlanmýþ-
týr. Bunlar hicretin ilk asrý içinde baþlayan
çalýþmalardandýr. Bu faaliyetleri ve sebep-
lerini açýklayan ve bunlarýn yazýya geçiril-
diðini gösteren eserler de ayný dönemler-
den itibaren telif edilmiþtir. Kur’an’ýn ha-
rekelenmesi iþini ilk defa Ebü’l-Esved ed-
Düelî’nin (ö. 69/688) ele almasý sebebiyle
bu konuda ona ait bir kitaptan söz edil-
miþse de (Zerkeþî, II, 5) bu kesin deðildir.
Ebû Amr ed-Dânî’nin onun bu ilk uygula-
masýný zikretmesi (el-Mu¼kem, s. 6, 47,
210) konunun yanlýþ anlaþýlmasýna yol aç-
mýþ olmalýdýr. Ancak daha sonra gelen
birçok âlimin bu konuda eserleri vardýr
(Ýbnü’n-Nedîm, s. 38; Zerkeþî, II, 5-10). Ka-
tâde b. Diâme’ye nisbet edilen £Avâþirü’l-
Æurßân ve Amr b. Ubeyd’e ait Eczâßü se-
lâ¦e miße ve sittûn bunlarýn en erken ör-
nekleri arasýnda sayýlabilir (Sezgin, I, 4).

En erken ortaya çýkan Kur’an ilimlerin-
den bir diðeri kýraat ilmidir. Zira Hz. Os-
man, Kur’an’ýn doðru yazýmýna ve istin-
sahýna olduðu kadar doðru okunmasýna
da önem vermiþ; Kur’an nüshalarýný Mek-
ke, Kûfe, Basra ve Dýmaþk gibi merkezle-
re gönderirken bunlarý doðru okuma ve
okutma yeterliliðine sahip karîler de yol-
lamýþtýr. Gerek bu ilk dönem karîleri ge-
rekse onlarýn talebeleri saðlam bir isnad-
la Resûl-i Ekrem’e ulaþan kýraat tercihle-
rini ve bunlarýn usullerini þifahî nakille bir-
likte yazýya da geçirmeye baþlamýþ, böy-
lece muhtelif tarzda kýraat kitaplarý orta-
ya çýkmýþtýr. Kýraat ilmine dair ilk eser Ýbn
Ya‘mer’e ait (ö. 89/708 [?]) el-Æýrâße olsa
gerektir (Ýbn Atýyye, s. 275; Sezgin, I, 5).
Ýbn Âmir, Ebân b. Taðlib, Mukatil b. Süley-
man, Ebû Amr b. Alâ, Hamza b. Habîb ez-
Zeyyât, Ya‘kub el-Hadramî ve Vâkýdî gibi
dil ve kýraat âlimleri de kýraate dair eser-
ler kaleme almýþtýr. Kur’an ilimleri arasýn-
da esbâb-ý nüzûlün de büyük önemi var-
dýr. Kur’an âyet ve sûrelerinin iniþ sebep-
lerinden bahseden bu ilmin asýl kaynaðý-
ný nakil teþkil ettiðinden ilk bilgiler hadis
rivayetleri içerisinde varlýðýný sürdürmüþ,
daha sonra müstakil kitaplar kaleme alýn-
mýþtýr. Ýbn Þihâb ez-Zührî’den müfessir
Sülemî rivayetiyle gelen Tenzîlü’l-Æurßân
adlý eser (nþr. Selâhaddin el-Müneccid,
2. bs., Beyrut 1980) bu konuda ilk çalýþma
olsa gerektir. Buhârî’nin hocasý Ali b. Me-
dînî de Esbâbü’n-nüzûl adýyla bir eser
yazmýþtýr. Müfessir Vâhidî ve Süyûtî tara-
fýndan kaleme alýnan eserler ise bu saha-
nýn en meþhur kitaplarýdýr.

Kur’an âyet ve sûrelerinin birbiriyle iliþ-
kisini inceleyen nazmü’l-Kur’ân ve münâ-
sebâtü’l-âyât ve’s-süver ilimleri de hakla-
rýnda ilk dönemden itibaren eserler kale-
me alýnanlar arasýndadýr. Câhiz’in bugün
mevcut olmayan Na¾mü’l-Æurßân adlý ki-
tabý konunun ilk çalýþmasý olmalýdýr (Ýb-
nü’n-Nedîm, s. 41). Muhammed b. Zeyd
el-Vâsýtî, Hasan b. Ali b. Nasr et-Tûsî, Ebû
Ali Hasan b. Yahyâ b. Nasr el-Cürcânî, Ýbn
Ebû Dâvûd es-Sicistânî, Ebû Zeyd el-Bel-
hî ve Ýbnü’l-Ýhþîd de bu hususta günümü-
ze ulaþmayan eserler yazmýþtýr (Ýbnü’n-
Nedîm, s. 41, 153; Dâmin, Bu¼û¦, s. 127-
128). Âyetler ve sûreler arasýndaki müna-
sebet konusunda ise ilk çalýþmanýn Bað-
dat’ta Ýbn Ziyâd en-Nîsâbûrî (ö. 324/936)
tarafýndan ortaya konulduðu belirtilir (Zer-
keþî, I, 132). Bu alandaki düzenli teliflerin
tarihi VII (XIII) ve VIII. (XIV.) yüzyýllara gitse
de müfessirler Kur’an’ý tefsir ederken âyet-
ler ve sûreler arasýndaki ilgiyi göz önünde
bulundurduðundan söz konusu ilim varlý-

görünce büyük bir memnuniyet duymuþ-
tur ve kendi çalýþmasýný yeterli görmedi-
ðinden el-Ýtšån fî £ulûmi’l-Æurßân’ý telif
etmiþtir. Mecma£u’l-ba¼reyn adlý tefsi-
rine giriþ niteliðinde yazýlan ve geniþ bir
muhtevasý bulunan el-Ýtšån önceki eser-
lerden daha çok þöhret kazanmýþtýr. el-
Burhân’da ulûmü’l-Kur’ân konularý kýrk
yedi baþlýk altýnda ele alýnýrken el-Ýtšån’-
da seksen baþlýða ulaþýlmýþtýr. Günümüze
kadar þöhret bakýmýndan Süyûtî’nin ese-
rine ulaþýlamamýþsa da Ýbn Akýle el-Mek-
kî’ye ait ez-Ziyâde ve’l-i¼sân fî £ulûmi’l-
Æurßân’ýn (nþr. Muhammed Safâ Hakký
v.dðr., I-X, Þârika/Sharjah 1427/2006) ter-
tip ve hacim itibariyle el-Ýtšån’ý geride bý-
raktýðýný söylemek gerekir. 154 baþlýktan
oluþan eser her ne kadar el-Ýtšån üzeri-
ne yazýlmýþsa da müellif hem el-Ýtšån’-
daki bilgileri tashih etmiþ hem de eseri-
ne çok sayýda yeni konu ve baþlýk ekle-
miþtir. Muhammed Abdülazîm ez-Zürkanî
ve Subhî es-Sâlih’in eserleri ise (bk. bibl.)
Kur’an ilimleri çalýþmalarýnýn modern dö-
nemdeki örneklerindendir.

Günümüze kadar yazýlan ulûmü’l-Kur-
’ân’a dair eserler incelendiðinde bunlar-
da iki önemli problemin bulunduðu görü-
lür. Birincisi, muhtevada yer verilen konu
ve ilimlerden bir kýsmýnýn gerçekte ulû-
mü’l-Kur’ân tanýmý içinde yer alýp alma-
yacaðýdýr; ikincisi de Kur’an ilimlerinden
sayýlan bahislerin bu eserlerde tutarlý bi-
çimde tertip ve tasnif edilip edilmediðidir.
el-Burhân, el-Ýtšån ve ez-Ziyâde ve’l-
i¼sân gibi kitaplarda bir konunun ilmî bir
niteliðinin olup olmadýðýna ve ilimler tas-
nifi içinde bir yerinin bulunup bulunma-
dýðýna bakýlmaksýzýn Kur’an’a dair hemen
her meseleye yer verilmiþtir. Bazý konular
aslýnda gerek çerçevesi gerek muhtevasý
itibariyle müstakil olmadýðý halde asýl konu-
sundan ayrýlarak müstakil bir ilim gibi su-
nulmuþtur. Meselâ kýraat ve tecvid ilminin
bazý tâli bahisleri bu eserlerde müstakil
baþlýklar altýnda ele alýnmýþtýr. Kur’an’ýn
nüzûlünden ya da usûl-i fýkhýn lafýz bahis-
lerinden söz eden baþlýklar için de ayný du-
rum söz konusudur. Ulûmü’l-Kur’ân genel
baþlýðý altýnda kaç ilmin bulunduðu hu-
susunda da bir birlik yoktur. Ansiklopedik
ulûmü’l-Kur’ân kitaplarýnýn telifinden ön-
ce yaþayan Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî (ö. 543/
1148) ulûmü’l-hadîsin altmýþ ilim, ulûmü’l-
Kur’ân’ýn ise bundan daha fazla olduðu-
nu söyleyerek (Æånûnü’t-teßvîl, s. 193) sayý
konusunda beklentileri arttýrmaktaysa da
bununla nasýl bir tasnifi kastettiði tam bel-
li deðildir. Ýbnü’n-Nedîm’in 377’de (987) te-
lif ettiði kitabýnda ulûmü’l-Kur’ân’a dair
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ye yönelik bir ilim dalý ve bu dala ait eser-
ler de oluþmuþtur ki Râgýb el-Ýsfahânî’nin
el-Müfredât’ý bu literatürün en meþhur
örneklerinden biridir. Modern dönemde
sadece garîb kelimeleri deðil Kur’an’da
geçen bütün harf, edat, kelime, kavram
ve tabirleri bir araya getirip açýklayan ve
“müfredâtü’l-Kur’ân”, “kelimâtü’l-Kur’ân”,
“mu‘cemü’l-Kur’ân” gibi baþlýklar taþýyan
çeþitli Kur’an sözlükleri hazýrlanmýþtýr (ör-
nekler için bk. Ahmed Hasan el-Hamîsî,
sy. 93-94 [1425], s. 13-26). Ulûmü’l-Kur’ân’ýn
sýnýrlarý içinde deðerlendirilen müstakil
Kur’an tefsirleri de tarih itibariyle önce-
likli eserlerdendir. Bunlar baþta Resûl-i Ek-
rem ve sahâbe tarafýndan aktarýlan bilgi-
lere dayanan, daha sonra dil ve tarih ilim-
lerinin yardýmýyla geliþen eserler olup dirâ-
yet metodunun bu alana girmesiyle hem
muhteva hem sayý bakýmýndan zenginle-
þen teliflerdir.
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Halvetî-Mýsrî þeyhi,
Niyâzî-i Mýsrî Âsitânesi

son postniþini.
˜ ™

Bursa’da doðdu. Niyâzî-i Mýsrî’nin hali-
felerinden Mehmed Sahfî Efendi’nin so-
yundan Mýsrî Âsitânesi þeyhi Ýsmâil Nazif
Efendi’nin oðludur. Bursa’da baþladýðý öð-
renimini babasýnýn görevi dolayýsýyla Ay-
dýn, Ýzmir ve Bursa’da sürdürdü. Mihaliç
(Karacabey) Rüþdiyesi’ni 1880’de birincilik-
le bitirdi. Babasýndan ve Münzevî Tekkesi
þeyhi Vahyî Efendi’den ders aldý, fen ilim-
lerinde ve tarih sahasýnda kendini yetiþ-
tirdi. Ayný zamanda þeyhi olan babasýnýn
ölümünden (1888) sonra seyrü sülûkünü
Atinalý Ali Rýzâ Efendi Dergâhý þeyhi Mus-
tafa Lutfullah Efendi’nin yanýnda tamam-
ladý. 1893’ten tekkelerin kapatýldýðý 1925
yýlýna kadar Bursa Ulucamii karþýsýndaki
Niyâzî-i Mýsrî Âsitânesi’nin postniþinliði-
ni yaptý. Bir süre Ýsmâil Hakký Bursevî ve
Çarþamba dergâhlarýnýn þeyhliðine vekâ-
let etti. Pýnarbaþý Ýzzeddin Camii’nde uzun
yýllar hatiplik görevinde bulundu. 1890-
1908 yýllarý arasýnda yedi defa Limni’ye
gidip Niyâzî-i Mýsrî’nin türbesini ziyaret et-
ti. Dergâhýn gelirleri az olduðu için Bursa
Düyûn-ý Umûmiyyesi’nde müzayede kâtip-
liði yaptý. 1910’da bu görevinden ayrýlýp
Bursa tarihi ve kültürü üzerinde çalýþma-
ya baþladý. 7 Nisan 1911’de kurulan Türk
Tarih Encümeni’ne üye seçildi ve Bursa
þubesinin idareciliðine tayin edildi. Ayný
zamanda Meclis-i Meþâyih, Donanma Ce-
miyeti ve Cihad Komisyonu üyesiydi. Vergi
ve nüfus dairelerinde, yabancý komisyon-
luðunda çeþitli görevlerde bulundu. 1927’-
de Bursa Kütüphanesi teftiþ ve tetkik me-
muru oldu. 1932’de Bursa Halkevi’nin Ta-
rih, Dil ve Edebiyat Þubesi þefliðine tayin
edildi. Tedavi için bulunduðu Ýstanbul’da
9 Ekim 1936’da vefat etti; vasiyeti gereði
Merkezefendi Kabristaný’nda Niyâzî-i Mýs-
rî’nin kardeþi Ahmed Efendi’nin mezarý-
nýn yaný baþýna defnedildi.

Mehmet Þemsettin mutasavvýf-þair ve
önemli bir kültür tarihçisidir. II. Meþruti-
yet dönemine tanýklýk etmiþ, I. Dünya Sa-
vaþý ve Millî Mücadele’nin sýkýntýlarýný ya-
þamýþ, Cumhuriyet’in ilânýný sevinçle kar-
þýlayýp desteklemekle birlikte dergâhlarýn
kapatýlýþýný hüzünle takip etmiþtir. Bursa’-
nýn kültür deðerlerini tesbit için hiçbir fe-
dakârlýktan çekinmemiþ, bu amaçla zen-
gin bir kütüphane ve arþiv oluþturmuþ, bir-

ðýný ilk dönemlerden itibaren sürdürmüþ-
tür. Kur’an sûre ve âyetlerinin faziletle-
rinden bahseden ilim de tedvîn bakýmýn-
dan eskidir. Bu alana dair bilgiler rivayet-
ler halinde Resûl-i Ekrem dönemine ka-
dar ulaþmaktadýr. Bu rivayetler bir yan-
dan müstakil teliflere konu olurken öte
yandan hadis mecmualarýnda bir araya
getirilmiþtir. Ýbnü’n-Nedîm’in bu konuda-
ki eserleri sayarken sahâbî Übey b. Kâ‘b‘a
bir eser nisbet etmesi dikkat çekicidir (el-
Fihrist, s. 39). Ca‘fer es-Sâdýk ve Ýmam Þâ-
fiî yanýnda Ebû Bekir Ýbn Ebû Þeybe, Ebû
Ubeyd Kasým b. Sellâm ve Ýbnü’d-Düreys
gibi ilk dönem âlimlerinin de kitaplarý var-
dýr.

Rivayete dayanan bir baþka Kur’an ilmi
neshi konu edinir. Ýslâm hukuku ile tefsi-
rin ortak konusu olan nesih, daha çok han-
gi âyetin hangi âyeti neshettiðiyle ilgili ri-
vayetleri bir araya getirdiði için Kur’an ilim-
leri içinde mütalaa edilmektedir. Genel-
likle “en-Nâsih ve’l-mensûh” baþlýðýyla te-
lif edilen çok sayýda kitap vardýr. Bu alan-
da ilk telifler arasýnda þunlar sayýlabilir:
Katâde b. Diâme, en-NâsiÅ ve’l-mensûÅ
fî kitâbillâh (nþr. Hâtim Sâlih ed-Dâmin,
Beyrut 1403/1983); Ýbn Þihâb ez-Zührî, en-
NâsiÅ ve’l-mensûÅ (nþr. Hâtim Sâlih ed-
Dâmin, Beyrut 1988); Ebû Ubeyd Kasým b.
Sellâm, en-NâsiÅ ve’l-mensûÅ (nþr. Mu-
hammed b. Sâlih el-Müdeyfir, Riyad 1411/
1990); Nehhâs, en-NâsiÅ ve’l-mensûÅ fî
kitâbillâhi £azze ve celle (Kahire 1323,
1938; nþr. Þa‘bân Muhammed Ýsmâil, Ka-
hire 1986).

Kur’ân-ý Kerîm’in dil ve üslûp özellikleri-
ni inceleyen ve ilk dört asýr içinde ortaya
çýkan tehlikeli fikir akýmlarýna karþý onun
anlamýný korumayý amaçlayan ilimler de
önemlidir. Ý‘râbü’l-Kur’ân, mecâzü’l-Kur’ân,
müþkilü’l-Kur’ân, emsâlü’l-Kur’ân, teþbî-
hâtü’l-Kur’ân, el-vücûh ve’n-nezâir, üslû-
bü’l-Kur’ân ve i‘câzü’l-Kur’ân gibi konula-
ra dair birçok eser vardýr. Bunlarda bir
yandan bu terimlerin bir ilim dalý þeklini
almasý için prensipler konulurken öte yan-
dan Kur’ân-ý Kerîm inceden inceye tara-
narak elde edilen örnekler yardýmý ile ko-
nular ayrýntýlý biçimde açýklanmaktadýr. Ýk-
rime el-Berberî, Atâ b. Ebû Rebâh, Ebân
b. Taðlib, Mukatil b. Süleyman, Kutrub,
Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ, Ebû Ubeyde Ma‘-
mer b. Müsennâ, Ebû Ubeyd Kasým b.
Sellâm, Ýbn Kuteybe, Hakîm et-Tirmizî,
Müberred ve Zeccâc gibi çok sayýda dil
âliminin günümüze ulaþan kitaplarý bu ko-
nuda ortaya konan çabanýn büyüklüðünü
göstermektedir. Klasik dönemde özellik-
le Kur’an’daki garîb kelimeleri izah etme-
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