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el-CÂMİ‘ li-AHKÂMİ’l-KUR’ÂN

( الجامع أحكام القرآن )
Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî’nin  

(ö. 671/1273) Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.

˜ ™Tam adı el-Câmi£ li-a¼kâmi’l-Æurßân 

ve’l-mübeyyin limâ te²ammenehû 

mine’s-sünneti ve âyi’l-furšån’dır; Tef-

sî rü’l-Æur¹ubî adıyla da bilinir. Kurtubî eseri yazma amacını, Kur’ân-ı Kerîm tef-sirine dair ömrü boyunca derlediği dil, i‘rab (nahiv/sentaks), kıraat vb. konular-daki nükteleri veciz bir şekilde ifade et-mek, yoldan çıkmış ve sapmışlara cevap vermek, âyetlerin iniş sebepleri (esbâb-ı 
nüzûl) ve ahkâma dair pek çok hadisi tef-sir ilmine taşımak ve hem bu rivayetleri hem seleften nakledilen görüşleri açıkla-mak şeklinde ifade eder (el-Câmi£, I, 7).

el-Câmi£ li-a¼kâmi’l-Æurßân, adına bakıldığında ahkâmü’l-Kur’ân türü bir telif izlenimi verse de aslında yine adında ifade edildiği üzere âyetleri farklı yönleriyle ele alan kapsamlı (câmi‘) bir Kur’an tefsiridir. Bütün âyetleri esbâb-ı nüzûl, dil ve üslûp özellikleri (lugavî tahliller), kıraat farklı-lıkları, âyetler arasındaki nâsih-mensuh ilişkisi, itikadî meseleler ve ahkâm gibi bütün yönleriyle tefsir etmeyi hedefleyen ve bunu yaparken ilgili rivayet ve görüşleri 



aktarma, bunlar arasında tercihler yapma ve değerlendirme yöntemlerini kullanan Kurtubî, bu yönüyle Muhammed b. Cerîr et-Taberî (ö. 310/923) ile başlayıp İbn Atıy-ye el-Endelüsî (ö. 541/1147) tarafından de-vam ettirilen, ansiklopedik denilebilecek tefsir yazım tarzını el-Câmi£ li-a¼kâmi’l-
Æurßân’da başarılı bir şekilde sürdürmüş-tür. Hem rivayet hem de dirâyet tefsiri niteliği taşıyan eser sistematik açıdan da oldukça başarılıdır. Âyetlerin ihtiva ettiği meseleler müstakil başlıklar halinde tas-nif edilmiş ve her bir mesele altında ilgili konular etraflıca ele alınmıştır. Tefsirinde özellikle kıraat farklılıkları, esbâb-ı nüzûl, dil bilimi ve fıkıh alanlarıyla ilgili izahlara geniş yer veren Kurtubî, Hz. Peygamber’den nakledilen gerek doğ-rudan bir âyetin tefsirine gerekse âyetin ilgili olduğu diğer konulara dair rivayetleri aktardıktan sonra bu rivayetleri zaman za-man kaynak, rivayet zinciri (sened), muh-teva ve konuya delâletleri açısından tahlil eder. Aynı şekilde sahâbe ve tâbiîn müfes-sirlerinden nakledilen görüşleri aktarır ve zaman zaman bu görüşleri delilleri üze-rinden mukayese edip aralarında tercihte bulunur. Lugavî tahliller yapılırken sıklıkla 
(Taberî ve İbn Atıyye’ye oranla daha fazla) Arap şiirine yer verilmesi, zaman zaman kelâm konularına girilerek özellikle Şîa, Mu‘tezile, Hâricîler vb. itikadî mezheplerin ve fırkaların görüşlerinin eleştirilmesi ese-rin öne çıkan diğer yönleridir. Fıkıhta Mâlikî mezhebine mensup olan ve her meselede bu mezhebe bağlı kalmayıp yer yer diğer mezheplerin görüşlerini de tercih eden Kurtubî’nin tefsiri ahkâm âyetlerinin izahı ve bu âyetlerden çıkan fıkhî hükümler ko-nusunda önemli bir kaynaktır. 

el-Câmi£ li-a¼kâmi’l-Æurßân’ın kay-nakları arasında İbn Atıyye el-Ende lüsî’ nin 
el-Mu¼arrerü’l-vecîz isimli tefsiri başta gelir. Ayrıca Taberî, Ebü’l-Leys es-Se mer-kandî, Mâverdî, Abdülkerîm el-Kuşeyrî, Vâhidî (el-Vasî¹), Necmeddin en-Nesefî ve Ebû Bekir İbnü’l-Arabî’nin tefsirleri de ese-rin önemli kaynakları arasında sayılabilir. Tefsirin girişinde, naklettiği görüşlerin sahiplerini belirteceğini, hadisleri ise fıkıh veya tefsir kitaplarından değil doğrudan hadis kaynaklarına atıfla nakledeceğini, ayrıca müfessirlerin ve tarihçilerin aktar-dığı pek çok kıssaya yer vermeyip bunun yerine ahkâm ile ilgili konulara ağırlık ve-receğini ifade eden Kurtubî’nin (a.g.e., I, 
8), eserinde bu ilkeleri uygulamada büyük oranda başarı sağladığı söylenebilir. İlk defa Dârü’l-kütübi’l-Mısriyye tara-fından baskısı yapılan (I-XX, Kahire 1933-
1950) ve çeşitli tashihli baskıları bulunan 

eser ayrıca Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî başkanlığında bir heyet tarafından yeniden tahkik edilerek iki fihrist cildiy-le birlikte neşredilmiştir (I-XXIV, Beyrut 
1427/2006).İbnü’l-Mülakkın tarafından üzerine bir ihtisar çalışması yapılmış olan (Keşfü’¾-
¾unûn, I, 534) el-Câmi£ li-a¼kâmi’l-
Æurßân’ın modern dönemde çeşitli kimselerce hazırlanmış muhtasarları da bulunmaktadır. Tefsirin tamamı aynı adla M. Beşir Eryarsoy tarafından Türkçe’ye 
(I-XX, İstanbul 1997-2006, son cilt Kâzım 
Sağlam ve Ramazan Tuğ tarafından hazır-
lanmış fihristtir) tercüme edilmiştir.
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