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Giriş 

Yüzden fazla eseri ile 17/18. yüzyılın en meşhur mutasavvıflanndan birisi 
olan İsmail Hakkı Bursevt'nin (ö. 1137/ ı 725) Rıthu'l-beyiin adlı tefsiri, Osmanlı 
döneminde yazılan tefsirlerin en önemlilerinden birisi olarak kabul edilir. 
Tasavvufilişan bir tefsir olarak meşhur olsa da aynı zamanda ayetleri Arap 
dili, laraat, sebeb-i nüzul, hadis, fılah, kelam ilimlerini ilgilendiren yönleriyle 
de ele alan, rivayet ve dirayet tefsirlerinin pek çok özelliklerini kendisinde 
bulwıduran (cami) bir eserdir ve Kur'an'ın baştan sona tam bir tefsiridir. 

Riilıu'l-beyiin, hem Razi, Kurtubi, Beyzavt ve Ebüssufıd Efendi'nin tefsirleri 
gibi meşhur eserlerden bem de et-Te'vfliitü'ıı-Necmiyye gibi tasavvufi tefsirler
den ve eserlerden faydalanarak bir bakıma zahir ve batını birleştirmiş bir tef
sirdir. Aynca müellif, eserinin uygun yerlerinde başta Mesnevf, Bostan ve 
Gülistan olmak üzere, Hafız ve Molla Cami'nin eserlerinden istifade etmiş, 
Farsça ve Arapça beyitler zikrederek nazmı ve nesri başarılı bir şekilde mezce
dip tefsirine uygulamıştır. Riihu'l-beyiin bir taraftan, vaaz olarak halka aktan
Jan bir tefsir olduğu için, yazımında mevize ve öğüt yönü öne çıkan bir tefsir 
olmuştur. Zayıf rivayetlere, pek çok hikaye ve men.kıbeye yer vermesi eleştiri
lere yol açmış olmakla birlikte, aynı zamanda bu özelliği yazıldığı günden 
zamarumıza kadar bu eserin çok tutulrnasıru ve halk arasında da yaygınlık 
kazanmasını sağlamış or. 

Bu makalede Ralıu'l-beyan'ın müellifi, yazılma hikayesi, özellikleri, 
muhtevası, kaynakları ve etkileri üzerirıde durularak eseriri daha yakından 
tanınmasına çalışılacaknr. Aynca hakkında yapılan çalışmalar değerlendirile
cek ve bunlara dair bilgiler verilecektir. 

·Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Uahlyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı. 
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I. Ralııı'l-beyfln Müellifi 

tsrnail Hakkı Bursevi (ö. 1137/1725) Osmanlı döneminin daha çok 
mutasavvıf ve müfessir kimlikleriyle öne çıkan, irili ufaldı yüzden fazla eser 
sahibi önemli müellillerindendir. 1063/1653'teAydos'ta (Bulgaristan) dünyaya 
gelmiştir. Küçük yaşta memleketirıde başladığı ilim tahsiline on bir yaşında 
.gittiği Edirne'de Celveti şeyhi Atpazari Osman Fazlı Efendi'nin (ö. 1102/1691) 
halifelerinden Ab dülbaki Efendi'nin nezaretinde devam etmiştir. 1083/1672' de 
gittiği İstanbul'da Osman Fazlı Efendi'nin dergiihında tasavvufi eğitiminin 
yanı sıra ziihiri ilimlerle ilgili öğrenimini de sürdürmüş, ayrıca dergiih dışından 
da tecvid, Farsça ve hüsn-i hat gibi dersler almıştır.• 

1086/1675 yılında Osman Fazlı Efendi tarafından halifesi sıfatıyla ve vaizlik 
göreviyle Üsküp'e gönderilen İsmiiii Hakkı on yıl kadar Üsküp, Köprülü ve 
Ustrumca gibi Balkan şehirlerinde irşad faaliyetlerinde bulunduktan sorıra, 
yine şeyhi tarafından 1096/1685 yılında Bursa'ya halife olarak gönderilmiştir. 
Kıbrıs'a sürgüne gönderilen şeyhini ziyaret etmek üzere ll02/l690'da adaya 
gitmiş ve şeyhi tarafından yerine postuişin tayin edilrniştir.2 

IL Mustafa zamanında Sadrazam Elmas Mehmed Paşa'nın davetiyle 
askere vaaz ve nasihat etmek üzere I. ve II. Avusturya seferlerine iştirak etmiş, 
sultan da onun nasihatlerini dinlemiştir. lsmiiil Hakkı'nın 1111/1700 ve 
ll22/1711'de eda ettiği her iki haccına gidip dönmesi birer yıldan fazla 
sürmüş, yolculuğu sırasında İstanbul, Mısır ve Şam gibi muhtelif yerlerde belli 
sürelerle kalmıştır. üç yıl Tekirdağ (1126-112911714-1717), üç yıl Şam (1129-
113211717-1720), üç yıl da Üsküdar'da (1132-113511720-1723) ikamet eden 
Bursev1, ömrünün sonunda yine Bursa'ya dönmüş ve 1137/1725 tarihinde 
orada vefat etmiştir. s 

II. İsmaıt Hakla Bursev1'nin Tefsirle İlgili Altyapısı 

Yaşadığı dönemdeki geniş .osmanlı topraklarında çok hareketli bir hayat 
geçirmesine rağmen İsmiiii Hakkı, hiçbir zaman eser telifinden geri kalmamış 
ve en velQd Osmanlı müellilleri arasına girmeyi başarmıştır. Şüphesiz onun 
en meşhur eseri ya da onu en çok meşhur eden eseri Ruhu'i-beyan fi tefsfri'l
Kur'an adlı tefsiridir. 

İsmiiii Hakkı Bursevi'nin yetişme döneminde aldığı eğitimin, okudugu 
ilimierin ve kitapların, özellikle de tefsire dair eserlerin Ruhu'i-beyan'ın 
şekillenmesinde önemli bir yeri olduğu muhakkaktır. Bu eserlerin çoğu 
tefsirin dayandığı kaynaklar arasında da yer alır. 

İsmiiii Hakkı, küçük yaşta Kur'an okumayı, yazmayı öğrenmiş, sarf ilmi ile 

ı Geniş bilgi için bkz. Ali Namlı,Jsmiiil Hakkı Bursevi: Hayatı, Eserleri, Tarikat Anlayışı, Istanbul: 
lnsan Yayınlan, 2001, s. 33-40. 

2 Bkz. Namlı, a.g.e., s. 41-70. 

3 Bkz. Namlı, a.g.e., s. 71-114. 
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ilgili kitaplar okumuştur. Edirne'de Şeyh Abdilibaki Efendi'den sarf, nahiv 
okumuş, İbnü'l-Hacib'in (ö. 64611249) sarf ilmine dair eş-Şdfiye ve nahiv 
ilmine .dair el-Kafiye adlı eserlerini baştan sona ezberlemiş, yine ezberleyerek 
mantıktan risa.Ieler okumuş, fıkıhtan İbrahim el-Halebi'nin (ö. 956/1549) 
Mülteka'sını, kelamdan Şerh.i Ramazan ve Hayazı Çelebi Hdşiyesi ile birlikte 
Sa'deddin et-Teftazani'nin (ö.791/1389) Şerhu'l-Akaid'ini, fenn-i adabdan 
risaleler, meani ve beyandan es-Sekkaki'nin (ö. 626/1299) Miftahu:l
ulüm'unu, fıkıh usUlünden İbn Melek'in (ö. 797/1394-5) Şerhu'l-Mendrını, 

tefsirden Beyzavl'nin (ö. 685/1286) Envarü't-tenzfl'inin baştan üçte birini 
okumuştur. Osman Fazlı Efendi'nin başka bir halifesinden de fıkıh ve kelarnla 
ilgili kitaplar okumuştur.4 

İstanbul 'da ise şeyhi Osmarı Fazlı Efendi'den fenn-i adab, kelam, iki defa 
da feraiz okumuştur. Şey hi, belağatla ilgili Sa' düdd!n ·et-Teftazani'nin 
el-Mutavvel adlı eserine haşiye hazırladığı sırada ondan el-Mııtavvel'i., daha 
sonra fıkıh usUlüyle ilgili Sadru'ş-şeria Ubeydullah b. Mes'üd el-Malıbubi'nin 
(ö. 7 4 7/1346) et-Tenkfh isimli eserini okumuşturs ki şeyhinin bu eser üzerine 
de şerhi vardır.6 

İsmail Hakkı, dergah dışında İstanbul'un ileri gelen diğer hocalarından da 
istifade etmeye çalışmış, meşhur hattat Hafız Osman'dan (ö. 1ll011698) hat 
meşk etmiş7, Kurra Mehmed Efendi'den tecvid ve diğer bazı hocalardan 
Farsça eserler okumuştur. Hafız'ın (ö. 792/1390) Divan'ını, şerhleriyle beraber 
Sa'di-i Şlıazl'nin (ö. 691/1292) Bostan ve Gülistan'ını, Mevlana Carru'nin (ö. 

89811492) Baharistan'ını, Şeyhülislam İbn Kemal'in (ö. 940/1534) 
Nigaristan'ını, Mevlana'nın (ö. 67211273) Mesneufve Fıhi mafih'ini, Hüseyin 
el-Kaşifi'nin tefsirini, Zahir el-Fa.ryabl'nin, Hakim el-Enveri'nin, Kemal 
el-Hucendi'nin, Mevlana Cami'nin divanlarını ve diğer bazı manzüm ve 
mensür eserleri mütalaa etmiştir.8 

İsmail Hakkı, halife olarak Balkanlar'da Üsküp ve civarında bulunduğu 
sırada tefsirlerden derlemeler yapmış, tuttuğu notlan Kur'an'ın başından N isa 
süresinin 78. ayetine kadar getirmişti.9 Onun bu çalışması tefsir için bir 
hazırlık ve temrin olmasından başka Rılhu'l-beyan'ın baş taraflan için de esas 
ve kaynak teşkil etmiştir. 

4 lsmii.il Hakkı Bursevi, Tamamü'l-feyzfi blibi'r-riciil, thk. Ali Namlı, Dımaşk: Daru Ninawa, 2011, 

c. 2, s. 79-80. 

5 Bursevi, Tamiimü'l-feyz, c. 2, s. 80. 

6 Bursevi, Tamiimü'l-feyz ft btibi'r-riciil, thk. Ramazan M us! u, Dımaşk: Dam Ninawa, 2011, c. ı, 

s. l89 . . 

7 B~evi, Tamiimü'l-feyz, c. ı, s. 201. 

8 Bursevi, Tamiimii'l-feyz, c. 2, s. 80. 

9 Bursevi, Rıihu'l-beytinft teftiri'l-Kur'ô.n, Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi (BYE

BEK}. Genel, nr. ı3, vr. sı• (Müellif hattı yazma nüshada sayfa kenannda bulunan bu bilgi, 

baskılarda yer almaz.) . 
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m. Rfllııt'l-beyfin'ın Yazılması 

tsrnail Hakkı Bursa'ya halife olarak gönderildikten (Cemaziyelahir 1096/ 
Mayıs 1685) sonra şeyhinin tavsiyesini uygun olarak Ulucami'de vaaz etmeye 
başlamıştır. Vaazları tekerrür edince kendi ifadesine göre Kur' arı'ın başındarı 
başlayarak tefsir etmesi işaret edilmiş, bunun üzerine Kur'an-ı Kerim'i 

başından itibaren vaazlarında tefsir etmeye başlarruş (Şabarı 1096/Temmuz 
1685), bir taraftan da "Rillıu'l-beyan ft tefszri'l-Kur'an" ismini verdiği eserini · 

yazmaya devam etmiştir. 10 

Ruhu'I-beyan'ın bu şekilde yazılmaya başlanması ile tamamlanması 
arasında yaklaşık yirmi sene on ay gibi bir müddet vardır. tsrnail Hakla, biraz 

da tefsirin hazırlandığı müddeti Kur'an'ın nüzfıl müddetine denk düşürmek 
gayretiyle olsa gerek yaklaşık olarak vahiy müddeti kadar bir zamanda, yani 
yirmi üç senede tamamlandığını söyler.11 

Rulııt'l-beyan'ın telifinin bu kadar uzun sürmesinde zaman zaman 

meydana gelen fasılaların da tesiri olm~ştur. İsmail Hakkı, 1097-1101/1686-
1690 tarihleri arasında beş defa lstanbul'a şeybi Osman Fazlı Efen-di'yi 

ziyarete gitmiş, bu ziyaretlerden bazılan birkaç ay sürmüştür.12 ll02/l690'da 
Kıbrıs'a şeyhini ziyarete gidip dönmesi ise beş buçuk ayı bulmuştur. 13 II. 
Mustafa'nın saltanatının ilk yıllarında askere vaaz ve nasihat etmek üzere 
katıldığı I. ve II. Avusturya Seferi (ll07-ll08/1695-1696) sırasında14 ordu ile 

beraber hareket ettiği kabul edilirse yaklaşık olarak altışar aydan bir yıl vakit 
tutar. llll/1700'de eda ettiği ilk haccına gidiş dönüşü on beş aya yakın 
sürmüştür}5 1114/1703 yılı Ramazan'ında Kadir gecesinde Ulucami'de 
meydana gelen katil hadisesinden16 sorıra bir müddet vaazlarına (Kur'an'ın 

takriren tefsirine) ara vermiştir}7 1ll5 yılı Şaban ayı ortasından Zilkade ayı 
ortasına kadar (Aralık 1703-Mart 1704) üç ay süren şiddetli bir hastalık 
geçirmiştir. 18 Toplam olarak altı yıla yaklaşan bu fasılalar sırasında Ruhu'I

beyan'ın telifide duraklanııştır. 

10 Bkz. Buısevi, Tamtlmil'l-feyz, c. 2, s. 107-109. 

ll Buıse\'i, Rıilıu'l-beyl'lnji re[slri'I-Kıır'tin, Istanbul: Matbaa-i Osmaruyye, 1330, X, 552; a.mlf., Miıı 
Varidari'I-Fakir /smail Hakkı, S illeyınaniye K tp., H alet Ef., nr. 789, vr. 127•; amlf., Kitabü 'n
Netice (haı. Ali Namlı-lmdat Yavaş), Istanbul: lnsan Yayınlan, 1997, c. 2, s. 430. 

12 Bursevi, Tamamü'l-feyz. c. 2, s. 133-193. 

13 Buısevi, Tamtımll'l-feyz. c. 2, s. ll, 36. 

14 Buısevi, Vtiridat-ı Hakkı_we, BYEBEK. Genel. nr. 86, vr. 229•; a.mlf., Şer/ıu'l-Erbaine Hadise n, is
tanbul: Daru't-Tıb~ati'l-Amire, 1253, s. 306; ayrıca bkz. amlf., Tıı/ıfe-i Hasakiyye, Silleymfuıiye 
Ktp., Mihri şah, nr. 164, vr. 149'; a.mlf., Min Varidari'I-Fakir eş-Şey/ı /smail Hak ki, vr. 129'. 

15 Buısevi, Rülıu'l-beyan, BYEBEK, Genel, nr. 23, vr. 43• (sayfa kenannda). 

16 Konunun tafsilatı için bkz. Namlı, /smail Hakkı Bıırsev~ s. 79-81. 

17 Buısevi, Varldıit-ı Hakkı_we, vr. 189•. 

18 Buısevi, Kittibıi'ş-Şecv, Süleymaniye Ktp., Halet Er .• nr. 789, vr. 3'. 
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İsmail Hakkı, Rftlıu'l-beyiüı'ı telif ederken vaktinin tamarnını tefsire 
hasretrnerniş, bir taraftan da Tamamü'l-feyz fi biibi'r-riciil, Feralıu'r-rfth 

(Şerlıu'l-Muhamnıediyye), Rftlıu'l-Mesnevf (Şerlıu'l-Mesnevf), Viiridat-ı 

Hakkıyye ve Min Varidiiti'l-fakfr eş-Şeyh İsmiifl Hakkı gibi hacirnli eserlerini 
ve birçok risalesini de kalerne almıştır. 19 

İsmail Hakkı, Kur'an-ı Kerim'in tefsirinin hatrni yaklaşınca teberrük için 
Hz. Üftade'nin Bursa'da bulunan makamlarını dolaşmış, her makam birer 
süre nakli ve zikrullah ile ihya edilip, toplanan büyük cemaatler ile dualar ve 
senalar okunml!ştur.20 

Rftlııı'l-beyii.n'ın yazılması (tahriren) 14 Cemaziyelevvelll17 (Eylül 1705) 
Perşembe günü tarnamlanrnıştır.21 Vaaz olarak (takriren) tamamlanması ise 
aynı ayın son Perşembe günü (28 Cernaziyelevvel/Eylül 1705) Ulu cami' de 
olmuş, tefsirin hatim meclisine sayılamayacak kadar çok büyük bir cemaat 
iştirak etmiştir. tsrnail Hakkı'nın beyanına göre Bursa'nın fethinden beri 
böyle bir cemiyet olmadığı ve benzerinin işitUrnediği hususunda ittifak 
edilmiştir. Cerniyete katılanlar Bursa halkıyla sınırlı olmayıp etraftan hatınin 
olacağını bir iki hafta, hatta bir iki ay önceden işitenler de toplanıp gelmiştir. 
Ulucami'nin dışı içinde bulunanların birkaç katı cernaatle çevrelenrniş, 
kadınlar da erkekler kadar bu merasirne ilgi göstermiştir. Hatirn sırasında 
kalpler etkilenrniş, gözler yaşarrnış, hatta ileri geleillerden ve sıradan halktan 
kasvet-i kalp ile tanınanlar bile kendilerini tutarnayıp gözyaşlarını 
salıvermişlerdir. 22 

IV. Rıi.lııı'l-beyiin'm MüellifHattı Yazma Nüshası ve Baskıları 

Rftlııı'l-beyiin'ın rnüellif hattıyla olan yazma nüshası on altı defter halinde 
Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi (BYEBEK)'nde (Genel, nr. 
12-27) bulunmaktadır. Müellif nüshasında 29x20 cm. ebadında bir varak 
kullanılmış, esas metin 23xl3 cm. ebadında bir alana yazılmıştır. Her sayfada 

35 satır bulunmaktadır. Tefsiri yapılan ayetler kırmızı mürekkeple yazılmış ve 
harekelenrniştir. Tefsir rnetirıleri ise siyah mürekkeple yazılmıştır. Ayetlerin 
tefsiri sadedinde zikredilen ayet, hadis ve beyitler siyah mürekkeple yazılmış 
ve umfırniyetle üstleri çizilmiştir. Varak kenarlarına yer yer kırmızı mürekkeple 
konu başlıkları konulmuştur. Metinde konu ve paragraf başı olabilecek 
kelimeler ile nakilde bulunulan es.er adlarının üstürıe kısa bir çizgi çekilerek 
belli edilmiştir. Özellikle şiirlerde nokta ve virgül yerine zaman zaman özel 
işaretler kullanılmıştır. Yarılış ve farklı okunma ihtimali bulunan kelimeler ile 

19 Bkz. B).lrsevi, Min Vtiridtiti'l-Fakir !smail Hakkı, vr. 127b· l28•. 

20 Bursevi, Kittibii's-Silsile, Millet Ktp., Şer'iye, nr. 1040, vr. 53•·b. 

21 Bursevi, Rıilıu'l-beytin, BYEBEK, Genel, nr. 27, vr. 101 b; c. lO, s. 552; a.rnlf., Min Varidiiti'l-Fakir 
!smail Hakkı, vr. 127b. 

22 Bursevi, Min Varidtiti'l-Fakir !smail Hakkı, vr. l2Bb. 
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az kullanılan kelimeler harekelenmiştir. Sfuelerin az bir kısmı hariç sonlannda 
tamamlanma tarihleri belirtilmiştir. 

lsmilil Hakkı Ruhu'l-beyan'ı her biri Kur'an'dan yaklaşık on cüzün tefsirini 
içeren üç cilt olarak tertip etmiştir.23 

Birinci cilt: Beş defterden müteşekkil olup Fatiha suresinden Tevbe 
suresinin sonuna kadar olan ayetlerin tefsirine dairdir (BYEBEK, Genel, nr. 
12-16, 90+90+90+90+89= 449 vr.). Şaban 1096'da başlarup 10 Safer 1102'de 
tamamlanmıştır. 

İkinci cilt: Beş defterden müteşekkil olup Yunus sılresinin başından 
Ankebı1t suresinin sonuna kadar olan ayetlerin tefsirirıe dairdir (BYEBEK, 
Genel, nr. 17-21, 70+90+90+90+85= 425 vr.). 22 Şaban 1102'de başlarup 17 
Cemaziyelevvel 1109'da tamamlanmıştır. 

Üçüncü cilt: Altı defterden müteşekkil olup Rfun sfuesinirı başından Nas 
süresinin. sonuna kadar olan ayetlerin tefsirine dairdir (BYEBEK. Genel, nr. 
22-27, 100+100+100+90+100+101= 591 vr.). Bu cildin ilk suresini 6 Re.ceb 
1109'da tefsirin tamamını ise yazılı olarak 14 Cemaziyelevvel 1117'de 
tamamlamıştır. 

ismilil Hakkı, her cildeayrı bir mukaddiiDe (hutbe) ile başlamıştır. 

Birinci cildin mukaddimesinde 1096 (1685) tarihirıde şeyhi Osman Fazlı 
Efendi tarafından "burcü'l-evliya" olarak nitelendirdiği Bursa'ya 
gönderilmesinden, Ulucami'de vaaza başlamasından ve Balkanlar'da 
bulunduğu sırada yazdığı dağınık vaziyetteki tefsir notlannı bir araya getirerek 
tefsiri yazmaya başlamasından bahseder.24 Birinci cildin sonunda tefsiri 
yazmaya başladıgmda bir veya iki cilt olarak hazırlamaya niyetlendiğini, fakat 
umduğundan daha geniş olması sebebiyle artık üç cilt olarak hazırlamaya 
karar verdiğini ve Tevbe sfuesinirı sonunda birinci cildi tamamladığını belirtir. 
Yine burada tefsirin aQ.ını Ruhu'I-beyan fi tefsiri'l-Kur'an ol~ak sarahaten 
zikreder ve bu ismin ilhamla konulduğurlu vurgular.25 

İkinci cildin mukaddimesinden tsrnail Hakkı'nın tefsiri tamamlamaya 
ömrünün yetip yetmeyeceği endişesine düştügü anlaşılmaktadır. Bu halet-i 
ruhiye içindeyken gördüğü bir rüya cesaretini artırmış ve tefsirin telifine 
devam etmiştir. tsrnail Hakkı, içine düştüğü bu halet-i riihiyeyi ve gördüğü 
rüyayı Kitiibü'n-Netfce adlı eserinde şöyle anlatır: 

Çün ki cild-i evvel tamam oldu, bunun k:itabet ve tertibinden olan rneşakkat ve 

23 Bursevi, Tamiimü'l-feyz. c. 2, s. 108; a.mlf., Min Vdriddti'l-Fakir /smail Hakkı, vr. 126b, 128•; 

a.mlf .• Tuhfe-i Atdiyye, Süleymaniye Ktp., Bagdatlı Vehbi, nr. 1537, :vr. 2011; a.rnlf., Kitdbil'n
Netfce, c. 2, s. 430. 

24 Bkz. Bursevi, Rühu'l-beyan, BYEBEK, Genel, nr.l2, vr. lb; c. ı, s. 2-3. 

25 Bursevi, Riilıu'l-beyan, BYEBEK, Genel, or. 16, vr. 89b; c. 3, s. 549. 
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itmamına dek tı1l-i müddet zarıiri olduğu hatıra geldikde hab galebe eyleyip 

gördüm ki, bir kimse mührü fekk olunmuş bir mektı1b getirip önüme brraktıkda 

. ben dahi alıp "Bu rnekruh mukaddema okunmuştur, buna hacet yoktur" 
dediğiinde ol kimse dahi "tki mektı1b dahi vardu gelecek" diye va' d edip gaib 

oldu. Fakir dahi intikal ~yledim ki, üç mektı1b üç cild tefsir ola ki, biri okunup 
tamam olmuştur ve ikisinin tamamı dahi mev'ı1ddur. Velakin havfımdan her

bar "Ya Rabb, tasdik- ı rü'ya eyle" [diye) dua ederdim. Nitekim cild-isani 
hutbesinde mufassaldu."26 

22 Şaban 1102 (Mayıs l69l)'de başlanan ikinci cildin hutbesinde tefsir 

ilminin zorlukları, Rühu'l-beyan'ın telifi sırasında dikkat edilen hususlar ve 
tefşirin metodu ile ilgili önemli bazı bilgiler de yer alır.27 

Usülen yazılmış intibaını veren üçüncü cildin kısa hutbesi hamdele, 

salvele, genel temenni ve dua cümlelerini ihtiva etmektedir.28 Üçüncü cildin 
ve tefsirin sonunda İsmail Hakkı tefsirin tamamlanması ile ilgili kısa bilgiler 

verir, vaadini gerçekleştirdiği ve tefsirin tamamlanacağına dili rüyasıru hak 

kıldığı için Allah'a hamd ve senalar eder.29 

Rilhu'l-beyan, İstanbul ve Kahire-Bulak'da birçok defa basılmıştır: 

ı. 1stanbull255, 3 cilt, 979 + 997 + 1413 s. 

2. Bulale 1255, 3 cilt, 979 + 997 + 1413 s. 

3. Bulale 1264, 4 cilt, 979 + 997 + 683 + 728 s. 

4. Bulale 1276, 4 cilt, 979 + 997 + 683 + 730 s. 

5. Bulale 1278, 6 cilt, 721 + 703 + 841 + 769 + 800 + 804 s. 

6. İstanbull285, 4 cilt, 979 + 996 + 683 + 728 s. 

7. 1stanbull286, 4 cilt, 979 + 996 + 683 + 730 s. 

8. Bulale 1287, 6 cilt, 721 + 703 + 841 + 769 + 800 + 804 s. 

9. İstanbull306, 4 cilt, 978 + 996 + 683 + 728 s. 

lO. 1stanbull330, lO. cilt, 450 + 468 + 549 + 494 + 531 + 499 +SOO+ 527 + 

544 + 552 s. (Bu baskı soruaki yıllarda İstanbul'da ve Arap dünyasında 
defalarca ofset yoluyla çoğaltılmıştır.) 

ll.Ahmed 1zzu (Abidu) inaye (Beyrut: Dam ihyru't-türasi'l-Arabi, 2001), 

Abdilllatıf Hasan Abdurrahman (Beyrut: Daru'l-Kütübi'l-ilmiyye, 2013) 

gibi ilim adamları tarafından neşre hazırlanan on ciltlik muhtelif yeni 
baskılarda metin paragraflara ayrılıp hadislerin tahrici yapılmış ve baskı 

k~tesi yükselmiş olmakla beraber bu baskılar müellif hattı yazmaya 

26 Bursevi, Kitiibü'n-Netice, c. 2, s. 430. 

27 Bkz. Bursevi, Rulzu'l-beyiin, BYEBEK, Genel, nr.l7, vr.lb; c. 4, s. 2-3. 

28 Bkz. Bursevi, Rulzu'l-beyiin, BYEBEK, Genel, nr. 22, vr. lb; c. 7, s. 2. 

29 Bkz. Rülzu'l-beyiin, BYEBEK, Genel, nr. 27, vr. ıoı•·b; c. 10, s. 552. 
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değil önceki haskılara dayarıdığındarı basla ve dizgi hataları hertaraf edi
lememiştir. 

Ruhzı'l-beyan'ın ilk baskıları müellifin tertibine uygun olarak üç cilt 
halindedir. Digerlerine göre daha hacirnli oları üçüncü cilt ikiye bölünerek 
dört ciltlik baskılar, her·üç cilt de .ikiye bölünerek altı ciltlik baskılar yapılmıştır. 
On ciltlik baskıda ise ilk üç cilt müellifin tertibine göre birinci cilde, sonraki üç 
cilt ikinci cilde, son dört cilt ise üçüncü cildekarşılık gelmektedir. 

Müellif hattı, yazma nüshada varakların kenarlarına muhtemelen tefsir 
tamamlandıktan sonra yine Bursevi tarafından eklenen notlar ve ilaveler, 
maalesef tefsirin baskılarında yer almamaktadır. Müellif nüshasıyla mukayese 
edildiğinde baskılarda açıkça belli oları ve çokça görülen hataların genellikle 
bütün baskılarda tekrarlanması, sonraki baskıların önceki baslaya/baskılara 
bakılarak yapıldıgı ve müellif hattı nüshaya dayanmadığı kanaatini 
güçlendirmektedir. Bu bakımdarı Rı1hu'l-beyan'm müe~ hattı nüshası esas 
alınarak sayfa kenarlarındaki eklerle birlikte tam ve tahkikli bir baskısının 
yapılmasına ihtiyaç vardır . 

. V. Riilızı'l-beyan'm Kaynakları 

İsmail Hakkı, Bursa'ya gelmeden önce Balkanlar' da halife olarak bulundugu 
sırada Kur'an'ın başından Nisa silresinin 78. ayetine kadar tefsirlerden 
derlemeler yaparak notlar oluşturmuş, bu hazırlıklar Ruhu'l-beyiin'ın baş 
ta.rafları için önemli bir kaynak olmuştur.30 tsrnail Hakkı'nın vaaz ve irşad 
faaliyetleri münasebetiyle başta tefsirler olmak üzere muhtelif kaynaklardarı 
istifade ederek meydana getirdiği tefsir mecmilaları31 da Rı1hu'l-beyan'm 
yazılrnasındarı önce bir bakıma ternrin olmuş ve bu işe kendisini hazırlamıştır. 

Rı11ııı'l-beyaıı hazırlanırken sadece tasavvufi eserlerden değil daha önce 
yazılan pek çok tefsirden ve başka kaynaklardan da istifade edilmiştir. 
Zemahşeri'nin el-Keşşafı, Beyzavi'nin Envarü't-tenzfl'i, Razi'nin Mejatflıu'l
gayb'ı, Ebüssuild Efendi'nin lrşiidii'l-akli's-selfm'i gibi meşhur tefsirler; 
Necmüddin Daye'nin et-Te'vflatü'n-Necmiyyesi, Kaşaru'nin Te'vfliitı, Bakli'nin 
Ariiisü'l-beyan'ı gibi tasavvufi tefsirler Rıilıu'l-beyan'ın temel kaynakları 
olmuştur. Bunların yarıında pek çok tefsirden ve farklı ~imlerle ilgili birçok 
eserden de istifade edilmiştir. Rfthu'l-beytin'a kaynaklık eden belli başlı 
eserleri, müelliflerinin vefat tarihleri dikkate alınarak şöylece sıralamak 
mümkündür: 

30 Bursevi, Rülıu'l-beydn, BYEBEK. Genel, nr. 13, vr. Slb (müellifhattı yazma nüsharun sayfa ke
nannda bulunan bu aynntılı bilgiler baskılarda yer almamaktadır.); aynca bkz. a.mlf., Ralııı'l
beyan, c. ı, s. 2. 

3IIsmill Hakkı'nın tefsir notlarını ihtiva eden mecmualara örnek olarale bkz. Istanbul Üniversi
tesi Kütüphanesi, nr. TY 3706; nr. A 1363; BYEBEK. Genel, nr. 32 ve 33. 
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ı. Ebı1 Ali Hüseyin b. Yahya el-Buıhaıi ez-Zendüsti (ö. 382/922), 
Ravzatü'l-ulemii. 

2. Ebü'l-Leys Nasr b. Muhammed es-Semerkandl (ö. 383/993), 
Tefsirü'l-Kur'iini'l-azim, Tenbihü'l-giifilin, Bostiinü'l-iirifin. 

3. Abdilikerim b. Revazin el-Kuşeyri (ö. 465/1072), Letiiifü'l

işiiriit, er-Risaletü'l-Kuşeyriyye. 

4. Ebü'l-Hasen Ali b. Ahmed el-Vab.idl (ö. 468/1076), Esbiibü'n
nüzul, el-Basit, el-Vasft, el-Vecfz. 

5 . . Tacü'l-kurra Malımüd b. Hamza el-Kirmani (ö. 500/1107), 
el-Burhan fi tevcilıi müteşabilıi'l-Kur' an. 

6. Hüseyin b. Muhammed b. Rağıb el-Isfaharu (ö. 502/1108), 
Tefsirü'l-Kur'ani'l-Kerim, el-Müfredat fi garibi'l-Kur'an, Muhddaratü'l
üdebii ve muhiiveratü'ş-şuarii ve'l-büleğa. 

7. Ebı1 Hamid Muhammed b. Muhammed el-Gazzali (ö_ 

505/ 1112), !hyiiu ulumi'd-dfn, Minhacü'l-abidfn, el-Erbafn fi 
usuli'd-din, el-Maksadu'l-esnii fi şerhi esmiiillahi'l-hüsna, 

ed-Dürretü'l-fiihire fi keşfi ıılUmi'l-iihire, Mişkiitü'l-enviir, 
Cevahirıı 'l-Kıır'an. 

8. Ebı1 Muhammed Hüseyin b. Mes'ı1d el-Ferra el-Beğavi (ö. 

516/1122), Mealimü't-tenzil. 

9. Ebü'l-Fazl Reşidüddin Ahmed b. Ebi Said el-Meybüdi (ö. 

520/1126'dan sonra), Keşfü'l-esrar ve uddetü'l-ebriir. 

10. Necmeddin Ebı1 Hafs Ömer b. Muhammed en-Nesefi (ö. 

5371 1142), Tefsirii.'t-teysir (et-Teysir fi ilmi't-tefsir). 

ll. Carullah Malımüd b. Ömer ez-Zemahşeri (ö. 538/1144) 
el-Keşşiif an hakiiikı gaviimizı't-tenzil ve uyCmi'l-ekavfl fi vücuhi't

te'vfl, Esiisü'l-Beliiğa, Rebiıı'l-ebriir. 

12. Tahir b . Ahmed el-Buhari es-Serahsi (ö. 542/1147), 
Haziinetü'l-fetiiva. 

13. Ebı1 Ca'fer Ahmed b. Ali el-ma'rı1f bi-Ca'ferek el-Makarr! 
el-Beyhaki (ö. 544/1149), Tiicü'l-masildır. 

14. Muhammed b. TayfG.r el-Gaznevi es-Secav~ndl (ö. 560/1165), 
Aynü'l-meani fi tefsiri's-Seb'il-mesani. 

15. Ebü'l-Kasım Abdurrahman b. Abdullah el-Endelüsi 
es-Süheyli (ö. 5811 1185), et-Ta'rif ve'l-i'lam fi ma übhime fi'l
Kıır'iin. 

16. Fahredd'in el-Hasen b. Mansur el-Ferğani Kadıhan (ö. 

592/1196), Fetava Kiidihiin. 
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17. Eb ıl M~ammed Rüzbihan b. Ebi Nasr el-Bakl1 (ö. 606/1209), 

Araisü'l-beyan fi Jıakaikı'l-Kur'iin. 
18. Fahreddin Muhammed b. ömer er-Razi (ö. 606/1210), 

Mefatilııı'l-ğayb (et-Tefsirü 'l-Kebir). 

19. Ebü'l-Abbas Ahmed b. Ali el-Kuraşi el-Bılnl (ö. 622/1225), 

Letaifü'l-işô.rat fi esrô.ri'l-hwilfi'l-ulviyyat. 

20. Muhyiddin tbnü'l-Arabi (ö. 63811240). el-Fütiilıatü'l- · 
Mekkiyye, Fusiı.su'l-hikem, Mevakıu'n-niicfim. 

21. Necmüddin Daye, EbU Bekr b. Abdiilah ŞaMvar el-Esedi 
er-Razi (ö. 654/1256). Balıru'l-haktiik ve'l-metinf (et-Te'vildtü'n

Necmiyye). 

22. Zekiyyüddin Ebu Muhammed Abdülazim b. Abdilkavi 
el-Münziri (ö. 656/1258), et-Tergib ve't-terlıib. 

23. Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Kurtubi (ö. 

67111273), el-Cami' li-ahkami'l-Kur'an (Tefsirü'l-Kurt·ubf), 
et-Tezkire bi-ahvali'l-mevm ve'l-iilıire. 

24. Mevlana Celaleddin er-RQ.ml (ö. 672/1273), Mesnevf. 

25. Sadreddin Muhammed b. İshakel-Konevi (ö. 673/1274), 

l'cazü'l-beyani'l-mü.ştemil ala şerizi külliyyati esrari Ommi'l-Kur'an 
(Tefszrü'l-Fatiha), Kitabü'l-FiikCtk, Şerh u Hadfsi'l-erbafn. 

26. Muvaffakurldin Ebü'l-Abbas Ahmed b. Yusuf el-Kevaşi (ö. 

680/ 1281), Keşfü'l-haktiik ve şerhıı'd-dekiiik. 

27. Abdullah b. Ömer el-Beyzavi (ö. 685/1286), Envarü't-tenzfl 
ve esrarü't-te'vil. 

28. Abdülkertın lbnAtaullah el-lskenderi eş-Şazeü (ö. 709/1309), 

el-Hikemü'l-Atdiyye. 

29. Hafızuddin Ebü'l-berekat Abdullah b. Ahmed en-Nesefi (ö. 

710/1310), Medarikü't-tenzfl ve lıaktiiku't-te'vil. 

30. Abdürrezzak b. Cemalidrlin el-Kaşaru es-Semerkandi (ö. 

730/1330), Hakaikıı't-te'vil fi dekaikı't-tenzfl (Te'vlllltü.'l-Kur'an/ 
Kti.şanf). 

31. Ebıl Hayyarı Muhammed b. Yusuf el-Endelüsi (ö. 74511344), 

el-Bahru'l-mıthit. 

32. Kıvamücldin Muhammed b. Muhammed el-Kaki (ö. 

7 49/1348), Uyunü'l-mezahibi'l-erbaa. 

33. Davıld b. Mahmud el-Kayseri (ö. 751/1350), Mat/au lıususı'l
kilem fi meanf Fusiı.sı'l-lıikem. 
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34. Afifüddin Abdullah b. Es'ad el-Yafii (ö. 768/1367), Ravzu'r

rayahfn fi hikayati's-salihfn. 

35. Bedreddin Muhammed b . Abdilialı eş-Şibll: (ö. 769/1368), 
Akamü'l-mercan fi ahkami'l-cann. 

36. Mahmud b. Ahmedel-Konevi (ö. 771/1369), el-Gunye fi'l
fetdva. 

37. Hıdır b. Abdirrahman el-Ezd! (ö. 773/1371), et-Tibydnfi 
tefsfri'l-Kur' an. 

38: Alim b. Ala el-Hanefi (ö. 80011397), el-Fetdve't-Tatarhaniyye. 

39. Ebu Bekr b. Ali el-Hadda.di el-Mısri (ö. 800/1398), Ke~fü't
tenzfl fi tahkfkı'l-mebahisi ve't-te'vfl. 

40. Abdilllatıf b. Abctilaziz b. Melek el-Kirmani (ö. 801/1398), 
Şerh u Meşarıkı 'l-envar. 

41. Mahmud b. Abdilialı el-Gülistaru (801/1399), Enfsü'l-valıde 
ve celfsü'l-lıalve. 

42. Kemalüddin Muhammed b. Musa ed-Demiri (ö. 808/1405), 
Hayatü'l-hayevan. 

43. Hafızuddin Muhammed b. Muhammed el-Bezzazi (ö. 

82711424), el-Fetave'l-Bezzaziyye (el-Ciimiıı'l-vecfz). 

44. Molla Fenari, Şemseddin Muhammed b . Hamza (ö. 

834/1431), Aynü'l-a'yan (Tefszrü'l-Fatiha). 

45. Abdurrahman b . Muhammed el-Bistami (ö. 858/1454), 
el-Fevdihu'l-miskiyye fi'l-fevatilıi'l-Mekkiyye. 

46. Alaeddin Ali b. Yahya es-Semerkandl (ö. 860/1456), Balını'l
ulUm. 

47. Celaleddin Ebu Abdilialı Muhammed b. Ahmed el-Mahalli 

(ö. 86411460) ve Celalüddin Ebü'l-Fazl Abdurrahman b. Ebi Bekr 
es-Süyı1ti (ö. 911/1505), Tefszrü'l-Celaleyn. 

48. İdris lmadüddin b. el Hasen b. Abdiilah el-Kureşi (ö. 

872/1368), Ravzatil'l-alıbdr. 

49. Nasıruddin Muhammed b. Abdullah el-Aktemiri (ö. 

882/ ı 4 77), Fetlııı'r-Rahman fi tefszri'l-Kur' an. 

50. İbn Temc1d, Muslihuddin Mustafa b. İbrahim (ö. 890/1485), 
Hiişiye ala Envari't-tenzfl. 

51. Molla Cami, Nureddin Abdurrahman b. Nizamiddin (ö. 

898/1492), Şerlıu FusCtsı'l-lıikem. 

52. Şemseddin Ebü'l-Hayr Muhammed b. Abdurrahman 
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es-Sehavi (ö. 902/1496), el-Makdsıdü'l-hasene. 

53. Hüseyin b. Aliel-Vaiz el-Kaşifi (ö. 910/1505), Mevô.lıib-i 
Aliyye, er-Risô.letü'l-aliyye .fi'l-ehô.dfsi'n-nebeviyye. 

54. Celaleddin Ebü'l-Fazl Abdurrahman b. Ebi Belcr es-Süyfıti (ö. 
911/1505), 'ed-Dürrü'l-mensur fi't-tefs'ir bi'l-me'sur, el-ltkô.n fi 
ıılami'l-Kıtr'ô.n. 

55. ömer b. Muhammed eş-Şami el-Hanefi (ö. 933/1526), 
Nisô.bu'l-ihtisô.b .fi'l-fetô.vô.. 

56. Sa'di Çelebi, Sa'dullah b. Isa (ö. 94511538), Havô.şf ala 
Envô.ri't-tenzfL 

57. Safyalı Bill Efendi (ö. 96011553), Şerhıı'l-Fusas. 

58. Zeynüddin İbn Nüceym (ö. 97011563), el-Eşbô.lı ve'n-nezair 
fi'l-[urft'. 

59. Ebüssufid Muhammed b. Muhammed el-Imadi (ö. 

982/1574), lrşadü'l-akli's-selim ila mezô.ye'l-Kitô.bi'l-Kerim. 

60. Alauddin Ali Dede el-Bosnevi el-Halveti (ö. 1007/1598), 
Es'iletü'l-hikenı (Havô.tinıü'l-lıikem ve hallıı'r-rumılz ve keşfii'l
künftz). 

61. Aziz Mahmud Hüdayi (ö. 1038/1628), Nefô.isü'l-nıecalis, 
va kı at. 

62. Nfireddin Ali b. Burhaniddin el-Halebi (ö. 1044/1635), 
lnsanü'l-uyQn .fi sfreti'l-emfni'l-me'mftn (es-Sfretii'l-Halebiyye). 

63. Atpazari Osman Fazlı Efendi, el-Liiilıô.tü 'l-berkıyyô.t, 

er-Risô.letü'r-ralımô.niyye. 

VI. Riilııı'l-beylilı'm Özei.J.il4eri ve Metodu 

Rft.hıı'l-beyiin'ın üç ciltlik tertibine göre cilderin başlannda ve sonlanndald 
mukaddime ve hatimelerde tefsir hazırlanırken dikkat edilen hususlar ile 
tefsir metodu hakkında kısa bilgiler yer almaktadır. 

tsrnail Hakkı Üsküp ve civarında bulunduğu sırada hazırladığı tefsir 

notlarını üslupta bütünlük sağlamak amacıyla Fatiha suresinin başından 
Bakara süresinin 267. ayetine kadar yeniden elden geçirip yazdığı için bu 
ayetten önce de bir mukaddime yazmış; besmele, hamdele ve salveteden 
sonra kendi adını ve bazı nisbeterini zikretrniş, ardından tefsir metodu ile ilgili 
bazı bilgiler vermiştir. Bu bilgilere göre tsrnail Hakkı vaaz ve nasihatla meşgUl 
olduğu için mevizeye ilitirnam etmiştir. Tefsirlerden derlemeler yapmış ve 
Kur'an ayetlerinin düğümünü çözecek (anlaşılmasuu saglayacak) kadar tefsir 
ile yetinmiş, insanların akılları miktarınca konuşmak gayesiyle ve arılan 
ünsiyete sevk eden bir ihtisara ulaşmak için ayetlerin manalarının tüm 
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vecihlerini ortaya koymaya kalkışmamıştır. Ayetlere uygun düşen terğib ve 

terhlb ile bazı tevilleri de eklemiştir.32 

İsmail Hakkı'nın tertibine göre ikinci cildin önsözünde de tefsir metodu ile 

ilgili_bazı bilgiler yer alır. Bu bilgilere göre o tefsir vecihlerini çoğaltmamış, 
kolay bir surette ayetlerin anlaşılınasını sağlayacak kadanyla yetinmiştir. 
Bunun yanında önceki tefsirlerde bulunmayan bazı ilaveler yapmış, 

zikredilmesi öğüt ve ibret alacak kimselerin görılüne sevinç verecek ekler 
koymuştur. Yine uyandırıcı birer öğüt olması için her meclise bir miktar fasih 
Farsça beyit katmıştır. Diğer kaynaklardan aldığı ibareleri, siyak-sibaka uygun 
düştüğü sürece değiştirmeden vermiştir. Kendi görüşlerini "Fakir der ki ... " 

diyerek belirtmiş, bazısını da metnin akışı içinde zikretmiştir.33 

!smail Hakkı, kendi tertibine göre ikinci cildin sonunda tefsirde ibare, 
işaret ve rabbam ilharnın faydalarını (fevaid) bir araya getirdiğini söyler.34 

Tamamü'l-feyz adlı eserinde ise vaazlarında tefsir ettiği her meclisi ilgi çekici 
bir üslubla yazıya geçirdiğini, buna tasavvufi yorumları eldediğini ve uygun 
yerlerde Farsça beyitleri metne ilave ettiğini söyler.35 İsmail Hakkı, tefsirin 

tamamlandığı günün sabahı kendisine vand olan ilahl bir hitabı tzah ederken 
Ruhu'l-beyan'ı, türlü ilim ve marifetleri ihtiva eden, sade (basit) bir tefsir 

olarak rıitelendirir.36 

1122/1710 yılında ikinci defa hacca giderken uğradığı Mısır'da Ahmed 

Harndi el-Mısr!'ye verdiği icazetnamede de Ri'ıhu'l-beyan'la ilgili bazı 
değerlendirmeler yer almaktadır. İsmail Hakkı, Rulıu'l-beyan'da tefsiri birkaç 
kere derleme (cem1. kendisini de derleyen (cami) olarak nitelediği gibP7 

burada da" cenıa'tü", yani topladım, derledim ifadesini kullanır. Üç büyük cilt 
halinde olan tefsirde önce şer'! esaslan ve hükümleri zikretmeyi, sonra da 
tasavvufi yorumlara rernz etmeyi prensip edindiğini belirtir. Böyle bir tefsiri 

yazm_anın herkesin altından kalkamayacağı zor bir iş olduğunu da vurgular.38 

Rılhıı'l-beyan'ın dili esas olarak Arapça olmakla birlikte genellikle başka 
eserlerden aktarılan marızum ve mensfu Farsça metinler de azımsarımayacak 

kadar geniş yer tutar. 

Rulıu'l-beyan tasavvufi/işan bir tefsir olarak meşhur olsa da bu özelliğine 
ilave olarak kaynakları, verdiği bilgiler ve metodu bakımından hem rivayet 

hem de dirayet tefsirinin özelliklerini taşıyan, çok yörılü ve cami bir tefsirdir. 

32 Bursevi, Rıilıu'l-beyiin, c. ı, s. 429. 

33 Bursevi, Rıilıu 'l-beyiin, c.4, s. 3. 

34 Bursev1, Rıilıu'l-beyiin, c. 6, s. 499. 

35 Bursevi, Tamiimü'l-feyz, c. 2, s. 108. 

36 Bursevi, Min Viirid4ti'l-Fakfr !smail Hakkı, vr. 127b, 128b. 

37 Örnek olarak bkz. Bursevi, Rıihu'l-beytin, c. ı, s. 370, 409; c. 3, s. 549; c. 4, s. 3. 

38 Bursevi, Mecmüa-i Hakki, Bayezid Devlet Ktp., nr. 3507, vr. 74b. 
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Rivayet tefsirlerinde olduğu gibi Rfthu'l-beyan'da da Kur'an'ın Kur'an'la, 
Kur'an'ın sünnetle, Kur'an'ın sahabe ve tabiundan gelen haberlerle tefsiri 
esaslarına riayet edilmiştir. İsmail Hakkı, Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri konusuna 
dikkat ettiği kadar, ayetler arasındakimana yönünden yakı.nlıga da ehernrniyet 
vermiş, tefsirinin pek çok yerinde bu hususa temas etmiştir. 

. Rfthu'l-beyan' da ayetler bir veya birkaç kelime halinde alınarak sarf, nahiv, 
iştikak ve mana yönünden tahlil edilmiştir. Faydalanılan kaynaklara genellikle · 
temas edilmişs.e de bazı kısa açıklamalarda buna lüzum görülmemiştir: 

Kelimelerin manaları verilirken meşhur lügat kitaplarına, özellikle Rağıb 
el-Is_fahani'nin el-Müfredat adlı eserine çokça başvurulmuştur: Rftlıu'l
beyan' da nadiren de olsa kelimelerin manasım ve ayetlerin tefsirini ortaya 

· koymak maksadıyla Arap şiiri ile istişhadda bulunulduğu da görülmektedir. 

Kıraat vecihlerine, kıraat farklarından doğan mana değişikliklerine Rftlıu'l
beyan'da fazlaca yer verilmemiştir. Bu konu ile ilgili verilen bilgiler de 
genellikle diğer tefsirlerden aktanlmıştır. 

İsmail Hakkı, ayetleri tefsir ederken Kur'an'ın i'cazına da işaret eder ve 
ilgili kaynaklardan bilgiler aktarır. Belağatla ilgili istiare, teşbih, mecaz ve 
kinaye gibi edebi sanatların bulunduğu ayetlerde bu hususlara temas eder. 
tirn-i mearuyi teşkil eden kasr, tahsis, hazf, isa! vb. konulara da işaret eder. 

Rühu'l-beyan'ın ihtiva ettiği hadisler, hadis usülü bakımından oldukça 
tenkide açıktır. Nakledilen hadislerin önemli bir kısmı sahih hadisler olmakla 
birlikte, hadis tekniği bakımından zayıf ve mevzı1 kabul edilen rivayetler de 
vardır. Bu yönüyle Rühu'l-beyan özellikle hadis ehli ulema tarafından 
eleştirilmiştir. Nitekim Ab dülfettah Ebu Gudde, hadisleri çoğu zaman senedsiz 
olarak zikreden Zemahşeri, Beyzavi ve Ebüssuı1d gibi müfessirlerin hadisle 
iştiğalden uzak olmaları sebebiyle tefsirlerinde geçen hadislerin bazısının 
sahih, bazısının zayıf, bazısl..llllJ, da münker veya mevzı1 olduğunu belirttikten 
sonra tsrnail Hakkı'yı da onlara ilave edip onun için "La yede Zelıli bi-ilmi'l

Jıadfs" diyerek hadis ilminden nasibi olmadığını ifade eder.39 Kanaatimizce bu 
tenkit biraz mübalağalıdır. İsmail Hakkı'nın hadis usUlüne dili İbn Hacer'in 
(ö. 812/1449) Nıılıbetü'l-fiker isimli eserini şerh ettiğini biliyoruz. Ayrıca · 

İsmail Hakkı, muhaddislerce tenkide tabi tutulan rivayetleri aktanrken zaman 
zaman bu rivayetlerle ilgili muhaddislerin görüşlerinn de verir: Buradan 
hareketle İsmail Hakkı'nın muhaddislerin maksadını anladığı, aradaki 
farklılığın ise İsmail Hakkı'nın hadis anlayışından kaynaklandığı söylenebilir. 
O, mevcut hadis usulü kurallarım kabul etmekle birlikte sahih keşfi de hadis 
ahzi veya hadisin tespit ve tashihinde yeterli görmektedir. Ayrıca o, terğib ve 
terhib konusunda zayıf ~adislerle amel edilebileceğille dair kuraldan sonuna 

39 Ab dülfettah Eb O. Gudde'nin Rıilw'l-beyan'daki hadislerle ilgili tenkitleri için bkz. ec-Ta'likatü'l

lıafile ale'l-Ecuibeti'l-ftizıla, Halep 1384. s. 132-135. 
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kadar istifade etmiştir. Zayıf ve mevzO. rivayetlerin tefsirde yer almasında 
İsmail Hakkı'nın itibar ettiği kaynaklara güveninin tam olmasının ve onların 
naklettiği rivayetleri tenkitsiz olarak almasının tesiri de büyüktür.40 

R_ülıu'l-beyan'da esbab-ı nüzGl genellikle ayetlerin tefsirinden önce verilir. 
Nüzı1l sebepleri hakkında sahabeden nakledilen rivayetlere yer verildiği gibi, 
"rivayet edildi (rzwiye), denildi (kıyle)" vb. lafızlarla bazı rivayetler senedsiz 
olarak aktarılmış, bir ayetle ilgili birden fazla sebeb-i nüzul olduğunda 
hepsinin de tercih yapılmadan zikredildiği olduğu gibi, İsmail Hakkı'nın kendi 
görüşünü ilave ettiği rivayetler ve müfessirlerin görüşlerini de belirttiği 
rivayetler olmuştur.4ı 

Rflhu'l-beyan' da kısa ve özlü olarak kela.m.l meselelere de temas edilmiştir. 
İsmail Hakkı, kelami meseleleri istifade ettiği kaynaklara dayanarak verdiği 
gibi zaman zaman kendi görüşlerini de belirtir. Ehl-i sünnet akldesine bağlı 
kalarak başta Mutezile olmak üzere Kaderiyye, Cebriyye ve Cehmiyye gibi 
mezheplerlll Ehl-i sünnete muhalif görüşlerini tenkit eder. 

İsmail Hakkı, Hanefi mezhebine mensup olmakla birlikte alıkarn 
ayetlerinin tefsirinde yeri geldikçe diğer mezheplerlll görüşlerine de yer verir. 
Alıkarn ayetlerini tefsir ederken zaman zaman usul-i fıkıh kaidele,rini. de 
zikreder.42 Bu tür ayetlerlll tefsirinde mezhep imamlarının görüşlerini belirttiği 
gibi, bazen onlarla birlikte kendi görüşünü de zikretrniş, az da olsa kendi 
görüşünü ortaya koyduğu meseleler de olmuştur.43 

İsmail Hakkı, et-Te'vflatü'n-Necmiyye'den Kur'an'ın zahiri olan alıkarnda 
neshin muhtemel olduğunu, batını olan hikem ve hakaikde ise kesinlikle 
ihtimal dahilinde olmadığını nakleder.44 Kendisi de aynı görüşte olan İsmail 
Hakkı, Kur'an'ın işaretine nesh olmadığı, neshin ibare ve alıkam-ı sO.riyye 
cihetinden olduğu kanaatindedir.45 Zahiri bakımdan Kur'an'da neshin 
varlığını kabili eden İsmail Hakkı yeri geldikçe nasih ve mensO.h ayetlere 

temas eder. 

Riihu'l-beyan'da lsrailiyyat'ın yer alması, kaynağı olan tefsirler ve diğer 
eserlerden yaptığı nakiller dolayısıyladır. Rühu'l-beyan'ın üslO.bu bu tür haber 
ve hikayeleri nakletmek için oldukça müsaittir. 

Rühu'l-beyan'ın özelliklerinden birisi de ibretli kıssa ve hikayelere geniş 

40 Ismiili Hakkı'nın hadis anlayışı konusunda bkz. Seyit Avcı, Sufilerin Hadis Anlayışı: Bıırsevi 

Orneği, Konya 2004; Ismiili Hakkı Bursevt, Kırk Hadis Şer/ı i (Hikmet Gültekin tarafından hazır

lanan araştırma kısmı), Istanbul: İnsan Yayınlan, 1998, s. 38-96. 

41 Bazı örnekler için bkz. Bursevi, Rühu'l-beyiin, c. ı, s. 70, 226, 284, 399, 542. 

42 örnek olarak bkz. Bursevi, Rü/w'l-beyiin, c. 6, s.l38. 

43 örnek olarak bkz. B_ursevi, Rü/ıu'l-beyiin, c. ı, s. 192; c. 2, s. 656; c. 3, s, 199. 

44 Bursevi, Rıi/ıu'l-beyiin, c. 1, s. 289. 

45 Bursevi, Kitiibii'n-Netice, c. ı, s. 87. 
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yer vermesidir. Taberi'den itibaren Zemahşerl, Beyzavi, E büssuUd tefsirlerinde 
bile görülen lossalara Rulıu'l-beyan gibi, bir taraftan yazılırken bir taraftan da 

vaaz olarak takrir edilen bir tefsirde rastlamak şaşıitıcı değildir. Kıssalar, 
doğruluk derecesine bakılmadan, didaktik tarafı ve ibret alınacak yönleri 
düşünülerek nakledilmiştir. Bu özelliği sebebiyledir ki Rühu'l-beyan sonraki 
dönemlerde de ~evize için önemli bir kaynak olmuştur. Nitekim Zahid 

el-Kevseri, kalplere incelik veren hikayeler ihtiva etmesi sebebiyle vaizlerin . 
Rulıu'l-beytin'a çok düşkün olduklarını ifade eder. Ayrıca tefsirde Farsça 
kitaplardan pek çok nakiller yapıldığını ve sUfilerin işaretlerinin çok olduğunu, 
nakillerin çoğunun et-Teuflatii'n-Necmiyye'den yapıldığını, tefsirde kulaklara 

lezzet verecek beyan çeşitlerinin bulunduğunu, ancak İsmail Hakkı'nın her 
kitaptan ve herkesten nakilde bulunmaktan sakınmadığıru söyler.46 

Rulıu'l-beyan, diğer tefsirlerden ve kaynaklardan çokça nakilde bulunan 
bir tefsirdir. Belki de bu tefsirin başarısırun, meşhur olmasının ve tutulmasının 

sebebi yapan etmen, onun yaptığı nakilleri iyi bir kompozisyon bütünlüğünde 
sunmasıdır. Bununla birlikte tsrnail Hakkı'nın aktardığı farklı görüşler 
arasında tercihlerde bulunduğu, kendi görüşlerini de belirttiği ve zaman 
zaman Zemahşeri, Beyzav!, Razi, Ebü'l-Leys Semerkandi, Celiileyn, Ebtl 

Hayyan, Şeyhzii.de, Kevaşi, Ebüssut1d Efendi gibi müıfessirlere tenkitler 
yönelttiği de görülmektedirY 

Tasawufi/işari tefsir yönünden de Rulıu'l-beyan'ı büyük ölçüde yukarıdaki 

çerçevede değerlendirmek mümkündür. Tefsirirı tasavvufi veehesini tasavvufi 
tefsir ve eserlerden yaptığı nakiller oluşturur. İsmail Hakkı yer yer kendi 
tasawufi yorumlarını da eklemiştir. Yaşadığı dönemde tartışma konusu olan 

tasavvufi konulara derinlernesirte girmeden genele hitap etmeyi tercih ettiği 
görülmektedir. İsmiiii Hakkı, tasavvufi tefsirlerin çoğundan faydalanmakla 
birlikte en önemli kaynağı et-Te'uflatii'n-Necmiyye olmuştur. Tefsirin tasavvufi 
yönünün teşekkülünde, Celvetiyye'nin kurucusu Aziz Mahmud Hüdayi (ö. 

1038/l628)'nirı eserlerinden, İsmiiii Hakkı'nın şeyhi Osman Fazlı Efendi'nin 
eserlerinden ve sözlerinden yapılan nakilleriri de büyük tesiri vardır. 

tsrnail Hakkı Bursevi; lbnü'l-Arabi, Sadreddin Konevi ve Mevlana 

çizgisinde bir tasavvuf anlayışına sahip, vahdet-i vücud ekolüne bağlı bir 

şahsiyettir. Bununla birlikte Rühu'l-beyiin umumiçin yaztldığından vahdet-i 
vücud görüşünün yanlış anlaşılabileceğini düşündüğü yönlerine yer 

verınemeye özen göstermiştir. Özellikle ehli için yazılan vandatının yorumuna 
dair eserlerinde -Rılhu'l-beyiin'ın aksine- ayet ve hadislerin tasavvufi/işari 
yorumlarında, bu arada vahdet-i vücudu ilgilendiren konularda daha rahat 

davrandığı gözlenmektedir. Bunda yaşadığı dönernin şartlarının da etkili 

46 Muhammed Zalıid Kevseri, Maktilcit, Kahire ıs., s. 483-484 . 

47 Ornek olarak bkz. Bursevi, Rülııı'l-beyciıı, c. ı. s. 277; c. 2, s. 425, 429; c. 3, s. 409. 
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olduğu açıktır. Bursevi'nin zamanında medrese-tekke veya başka bir ifadeyle 

Kadızadeliler-Sivasiler kavgaları belli ölçüde yat:ışmış olsa da yaralar henüz 
kapanrnarruş, tarafların çekişmelere sebep olan konulara hassasiyeti ortadan 
kal~amıştır. Nitekim Bursevi şeyhi ile Fusüsu'l-hikem okurken şeyhinin 
işitmeleri uygun olmayanlar duymasın diye kapıyı kapattırması, Rülıu'l
beyan'ın tefsiri devam ederken 1114/1703 Ramazan ayında Bursa Ulucami'de 
Kadir gecesi namazı kılınması gerekçesiyle, medrese talebelerinin camiye 

hücum ederek dervişlerden birini öldürmesi ve bazılarını yaralaması, 
113511722 yılında Bursevi'nin Üsküdar'da ikaınet ettiği sırada vaazlarında 

vahdet-i vücuddan bahsettiği ve "La ilahe illa ene" dediği iddiasıyla şikayet 
edilmesi48 gibi örnekler dönemin hassasiyetini ortaya koymak için yeterlidir. 

VII. Rıtlııı'l-beyitltm Tesirleri ve Rftlııı'l-beylbı ile İlgili Çalışmalar 

Azimli bir çalışma ve tetkik mahsı1lü olan Rilhu'l-beyiin yazılırken daha 
önce yazılan tefsirler başta olmak üzere, farklı disiplinlerdeki birçok eserden 
istifade etmiştir. Aynı şekilde kendinden sonra Ayrıca bu mezkur eser 
kendinden sonrası için de geniş bir kaynak olmuş, geçen üç asır içinde bu 
tefsire gösterilen ilgi giinümüze kadar artarak devam etmiştir. 

İsmail Hakkı'nın muasırlarından kendisi gibi bir Celvetiyye mensubu olan 
Hüdayi Asitanesi postnişirılerinden Ya'kı1b AM (ö. 1149/1 736) Tulıfetü'l-vu'az 
isimli eserinde (Hacı Selimağa Ktp., Hüdayi, nr. 623) Rülıu'l-Beyiin'dan 
doğrudan nakillerde bulurırnuştur. 

Yine İsmail Hakkı ile muasır müelliflerden Eşrefzade Ahmed İzzedd1n 
Efendi'nin (ö. 1153/1741) Enfsü'l-cenan fi tejsfri'l-Kur'iin adlı eserinde 
(BYEBEK, Genel. nr. 976-977) hem metot, hem de muhteva bakımından 
Rtılıu 'l-beyan'ın derin izlerini görmek mümkündür. 

Eşrefzade'nin oğlu Abdülkadir Nedb'in (ö. 1202/1 789) Rtılııı'l-Beyan'a 
ismen de benzeyen ve metot olarak da ondan istifade ettiği anlaşılan 
Zübdetü'l-beyan isimli tefsire dili eserinin (BYEJBEK, Genel, nr. 217-218) ana 
kaynaklarından birisi de Rtılıu'l-beyan'dır. 

Rülıü'l-Beyan'ı kaynak olarak kullanan ve ondan etkilenen müelliflerden 
birisi de Gazz1zade Abdullatif Efendi (ö. 1247/l831)'dir. Fütftlıat-ı Kenzi'l
Kur'iin adlı üç ciltlik Türkçe tefsirini (BYEBEK, Orhan, nr. 219-221) 
hazırlarken Rülıu'l-beyan'dan da faydalanmıştır. 

Mehmed b. Osman el-Hilmi el-Adavi'nin 1267/1851'de yazdığı Tejsfr-i 
Sure- i Viikıa isimli eserinde (İstanbul1310, 460 s.) nakillerin neredeyse 
yarıdan fazlası Rii.hu'l-beyan'dan yapılmıştır. 

Evliyazade İsmail Hakkı el-Kütahl'nin Miftiilıu't-tefaszradlı eseri (İstanbul 
1286, 413 s.) önemli ölçüde Rii.lıu'l-beyan'dan seçilen mevzı1lardan oluşur. 

48 Bkz. Namlı, !smail Hakkı Bursevl, s. 50, 79-81, 106-108. 
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Hasan Basri Çantay, Kur'an-ı Hakfm ve Meal-i Kerim adlı eserinde ayet 
meaJ.J.erine açıklamalarda bulunmak üzere ekiediği dipnotlarda bazen isim 
vererek, bazen de vermeden Rühu'l-beyan'dan istifade etmiştir. 

ömer Nasfihl Bilmen, Kur'an- ı Kerfm'in Türkçe Medl-i Alfsi ve Tefsiri adlı 
eserinin mukaddimesinde istifade ettiği tefsirler arasında Beyzavi, Razi ve 
.Ebüssuüd tefsirlerinden sonra dördüncü olarak Rühu'l-beyan'ı zikreder. 

Riihu'l-beyan yazıldığından günümüze kadar ,özellikle tasavvufi 
muhitlerde en.çok itibar gören ve faydalanılan tefsirlerden birisi olmuştur. 
Son devir Naleşi meşayıhından Malımüd Sami Ramazanoğlu'nun özellikle 
tefsire dair eserlerinde Rühu'l-beyan'dan geniş iktihaslarda bulunması buna 
örnek olarak zikredilebilir. 

Rühu'l-beyan oldukça hacimli bir eser olduğu için üzerinde ihtisar, telhis 
ve özetierne çalışmaları da yapılmıştır: 

Seyyid Muhammed Nfıri el-Kadiri el-Mevsıli tarafından Telhfsu't-Tibyan 
min Riihi'l-beyan adıyle dört cild olarak telhis edilmiştir. Dördüncü cildin 
sonunda dört adet takriz vardır.49 

Mustafa Sabri er-Reşidi el-Kadiri tarafından Reyhanetü'l-ihvan 
el-maktüfe min riydzı'l-cinan el-menkille min te[sfri Rühi'l-beyan adıyla 
özetlenmiştir. 50 

Muhammed Ali Sabüni tarafından Tenvfru'l-ezhan min te[sfri Rilhi'l
beyan adıyla ihtisar ve tahkik edilmiştir (1-IV, Dımaşk: Daru'l-Kalem 
1988/1408). Sabfırıi, tefsirde geçen Farsça metinlerin tamamıru, tasavvufi 
menkıbe ve kıssaları, zayıf ve mevzü gördüğü rivayetleri çıkarmıştır. Bir 
bakıma Tenvfru'l-ezhdn, ismine de uygun olarak Rilhu'l-beyan'm zihinlere 
ve aleıliara hitap eden taraflarını aydınlatırken, ruhlara ve gönüllere hitap 
eden tasavvufi yönünü ihmal etmiştir. 

İbrahim Muhammed tarafından Muhtasaru Kitabi Te[sfri Riilıi'l-beyan 
adıyla yapılan ihtisarın ikinci cildi Gafi.r süresiyle bitmektedir (Kahire: 
el-Hey'e'l-Mısriyye'l-amme li'l-kitab, 2009) . 

Ruhu'i-beyan'ın Türkçe'ye yapılan ve yapılmakta olan kısmi ve tam 
tercümelerinden başka Urduca'ya yapılmış bir tercümesi de bulunmaktadır: 

Aşçı İbrahim Dede (ö. l906'dan sonra), Tercemetü'l-Farisiyye fi Te[sfri'l

Hakkıyye isimli eserinde tefsirde geçen Farsça marızum ve mensur metinleri 
Türkçe'ye tercüme etmiştir (İstanbul ü. Merkez Kütüphanesi, nr.1Y3210-3213) . . 

Hüseyin Vassaf ve Ahmed N azmi Efendi, Esrar-ı Kıtr'aniyye'den Bir N ebze 
adıylçı. Yasin süresinin tefsirini Türkçe'ye tercüme etmişlerdir (Süleymaniye 
Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 2312). 

49 Davud Çelebi, Filırisü Kitabi Mahtütiiti'l-Meusıl, Bağdat 1927, s. 89. 

50 Davud Çelebi, Filırisü Kitabi Mahtüttıti'l-Mevsıl, s. 231; C. Brockelmann, Gesclıiclıte der ara

bisclıen Litteratur(GAL) Suppl., Leiden 1937-1942, c. 2, s. 652. 
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Sabüni tarafından hazırlanan Tenvfrıt'l-ezhfilı bir heyet tarafından 
Muhtasar Ruhu'I-beyan Tefsiri adıyla Türkçe'ye çevrilerek basılmıştır (I-X,· 
İstanbul: Damla Yayınevi, 1995-1996). 

Ömer Faruk Hilmi ve Osman Şen tarafından Türkçe'ye yapılan 
tercümesinin XXIV. cildi basılmış olup XXX ciltte tamamlanacağı tahmin 
edilmektedir (İstanbul: Fatih Yayınevi, ts.) 

H. Kamil Yılmaz başkanlığında bir redaksiyon ve mütercimler heyeti 
tarafından Türkçe'ye yapılan tercümesinin baskısı XVIII. cilde ulaşmış olup 
XXIII ciltte tamamlanacağı anlaşılmaktadır (İstanbul: Erkarn Yayınları, 20057). 

Qrduca'ya tercümesi ise Muhammed Feyz Ahmed Üveysi tarafından 
Füyuzu'r-Rahman Urdu Tercüme Tejsfri Ruhu'l-beyan adıyla yapılmış ve 
Karaçi'de basılmıştır (I-XV, Mektebe Gavsiyye, 2003-2007). 

Rulıu'l-beyanhakkında bazı akademik çalışmalar da yapılmıştır. Bunlardan 
en önemlisi Sakıb Yıldız'ın Fransa'da hazırladığı doktora tezidir (L'Exegete 
Turc Isma'il Hakkf Burnsawf, Sa Vie, Ses Oeuvres etLaMetlıode dans son Tafszr 

Ruh al-bayan, Faculte des Lettres et Sciences Hurrıanies de Paris L'Universite 
de Sorbonne 1972). Tezirı yaklaşık üçte birlik bölümü Ruhu'l-beyan'a ayrılmış 
ve tefsir muhtelif yörılerden incelenmiştir.Ruhu'l-beyan ile ilgili M. Fatih 
Hasçiçek !smail Hakkı Bursevi'nin Rühu'l-beyan 'ında Nefs Kavramı (Ankara 
ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000), FatmaÇalık Rühu'l-beyaıı'da İşarf Tefsir 
Anlayışı (Uludağ ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002), Ömer Özbek Bursevi'nin 

Rühu'l-beyan Adlı Tefsirinde "Usfll-i aşere" (Erciyes ü. Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, 2003) ve Fatih Oruç İsmail Hakkı Bursevf'nin Rulıu'l-beyan 
Tefsirinde H arikulade Olaylar (Sakarya ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008) adlı 
yüksek lisans tezleri hazırlarnışlardır. 

Rfllıu'l-beyan değişik yönlerden bazı makalelere ve sempozyum 
tebliğlerine de konu olinuştur. 26-27 Mayıs 2000 tarihinde Bursa'da 
gerçekleştirilen I. Uluslararası İsmail Hakkı Bursevi Sempozyumu'nda Rfllıu'l
beyan hakkında Bedreddin Çetiner "Rühu'l-beyan'ın Kaynaklarından Biri: 
Atpazarlı Osman Efendi ve Tefsiri", Mehmet Okuyan, "Ri'tlıu'l-beyan'ın 
Kaynaklarmdan Biri, Bahru'l-Hakaik Tefsiri", Süleyman Sayar "Ri'tlıu'l
Beyan'da Din Kavramı", Denis Grill "Bursevi and Mystical Commentary 
Tradition", Alan Godlas "Ruh al-bayan asa Commentary of One Mystic" adlı 
tebliğleri surırnuşlardır. 

Aynı sempozyumda Adem Apak tarafından sunulan "İsmail Hakkı 
Bursevi'nin Rflhu'l-Beyan'da İslam Tarihi İlk Dönem Hadiseleri ve Siyasi
ttikadi Fırkalar Hakkındaki Görüşleri", adlı tebliğ, makale olarak da 
yayımlanmıştır ( Ul.udağ U niversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XI, sayı: 2, 
2002, s. 147-166). Ömer Başkan'ın "Halkı lrşad Çabasının Tefsire Yansırnış 
Biçimi: Bursevi'nin Ruhu'l-beyan'ı ve Tefsir Yöntemine Dair Bir 
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Değerlendirme" adlı makalesi (Din Bilimleri Akademik Araştınna Dergisi, cilt: 
VIII, sayı: 3, 2008, s. 127-144) ve H. Kamil Yılmaz'ın "Mesnevı ve Ruhu'l
beyan' da Köylülük ve Şehirlilik" isimli tebliği (Uluslararası Mevlana 
Sempozyıımu Bildirileri, 2010, cilt: ll, s. 979-992) de burada zikredilebilir. 

1-2 Kasım 2013 tarihinde Bursa'da gerçekleştirilen İsmail Hakkı Bursevi 
· Uluslararası Sempozyumu-II'de ise Rulııı'l-beyan hakkında Ali Namlı 
tarafından "Müellifinin Anlatımıyla Ruhu'I-beyan'ın Yazılma Bildiyesi ve 
özellikleri", Adrew Rippin tarafından "Ruh al-Bayan and the Scholarly 
Genealogy"of Quranic Exegesis", Denis Grill tarafından "From Ibn al-'Arab!to 
Isı:na'll Haqqi, according to the Rtı/ı al-bayan", Laila Khalifa tarafından 
"Tefsiru Rfthi'l-beyan li-İsmail Ha.kkl el-Bursevi beyne cem'ihlli't-tefasiri's
sabika ve temhidihili't-tefasiri'l-lahika", Walizar Jahantab tarafından 
"Menhecü İmam İsmail Haklô el-BurOsevi fi tefsirihi Rülıi'l-beydn", Jamal 
Elias tarafından "Bursalı İsmail Hakkı as Commentator: Arı Exarnination on 
the Tefsir Rühu'l-Beyan and the Rühu'l-Mesnevt, Süleyman Sayar tarafından 

"Ruhu'l-beyan' da Yahudilik ve Yahudiler" adlı tebliğler sunulmuştur. . 

İsmail Hakkı Bursevi'nin 
Ruhu'I-beytın fi tefsiri'l-Kur'tın Adlı Tefsiri 

AliNAMLI 

Özet 

tsrnail Hakkı Bursevı başta meşhur tefsiri Rtılııı'l-beyan fi tejsfri'l-Kzır'iin olmak 
üzere geriye yüzden fazla irili ufaklı eser bırakmış velOd bir müelliftir. Tasavvufi bir 
atmosferde yetişmiş olmasına rağmen zahiri ilimlerle ilgili de güçlü bir eğitim 
almış, ikamet ettiği yerlerde insanlarla iç içe olmuş, ilmini ve irfanını halkla 
paylaşmış, vaaz ve nasihatten geri durmamıştır. Rii.hıı'l-beyan adlı tefsirini kaleme 
alırken de bir yandan vaazlarında Kur'an'ı Bursa Ulucami kürsüsünden baştan 
sona tefsir etmiştir. 

Genellikle tasavvufi/işari tefsirler arasında sayılsa da diğer tefsir çeşitlerinin 
çoğunun özelliklerini de taşıyan Rtılıu'l-beyiin başta tefsirler ve tasavvufi eserler 
olmak üzere pek çok kaynaktan faydalanılarak başarılı bir şekilde telif edildiği gibi 
yazıldığı zamandan günümüze kadar birçok çalışmaya kaynak olmuş, baskıları, 
ihtisarları ve tercümeleri yapılmış, akademik çalışmalara konu olmuştur. Zayıf 
rivayetler içermesi, isrcliliyyata ve doğruluk derecesine bakılmaksızın kıssalara fazla 
yer vermesi gibi bazı yönlerden tenkit edilse de özellikle tasavvufi muhitlerde her 
zaman ilgi görmüş, vaizler için vazgeçilmez bir eser olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Rtılızı'l-beyan, tefsir, işari tefsirler, İsmail Hakkı Bursevi, 
tasavvuf. 
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Ruh al-Bayan fi Tafsir al-Quran: 
Isma'il Haqqi al-Burusawi's Commentary on the Qur'an 

AliNAMLI 

Absract 

Isma'il Haqqi al-Burusawi was a prolific author, who left behind more than a 
hundred large an.d small works inciueling his famous cornmentary on the Quran: 
Rıılı al-Bayan fi Tafsir al-Qııran. Despite being brought up in a Sufi atrnosphere, 
he was also well educated in exoteric Islamic sciences. He would join in the local 
public, share his knowledge and wisdom with them, and he never stopped 
preaching and giving advice to them. While he was writing his commentary on the 
Qur'an, Rıılı al-Bayan, he also interpreted the Qur'an from beginning to end in his 
sermons from Bursa Ulucami (Grand Mosque) pulpit. 

Although Rıılı al-Bayan is generally considered to be among the Sufi/ishari 
cornmentaries of the Qur'an, it carries most of the features of other types of the 
Qur'anic exegesis. As it benefited from many sources, especially from other books 
of Qur'anic exegesis and Sufism, and was successfuılly composed, it also became a 
reference for many studies. It has be en published a number of times, summariz ed, 
translated into other languages, and become the subject of academic studies since 
the day it was written. Although it is criticized in s ome ways, such as for containing 
weak narrations, giving place to Israiliyyat and stories regardless of the degree of 
their accuracy, it ha~ also received much attention especially in Sufi circles and 
has become an indispensable work for the preachers. 

Keywords: Rıılı al-Bayan, Tafsir, Tafsir al-Ishari, Isma'il Haqqi al-Burusawi, 
Sufism. 


