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Giri§ 

DARÜLFÜNUN iLAHiYAT FAKÜLTESi MUALLİMİ 
CEVDET BEY VE "TEFSİR TARİHİ" ADLI ESERİNİN 

TEFSİR TARİHİ YAZICILIGINDAKİ YERİ 

Mesut OKUMUŞt 

Merhum Mehmet Ali Ayni (ö.1943) Osmanlı İmparatorluğu devrinde üniversitenin kuruluş sürecıru 
"Ddrii!fiimln Tarihl' adlı eserinde aynntılı bir şekilde ele alır. Adı geçen eserde ülkemizde üniversitenin açılış süre
cine yakın senelerde maarif bakımından nerede ve ne halde olduğumuzu beyan etme bağlamında başlangıçta 
medreseye gidenlerin derslerini camilerde kitaplarıru yere sererek bazen upuzun, bazen yüzüstü ve bazen de yan 
yatarak okuduklarıru ifade eder. Gerek göz ve gerekse vücudun sağlığı için çok zararlı olan bu usulün terkiyle 
Avrupa mekteplerinde olduğu gibi sıralarda oturarak okumaya geçilme uygulamasırun ilk önce Mühendishane-i 
Berri Hümayunca kabul edildiğini belirtir. Mezur eserde Dfu:ülfünıln kurulması girişimlerinin geçirdiği evreleri, bu 
süreçte yaşanan gelişmeleri uzun uzadıya anlatan Ayni, mezkı.ir eserde üniversitenin kuruluşu sürecinde planlanan 
farklı şubeler, bu şubelerde okutulan dersler ve üniversitede ders veren hocalar hakkında da önemli bilgiler verir. 
Osmanlı geleneğinde gerek İlahiyat ve gerekse Tıp okullarırun eskiden beri var olduğunu belirterek üniversitenin 
kuruluş sürecinde bunlara Edebiyat, Fen ve Hukuk fakültelerinin de eklendiğini belirtir. Ayni, bu çerçevede Da
rülfünun İlahiyat Fakültesinin kuruluş süreci, hocaları ve burada okutulan derslerle ilgili taEsilatlı bilgiler verdikten 
sonra eserinin sonunda bu fakülteyle ilgili olumlu ve ümit verici değerlendirmeler yapar. İlahiyat Fakültesi'nin 
kendisine verilen vazifeyi önemiyle mütenasip bir şekilde yerine getirmeye gayret ettiğini, kuruluşunun ilk atll11dan 
beri muntazaman yayımlamayı başardığı mecmuaların da bunu ispatladığını belirtir. Bu fakültenin Avrupa ve 
Amerika'nın her tarafında asırlardan beri kurulu olan gerek Katalik ve gerekse Protestan Teoloji Fakülte veya 
Enstitüleri derecesinde faaliyet göstermesinin bittabi zaman ve imkan istediğini, bunun sabır ve zaman gerektirdi
ğini vurgular. Bununla beraber fakültenin Ebui-Hasan el-Eşari'nin (ö.324/936) "Makdldtu'I-İslamjyyill"i ile 
Abdulkadir Bağdadi'nin Usulu'd-din adlı eserlerini neşrederek ilim dünyasında pek çok dikkat çektiğini zikreder. 
Bu mütevazı başlangıcın fakültenin gelecekteki hizmetleri bakımından pek ümit verici olduğunu ilan ederek eseri
ni İlahiyat Fakültesi ve onun çalışmalarıyla tamarnlar.2 

Çalışmamızda medrese geleneği içerisinde yetişen ve daha sonra Darülfünun İlahiyat Fakültesinde Hocalık 
yaparken burada makale ve kitap çalışmalarına ilaveten bir de "Tefsir Tarihi" adlı eser yazan merhum Bergamalı 
Cevdet Bey'in hayatı, eserleri ve yazdığı tefsir tarihi ile ilgili eserin tefsir tarihi yazıcılığındaki yerini ortaya koyma
ya çalışacağız. Cevdet Bey, 1924 yılında açılan Darülfünun İlahiyat Fakültesinde iki yıl süreyle hocalık yapmış, bu 
fakültenin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Fakültede hocalık yaptığı dönemde verdiği dersler, vefa
tından sonra vefakar talebelerinin gayretiyle "Tefsir Tarihi" adıyla Darülfünun İlahiyat Fakültesi Talebe Cemiyeri 
neşriyatı arasında yayımlanmıştır. Bu çerçevede inedememizde öncelikle bu fakültede hocalık yapan bir zatın 
kısaca hayatına ve eserlerine ışık tutmaya çalışacağız. Ardından "Tefsir Tarihi" adlı eserinin muhtevası, genel özel
likleri, dili, tefsir usulü ve tarihi ile ilgili muhtelif konuları ele alış tarzıru ele alacağız. İlgili eserin muhtevasından 
hareketle tefsir usulü ve tarihi ile ilgili konulara yaklaşırnıru gerek yöntem ve gerekse içeriği açısından kendinden 
önceki ve sonraki eserlerle karşılaştırarak mezkfu eserin tefsir tarihi yazım geleneğindeki konumunu ortaya koya
rak değerlendirrneğe çalışacağız. Böylece bir yandan tefsir tarihi yazıcılığı açısından Cevdet Bey'in "Tefsir Tari
hi"nin nerede durduğunu belirlemeye ve değerlendirmeye, öte yandan da tarihsel süreçte tefsir tarihi yazıcılığında 
nereden nereye geldiğimize dair bir ufuk turu yaparak mevcut durumumla mukayesesini sağlayacak bir tablo orta
ya koymaya çalışacağız. 

a- Cevdet Bey'in Hayatı -· 

Bergamalı Ahmet Cevdet Efendi, kaynaklarda Bergamalı Cevdet Efendi olarak da tanırur. Hicıi 1290 mila
di 1872 yılında bugün İzmir iline bağlı Bergama ilçesinin Alibeyli köyünde dünyaya gelmiştir. Kaynaklarda ifade 
edildiğine göre babası dava vekillerinden aslen Çemişkezek'in Başvartenk köyünden Hüseyin Aşki Efendi'dir. 
Cevdet Efendi'nin babası Bergama'yı ikinci yerleşim yeri olarak kullanrnıştır.3 Üç yaşında iken ailesi köyden ayrılıp 
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Bergama'ya yerleşen Ahmed Cevdet Bey ilk bilgileri bu şehirde babası ile eliğer ulemadan tahsil ettikten sonra 14 
yaşında İstanbul'a gitmiştir. İstanbul'da Ayasofya Camii der?iamlarından Eğinli İbrahim Efendi'nin derslerine 
devam eden Cevdet Bey, daha sonra bu zattan icazet almıştır. Imtihana girip başarılı olması üzerine de ders verme 
hakkı kazanmıştır.4 Ahmed Cevdet Bey 13 Kasım 1898 yılında yirmi kuruş otuz para maaşla Bayezid Camii'nde 
dersiamlığa başlamıştır. İki sene sonra (1900) kendisine İstanbul rüılsu payesi verilmiştir. 1908 yılı Ağustos ayında 
ise talebesine icazet vermeye başlamıştır. Bu arada Sultan II. Abdülhamid tarafından kendisine atiyye ve madalya 
verilmiştir.5 

İkinci meşrutiyetin ilanından sonra bir müddet Meclis-i Mesalih-i Talebe azalığına (1909) tayin edilmiştir. 
Dersiamlığı 5 Ekim 1914 yılına kadar aralıksız devam etmiştir. Hayri Efeneli'nin meşihatı-zamanında bir sene 
kadar aziedilmiş vaziyette kalmıştır. Yine Hayri Efeneli'nin şeyhülislamlığı zamanında 1 Ekim 1914'ten itibaren 
icra olunan Islah-ı Medaris Nizamnamesi ile başlatılan ıslahat devrinde 14 Kasım 1914 tarihinde Medaris-i .Aliye 
ikinci sınıflar Arap Edebiyatı müderrisliğine atanmış ve burada Hariri'nin (ö.516/1122) Makamlifını okutmuştur. 
Darülfünun'un İlahiyat şubesinde Fıkıh muallimi olarak Hidqye ve Hukuk şubesinde de velcileten Mecelle okut
muştur.6 Darülfünun'un İlahiyat şubesinin ilgasıüzerine 27 Temmuz 1916 tarihinde Medresetü'l-Mütehassısin'de 
tefsir müderrisliğine tayin olunmuştur.? İstanbul Medreseleri Darü'l-Hilafeti'l-.Aliyye adı altında toplandıktan son
ra kendisine medresderin müfettişliği vazifesi verilmiştir. (1915-1918). 1 Eylül1917 tarihinde medresderin kaldı
rılmasına kadar devam edecek olan Medrese-i Süleymaniye Tefsir müderrisliğine tayin edilmiştir.8 

Şeyhillislam Musa Kazım Efeneli'nin (ö.1338/1920) dördüncü meşihatında D:lıü'l-Hi.l.<:meti'l-İslamiyye'nin 
teşekkülü ile bu teşkilatın azalığına tayin olunmuştur. (4 Ağustos 1918) Musa Kazım Efeneli'nin Meşihatı zama
nında tayin olduğu azalıktan II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihatçı olarak tanınan ulema arasında bulunduğu 
için Mustafa Sabri Efeneli'nin (ö.1373/1954) bu makama tayini ile Mart 1919'da azalıktan uzaklaştırılmıştır. Zira 
Ahmet Cevdet Efendi, İttihatçı bulunuyor ve Mustafa Sabri Efeneli ise bunlara karşı icli.9 

Ahmed Cevdet Efeneli üç ay kadar İstiklal Harbi'nin Batı Anadolu'daki teşkiladanma çalışmalarına katıl
mıştır. Harb-i Umumi kaybedilip İstanbul işgale uğrayınca henüz işgale uğramamış Anadolu halkını başlarına 
gelecek felaketlerden haberdar etmek ve Kuvay-ı Milliye'ye yardıma teşvik etmek için vazifelenclirilmiştir. Şile 
üstünden Anadolu'ya geçerek kasaba ve köyleri dolaşarak maddi yardım toplamıştır. 10 

Medresderin kaldırılması üzerine Süleymaniye müderrisliğinden ayrılan Ahmed Cevdet 1922-1924 yılları 
arasında Huzur Dersleri'ne önce muhatap, sonra da mukarrir olarak seçilmiştir. Ahmed Cevdet'in uhdesine İpti
da-i Hariç İstanbul Müderrisliği (20 Ağustos 1902), Hareket-i Hariç (6 Nisan 1906) ve Musıla-i Salın (11 Temmuz 
1916-7) rütbeleri tevcih olunmuştur. 

Medreseler lağveclilince Mayıs 1924' de İstanbul "Darülfünılnu İlahiyat Fakültesi tefsir müderrisliğine naklo
lunmuştur. Ahmed Cevdet Efendi, iki yıl da bu görevi sürdürdükten sonra henüz genç sayılabilecek bir yaşta 30 
Ocak 1926'da (15 Receb 1344) İstanbul'da Kızıltoprak'ta hayata gözlerini yummuş ve Salıray-ı Ceclid K.abrista
nı'na defnedilmiştir. Buna göre müellif 54 yıllık bir ömür sürmüş olup İlahiyat Fakültesi tefsir hocalığını sürdü
rürken genç denilebilecek ~bir yaşta vefat etmiştir. 11 Mezar taşında ''Darülfünıln Müderrislerinden Bergamalı Cev
det Efendi, öl. 30 Ocak 1926 yazısı bulunmaktadır. 12 

134; Sadık Albayrak, So11 Devir Osn;mılı Uleması, Medrese Yayınevi, İstanbul 1980, I, 124; Ali Birinci, Tarihilı Gölgesi11de: Merabir-i 
Meçhiiledm Birkaç Zat, Dergih Yayınlan, İstanbul 2001, s. 73. 

4 
Ali Birinci, Tarihi1ı Gölgesi11de, s. 73; Silih Yıldız, ''Bergamalı Cevdet", DİA, İstanbul1992, V, 495. 

Ebül'uia Mardin, Hlliftr Dersleri, ll-III, 133. 

Ebül'uLi Mardin, H11iftr Dersleri, ll-III; 134; Mustafa Özel, "Son Dönem Osmanlı Tefsir Tarihinden Bazı Portreler I", D.E.Ü. İlahfyat 
Fakiiliesi Dergisi, sayı XV, İzmir 2002, s. 83. 

Ebül'uia Mardin, Hlliftr Dersleri, ll-III, 134; Ali Birinci müellifin bu tarihlerde mevzuat ve Hadis Usulü müderrisli).derinde bulunduğu
nu ifade etmektedir. Bkz: Ali Birinci, Tanni11 Gölgesi/lde, s. 73. 

Ali Birinci, Tarihi1ı Gölgesi11de, s. 73. 

Ebül'uia Mardin, H11iftr Dersleri, ll-III, 133-134. 
10 

Sfuniha Ayverdi, ''Bergamalı Cevdet Efendi", K.!tbbealtıAkademiMecnJI/ası, yıl2, sayı 3, 1 Temmuz 1973, s. 14-15; 
11 Mustafa Özel, "Son Dönem Osmanlı Tefsfr Tarihinden Bazı Portreler I", s. 83. r-·\ 
12 Ali Birinci, Tan"hıiı Gölgesıiıde, s. 74; Saclık Albayrak'ın Son Devir Osmanlı Ulemasraôiı--eserinde müellifin vefat tarihinin 30 Ocak 1916 

olarak verilmesi zübul eseri olsa gerektir. Bkz: Sadık Albayrak, So11 Devir Osma11lı Uleması, I, 125; Yine aynı müdlif Son Devcin İs~ 
Akademisi adlı eserinde de 1344 tarihinin karşılığı olarak miladi 1928 yılını vermektedir. Bkz: Sadık Albayrak, So11 Devri1ı İlalll Akademi
si, İz Yayıncılık, IV. Baskı, İstanbul1998, s. 169-170. 
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Medrese geleneğinden gelen Cevdet Bey'in devrinde medrese eğitiminde yaygın olduğu Arapça ve Farsçayı 
iyi bildiği ve Türkçeyi de iyi bildiği ve kullandığı kaydedilir.13 Vakarlı, ağırbaşlı, temkinli ve alabildiğine iffetli ve 
dürüst bir insan olduğu kaydedilir. İbnillemin Mahmud Kemal onu kısa boylu, tıknaz, kısa sakallı, bir gözü sakat
ça, zeki, latifeden hoşlanan ve de kahkahası bol bir zat olarak tanıtmaktadır. 14 

İ1mi tecessüsü takdir edilen Bergamalı Cevdet Efendi'nin kaynaklarda medrese ve talebeleriyle meşguliyeti 
bitince daha çok kitaplarıyla meşgul olduğu, sürekli tetkik ve talimle vakit geçirdiği belirtilir. Evinden ziyade kitap
larıyla meşgul olmasının, kütüphanesi ve kitaplarına olan düşkünlüğünün zaman zaman hanımını hiddetlendirecek 
seviyelere ulaştığı hatta hanımının bazen öfkesinden kocasının okuduğu kitabı kapatarak pencereden dışarı firlatıp 
attığı da kaydedilir. Ancak kendisinin buna asla kızınadığı gidip kitapları yerinden alarak üzerierini sildiği ve tami
rat gerekiyorsa onararak tekrar yerine koyduğu ve zaman içinde hanımına da kitap okuma sevgisi aşılayarak onun 
tarihi eserler okumasını sağladığı ve buna alıştırdığı nakledilir.15 

b- Eserleri 

Cevdet Bey'in birçok makale ve eserleri vardır. Makalelerini daha çok Mihrab, Mabfel ve Ceride-i İlnı!Jye 
mecmualarında neşretmiştir.16 B ulabildiğimiz kadarıyla başlıca ·eserleri ise şunlardır: 

13 

1- ''Edebü'd-Dünya ve'd-Din": İmam Maverdi'nin (ö.450/1058) Edebii'd-diit!Ja ve'd-din adlı eserinin bir 
bölümünün Türkçe çevirisidir. Müellifin bu çevirisi Yaşar Çalışkan tarafindan yayına hazırlanarak 
"Maddi ve Manevi Yiice Hedefle!' !!dıyla Milli Eğitim Bakanlığı yayınları arasında neşredilmiştir. 17 

2- "Tefsir Tarihi": Müellifin tefsir usulü, tarihi ve müfessirlerin hayadarıyla ilgili ders notlarını da içeren 
bu eser, "Tefsirler ve Müessirler" başlığı altında önce Maijil Mecmuası'nda yayımlanmış daha '.sonra 
1927 yılında ayn bir kitap olarak neşredilmiştir. Bu eser son yıllarda Mustafa Özel tarafindan sadeleştiri
lerek "Tifsir Us11lii ve Tarihl' adıyla neşredilmiştir. 18 

3- "Tefsir-i Şerif'', Darülfünun Matbaası, 192419 

4- "Tefsir-i Sure-i Hucurat", Darülfünun Neşriyatı, İstanbul1925.20 

5- "Tavdihu'l-müteşabihat": Müteşabih ayetlerin tefsir ve teviline dair esennın bir kısmı "Tav:(jh-i 
Miitep'ibihaf' adıyla Mihrap Mecmuası'nda yayımlanmıştır. Rahmetli Cevdet Bey, "Tefsir Tarihi" adlı ese
rinin bir yerinde müteşabihat konusunu anlatırken "İsteyerıler "Tavdfhtt'l-miileflibihiif' namlı eser-i aciziye 
müracaat tenezzülünde bulunsunlar" şeklinde bir cürrıle kullanmaktadır.2ı Bu açıklamadan adı geçen 
eserin "Tefsir Tarihi" nden önce tamarrılandığı sonucu çıkmaktadır. Ancak h:ilihazırda matbu bir nüsha
sını bulamadığımız bu eserin basımının gerçekleşmediği anlaşılmaktadır. 

6- Ebü'l-Ala el-Maarri ve· şiiri hakkında basılmamış bir eseriyle bazı şiirleri de vardır. Aynca Mahfi! mec
muasında yayımlanan Türkçe bir gazeli ile Farsça bir talımisi de bulunrnaktadır.22 Cevdet Bey'in Ceride-i 
İlm!Jye'nin 41-45. sayıları arasında neşredilen "Vezliif-i İtısan!Jye" adlı makaleler serisi bu derginin en iyi 
yazılarından biri olarak kabul edilmektedir. 23 

Albayrak, Son Devir Osmanlı UIC!Jıası, I, 124. 
14 

Ebül'ula Mardin, HlliJir Dersleri, II-III, 1~4; Sikıb Yıldız, "Bergamalı Cevdet", DİA, İstanbul1992, V, 495. 
ıs 

Sfuniha A yverd.i, Hatıralada Btlfbafa, Kubbealtı, III. Baskı, İstanbul 2008, s. 148-149. 
16 

Ali Birinci, "Ahmet Cevdet Efendi (Bergamalı)", Yt1{amlan ve Yapıtlanyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi Kültür Sarıat Yayıncılık, 
İstanbul1999, I, 113-114; Sfuniha Ayverdi, Hatıralada Bafbtlfa, s. 148·150. 

17 
Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed b. Habib Maverdi, Maddi ve Mallevi Yiice Hedifler, çev. Bergamalı Cevdet Efendi, yay haz. Yaşar Çalış-
kan, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Arıkara 1993. 

18 Bergamalı Cevdet Bey, Tifsir U Siliii ve Tarihi, sad. Mustafa Özel, Kayı.han Yayınları, İstanbul2002. 
19 

Mustafa Özel, "Son Dönem Osmanlı Tefsir Tarihinden Bazı Portreler I'', s. 83. 
20 

Özel, "Son Dönem Osmanlı Tefsir Tarihinden Bazı Portreler I", s. 83. 
21 . . 

Bergamalı Cevdet Bey, TifsirTarihi, Darülfünun ilahiyat Fakültesi Talebe Cerniyeti, Ahmet Kirnil Matbaası, Istanbul1927, s. 26. 
22 Sikıb Yıldız, "Bergamalı Cevdet", DİA, İstanbul1992, V, 495. 
23 

Mustafa Özel, Özel, "Son Dönem Osmanlı Tefsir Tarihinden Bazı Portreler I", s. 83; Nesirni Yazıcı, Ceride-i İlrniyye, DİA, İstanbul 
1993, VII, 408. 
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c- Cevdet Beyin "Tefsir Tarihi" Adlı Eseri 

Mehmet Ali Ayni, Darülfünun Tarihi adlı eserinde İlahiyat Fakültesinde okutulan derslerle ilgili bilgi verir
ken tefsir konusunda "Tefsir ve Tefsir Tarihi" derslerinin okutulduğunu ifade etmektedir.24 Tefsir tarihi müderrisi 
olarak da Şevket Bey'in adını vermektedir. 25 Bu tarihi kayıt Cevdet Bey'in vefatından sonra onun yerine Şevket 
Bey'in tayin edildiğini göstermektedir. 

Darülfünun süreciyle ilgili eserlerde Osmanlı Devletinde üniversiteye geçiş sürecinde İlahiyat Bölümünde 
okutulan derslerin isim ve muhtevalannda zaman içinde bazı değişikliklerin yaşandığı da kaydedilmektedir. Özel
likle Hukuk Fakültesinin kurulmasıyla birlikte İlahiyat Fakültesi bünyesindeki temel İslam ilimleriyle ilgili dersler
de tarih boyutuna ağırlık verildiği belirtilmektedir. 

Cevdet Bey'in "Tefsir Tarihi" adlı eseri muhtevası itibariyle bakıldığında tefsir usulü ile tefsir tarihini birleş
tiren bir eser niteliği taşımaktadır. Zira eserin başında öncelikle tefsir usulünü ilgilendiren bazı konulara yer veril
miştir. Bu bağlamda müellif eserinde öncelikle Kur'an tarihini ilgilendiren Kur'an'ın cemedilmesi konusu üzerinde 
durmuş ve cemi biri tilavet diğeri de kitabet itibariyle cem olmak üzere iki gruba ayırmıştır. Bu izah tarzıyla 
Kur'an-ı Kerim'in gerek yazılı ve gerekse ezberlenmek suretiyle günümüze kadar korunarak geldiğini ve ilahi ke
larnın herhangi bir tahrifata uğramadığını ortaya koymuştur. Kur'an'ın yedi lügat üzere nazil olmasının manası 
üzerinde durarak bunun üç farklı şekilde tevcih edildiğini belirterek bunlann sayısal belirleme değil farklı birkaç 
şekilde okuyabilme kolaylığını belirtmek için kesretten kinaye, aynı manayı yediye kadar müteradif lafizlarla ifade 
etmeye izin ve yedi harften maksadın yedi lügat olduğu şeklinde değerlendirildiğini belirtmektedir.26 

Cevdet Bey Kur'an'ın cemi konusundan sonra tefsir usulü kaynaklannda ulumu'l-Kur'an konuları arasında 
sayılan Meklci ve Medenilik meselesini ele almıştır. Daha sonra tefsirle ilmi ile ilgili tefsir ve te'vil kavramları üze
rinde durmuş, naslann te'vili meselesine ayn bir yer vermiştir. Bu çerçevede tefsir ilmine de değinerek tefsir ilmi
nin konusu, gayesi ve dini ilimler arasındaki yeri ve önemini ele almıştır. Tefsir ilminin gerek konusu ve gerekse 
gayesi bakımından son derece önemli bir ilim dalı olduğunu vurgulamıştır. 

Tesir tarihi sürecinde yazılan tefsir eserlerini temelde rivayet ve dirayet tefsirleri diye iki ana gruba ayırmış
tır. Rivayet ve dirayet tarzı tefsiderin tanımları ve genel özellikleri üzerinde durmuştur. Tefsir yapan ve yazan 
müfessirler arasında yaşanan yorun1. ihtilaflanna değinerek bunları da suri ve hakiki ihtilaf olmak üzere en genel 
manada ikiye ayırmıştır. Suri ihtilafı şekli bakımdan bir ihtilaf olarak değerlendirmiş bunu bir zenginlik ve çeşitlilik 
olarak görmüştür. Daha sonra dirayet tefsirinin mertebeleri üzerinde durmuş ve bunları da on mertebeye ayırmış, 
heva ve hevese dayalı mezmum bir tefsir yazmamak için dirayet tefsirlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini on 
madde halinde sıralarnıştır.27 

Cevdet Bey, eserde 77. sayfadan sonra müfessirler tabakasına geçmiştir. Buradan sonra müfessirleri on 
dört tabakaya ayırarak her hicri yüzyılı bir tabaka olarak değerlendirmiştir. Müfessirleri tabakalanna yerleştirirken 
vefat tarihlerini dikkate almış, tabakaları oluşturan aynı yüzyıl içinde vefat etmiş müfessirleri sıralarken alfabetik 
sıraya veya vefat tarihlerine göre dizmemiş nispeten karışık bir tertip yapmıştır. 

Cevdet Bey tefsir tarihinde bazı müfessirler için oldukça kısa denebilecek şekilde bir iki satır veya birkaç 
cümlelik bilgi vermiştir. Örneğin Ebu Hüreyre ve Enes b. Malik'le ilgili birer satırlık bilgi vermiştir. Bazı müfessir
ler ve tefsirleri ile ilgili ise eserinin hacmi dikkate alındığında oldukça uzun ve aynntılı sayılabilecek açıklamalar 
yapmıştır. Bilhassa ez-Zamahşeri, Kadı Beydavi, Cürcaıll, Taftazan1 ve Ebussuud Efendi'nin tefsirleriyle ilgili 
yaptığı açıklamalar uzun ve aynntılı açıklamalar kabilindendir. Her ne kadar Ömer Nasuhi Bilmen 95 kadar dese 
de tespit edebildiğimiz kadarıyla Cevdet Bey eserinde toplam olarak 1 OS kadar müfessirin tercümesine ve eserle
riyle ilgili açıklama ve değerlendirmelere yer vermiştir.2B 

Eserinde zikrettiği müfessirlerin yazdığı tefsir eserlerinden muttali olup okuyabildiği . tefsirlerle ilgili ister 
yazma, isterse matbu halde olsun haklannda müspet veya men:fi değerlendirmeler yapmıştır. Muttali olup okudu
ğu tefsir eserleriyle ilgili değerlendirmeleri olumlu ve övgü dolu olabildiği gibi yerine göre olumsuz ve eleştirel de 
olabilmektedir. Örneğin eserin yazıldığı dönemde yazma halini gördüğü el-Ferra'nın (ö.207 /82f.) Meani'I-Kur'atı 
adlı tefsir eserinden çok istifade ettiğini belirtmektedir. Keza en-Nes.efi'nin (ö.710/1310) Medariku't-tenifl adlı 
tefsirinden de pek çok istifade ettiğini belirtmektedir. Benzer şekilde Ibn Atiyye'nin (ö546/1151) ei-Muhamm'l-

24 
Ayni, Dam'lfiimm Tarihi, s. 83. 

25 
Ayni, Dam'lfiimm Tarihi, s. 94. 

26 
Bergamalı Cevdet Bey, TifsirTarihi, s. 11-12. 

27 
Bergamalı Cevdet Bey, Tifsir Tarihi, s. SS. 

28 
Ömer Nasuhi Bilmen, Bi!Jiik TifsirTarihi: Tabakôtii'l-miifessirill, Bilmen Yayınevi, İstanbul1973, I, 180. 
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veciz adlı tefsirini övmekte ve ondan çok istifade ettiğini belirtmektedir. Muinüddin Muhammed b. Abdurrahman 
el-İd'nin (ö.905/1500) tefsirini de çok beğendiğini ve ondan da istifade ettiğini söylemektedir. Dahası mezkılr 
eser hakkında övgü dolu ifadeler kullarur~en muhtasar tefsirler içinde şimdiye kadar böyle haşviyatsız ve gayet 
faydalı bir tefsire rastlamadığını da belirtmektedir.29 Cevdet Bey, benzer şekilde Ebussuıld Efendi'nin 
(ö.982/1574) tefsirini de çok övmekte ve bu eserden de çok istifa ettiğini belirterek birçok tefsirden üstün oldu
ğunu belirtmektedir. 

Cevdet Bey, öncekilerin tekran malıiyerindeki kimi tefsirleri içeriklerinin yetersizliği ve tekrardan ibaret ol
duğu gerekçesiyle eleştirmektedir. Bazılarını mezhep taassubuna düşmeleri nedeniyle ve bazı klasik tefsirleri de 
İsrailiyat ve hurafelere yer verdikleri g~rekçesiyle eleştiri konusu yapmaktadır. Örneğin İsmail Hakkı Bursevl'nin 
(ö.1137 /1725) Rılhtt'I-Bryan adlı tefsirini muhtevasının yetersiz ve sığlığınedeniyle eleştirmektedir. Bu tefsirin bir 
tefsir eserinden ziyade daha çok bir mevize kitabı olduğunu söylemektedir. Keza Sıddık Babadır Han'ın 
(ö.1307 /1890) tefsirini de müfessirin verdiği malumatın İbn Teymiyye'den mülhem olduğu ve bu zatın Kadı 
Beydavi ve Zamabşeri gibi büyük müfessirleri hafife aldığı, bunun da kendisine bir hafiflik kazandırmaktan bir işe 
yaramayacağını belirterek eleştirmektedir. Babadır Han'ın tefsirini mühim babisiere temas eden noktalar açısından 
ineelediğini ve bu tefsirin İbn Kesir'in bir kopyası olmaktan başka bir vasfinın bulunmadığına kanaat getirdiğini 
ifade ederek tenkit etmektedir. 30 

Cevdet Bey klasik tefsirler kadar kendi döneminde yazılmış çağdaş tefsirlere de ilgi duymuş, bunlardan da 
muttali olabildiği çağdaşı sayılan müfessirlerin tefsirlerden de istifade ederek haklarında bilgiler vermeye çalışmış
tır. Örneğin kendi zamanında Nisa suresine kadar olan kısmı basılan eski Mısır müftüsü Muhammed Abduh'un 
(ö.1905) tefsirinden de çok istifade ettiğini belirtmektedir. Buzatın Alak ve Muavvizeteyn üzerine yazdığı tefsir
lerden de istifade ettiğini belirterek Muhammed Abduh'u, devrinin nadir yetişen insanlarından biri olarak kabul 
etmektedir. Muhammed Abduh hakkında o dönmede yapılan bazı eleştiri ve iftiralara dair değerlendirme ·yapar
ken, her asırda bu gibi büyük şahsiyerlere yönelik cahillerin benzer iftiralan reva gördüklerini belirterek bı.l:nıara 
şaşırmadığını ifade etmektedir)! 

Genel manada Cevdet Bey, tefsir taribinde İslam dünyasını bir bütün olarak kabul etmiş, devrinin şartlan 
çerçevesinde haberdar olduğu her müfessir ve tefsiri hakkında bilgiler vermeye, müfessirlerin tefsir eserleri kadar 
önemli gördüğü diğer eserlerini de kısaca tanıtmaya çalışmıştır. Eserinde İran'dan Mısır'a, Yemen'den Hindis
tan'a, Arap yanmadasından Anadolu'ya kadar İslam aleminin hemen her bölgesinden muhtelif müfessirlerin ha
yatlarına ve tefsir eserlerine dair bilgilere rastlamak mümkündür. 

Bergamalı Cevdet Bey, tefsir tarihini düzenlerken mezhep ayrımı yapmamış, çoğunluğu Ehl-i Sünnet eko
lüne mensup müfessirlerin tefsirleri olmak üzere Mutezile, Zeydiyye ve Şia ekolüne mensup müfessirlerin de 
hayatiarına ve tefsir eserlerine dair bilgiler vermiştir. . 

Eserinde ağır ve ağdalı bir dil kullanmarnış yaşadığı dönem itibariyle açık ve anlaşılır bir dil ve üslubu tercih 
etmiştir. Eseri Osmanlı Türkçesi ile yazmış olması aynca dikkat çekicidir. Zira kadim gelenekte İslam ıüimlerinin 
büyük çoğunluğu eserlerini Arapça yazmayı tercih etmişlerdir. Bu yönüyle müellif Üniversite geleneğinin oluşma
ya başladığı bir dönemde eserini Türkçe yazarak ilim dili olarak gelişmesine katkıda bulunmuştur. 

Cevdet Bey, eserinde ara sıra Arapça ve Farsça şiiriere de yer vermiştir ki, bu onun devrinde medresderin 
bilim dili olan Arapça ve Farsçaya vukufiyetini göstermesi bakırnından önemlidir. Cevdet Beyin eserine özgü bu 
hususiyet Ömer Nasuhi Bilmen'nin tefsir tarihininde de gözlenmektedir. Bu durum bir yandan medrese geleneği 
içinde yetişen ıüimlerin Arapça ve Farsçaya a.şinalığını ve her iki dili rahatça kullanabildiklerini diğer yandan da 
onların derslerine devam eden, eserlerini mütalaa eden talebenin ve okuyucu kitlesinin bu tür alıntıları anlamakta 
zorlanmadığını göstermektedir. 

d-Cevdet Bey'in Tefsir Tarihinin Tefsir Tarihi Yazıcılığındald Yeri 

Cevdet Bey'in "Tefsir Tarihi" adlı eserinin tefsir tarilM yazıcılığındaki yerini tespit edebilmek için tesir tarihi 
ile ilgili gerek ondan önceki ve gerekse ondan sonra yazılan- diğer tefsir tarihlerine bakmak ve bunlar arasında bazı 
karşılaştırmalar yaparak değerlendirmeyi bu çerçevede yapmak gerekecektir. Bu nedenle öncelikte Cevdet Bey'in 
tefsir taribinden önce basılan klasik tefsir tarihi eserlerine ve bunların genel özelliklerine, daha sonra da Cevdet 
Bey'in vefatından sonra yazılan diğer tefsir eserlerine ve bUnların genel özelliklerine kısaca değinmek daha yararlı 
olacaktır. 

29 
Cevdet Bey, Tefsir Tanöi, 135. 

3° Cevdet Bey, Tefsir Tarihi, s.146, 150. 
31 

Değerlendimıeler için bkz: Bergamalı Cevdet Bey, TefsirTarihi, s. 91, 99, 100, 135, 140-142, 150-151. 
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Tefsir tarihi yazımı açısından bakıldığında günümüze kadar ulaşan ve matbu olarak elimizde bulunan tefsir 
tarihlerini en genel manada iki ana gruba ayırmak mümkündür. Bunlardan ilki tabakat tali! tefsir tarihi yazıcılığı 
diğeri de konu/11 tifsir tarihi yazıcılığıdır. Kanaatirne göre bu iki tarz tefsir tarihi yazıcılığına ansiklopedi tali! tefsir 
tarihi yazıcılığını da eklemek mümkündür. Tabakat tarzı tefsir tarihleri genelde tabakatu'l-müfessirin adıyla anılır
ken diğer iki tarz tefsir tarihi yazıcılığında farklı adlandırmaların varlığı dikkati çekmektedir. 

Tefsir tarihi yazıcılığında en eski ve köklü olan uygulama tabakat tarzı tefsir tarihi yazıcılığıdır ki, bu tarz 
tefsir tarihi yazımında iki farklı tertip dikkati çekmektedir. Bunlardan ilki müfessirleri alfabetik sıraya göre zikre
den tabakatu'l-müfesssirin eserleri, ikincisi de her hicri yüzyılı ayn bir tabaka olarak kabul eden ve müfessirleri 
vefat tarihlerine göre tabakalara yerleştiren tefsir tarihi yazıcılığıdır. Ansiklopedik tefsir tarihiyazıcılığında ise alfa
betik sıra esas alınmaktadır. 

Taşköprüzade (ö.968/1561) "tabakatu'l-müfessirin" konusunda bilgi verirken bu alanda büyük cilili kitap
lar yazıldığını b~lirtmektedir. Ancak bunlar arasında günümüze kadar gelen ve matbu olarak elimizde bulunan en 
eski tefsir tarihi eserlerinden birisi Celaleddines-Suyun'nin (ö.911/1505) yazdığı "Tabakiitu'l-miifessiri!l' adlı eseri
dir. Suyılti daha önce muhaddisler, fakililer ve ı:iahivciler hakkında müstakil tabakat kitaplan yazıldığı halde, yal
nızca müfessirleri konu alan bir tabakat eserinin yazılmadığını belirterek kendisinin böyle bir eseri telif etme gere
ği duyduğunu belirtmektedir.32 

Suyuti'nin bu eseri daha önce tefsir usulüne dair yazdığı el-İtkan adlı eserindeki tabakatu'l-müfessirin bahsi
nin geliştirilerek genişletilmesi suretiyle oluşmuş gibi görünmektedir. 33 Suyıln müfessirler tabakasını ele aldığı 
eserinde sahabe, tabiun, tebeu't-tabiun müfessirlerine daha sonraki dönemlerde tefsir konusunda eser veren mü
fessirlere, bu çerçevede Ehl-i Sünnet, Mutezile ve Şia ekolüne mensup müfessirlerinin adiarına ve tefsirlerine de 
yer vererek toplam olarak 136 kadar müfessiri ele almaktadır.34 Eserde müfessirler tabakasını ele alırken yöntem 
olarak alfabetik sırayı dikkate almaktadır. Ne yazık ki Suyun'nin bu eseri bütün müfessirleri ele almamış ve muh
tasar bir tefsir tarihi olarak kalmıştır.35 

Tefsir tarihi konusunda Suyılti'den sonra eser yazanlar arasında onun talebesi Şemsüddin Muhammed b. 
Ali b. Ahmed ed-Davudl (ö.945/1538) gelmektedir. Kaynaklarda buzatın Suyun'nin talebesi olduğu beyan edil
mektedir. ed-Davudi de hacası gibi eserine "Tabakiitu'l-miifessirin" adını vermiş ve tefsir tarihinde hocasının yön
temine bağlı kalmış, müfessirleri alfabetik sırayı gözeterek zikretmiştir. ed-Davudl eserini hocasının eserinden 
biraz daha kapsamlı hale getirerek toplam 704 kadar müfessire ve tefsir eserine yer vermiştir. Ancak yöntem açı
sından ed-Davudi'nin eserinin hocasının eserinden herhangi bir farkı olmayıp farklılık yalnızca uzunluk ve kısalık 
açısındandır. 36 

Katip Çelebi (ö.1067 /1657), Keift~'z-!(fmtltı adlı e'Serinde ed-Davıldl'nin bu eserini müfessirler tabakasıyla il
gili eserlerin en güzeli olarak kabul etmektedir. Aynca tabakat tarzı tefsir tarihi ile ilgili Şeyh Ebu Said Sunuilah el
Kuze Kinani'nin (ö.980/1573) de bir eser yazdığım ifade etmektedir.37 Ancak bu eser h:ilihazırda matbu değildir. 

Tabakat tarzı tefsir tarihi yazımını esas alan bir başka eser de Osmarılı devri :ilimlerinden vefat tarihini tam 
olarak bilmediğimiz ancak eserinden hareketle ed-Davudl'den sonra on yedinci yüzyılda yaşadığı sonucuna ulaştı
ğımız Osmarılı illemasından Ahmed b. Muhammed Edirnevi tarafından yazılmıştır. Edirnevi de geleneğe bağlı 
kalarak eserine "Tabakatu'l-miifessirin" adını vermiştir.38 Edirnevi tabakat tarzı tefsir tarihi yazımını benimsemiş 
olsa da, tertip olarak kendinden önceki müdliflerden farklı bir düzenleme yapmış, eserinde es-Suyuti ve ed
Davudi'nin yaptığı gibi müfessirleri alfabetik sıraya göre değil, her hicri asn bir tabakaya ayırmak suretiyle tertip 
etmiştir. Böylece yaşadığı döneme kadar müfessirleri yüzyıllık tabakalar halinde tasnif ederek incelemiş ve sonuçta 

32 
Celaleddin es-Suyılti, Tabakôtu'l-nıiifessirfll, Daru'l-kütübi'l-ilmiyye, Beyrut, t.y, s. 9. 

33 
Celaleddin es-Suyılô, ei-İtkii11.fi uliillıi'I-Kıir'all, thk. Mustafa Dib el-Buğa, Daru İbn Kesir, II. Baskı, Beyrut 1414/1993, II, 1227. 

34 
es-Suyılô, Tabakôtu'l-111iifessirf11, s. 108. 

35 
Şemsuddin Mubarned b. Ali b. Ahmed ed-Davıldi, Tabakôtu'l-llliifessirfll, Daru'l-kütübi'l-ilmiyye, Beyrut, t.y. I, 2; es-Suyılô, Tabakôtll'l-
171i!fessirfll, s. 108. ' 

36 
Şemsuddin Mubarned b. Ali b. Ahmed ed-Davıldi, Tabakiitll'l-llli!fessirfll, Daru'l-kütübi'l-ilmiyye, Beyrut, t.y. II, 385. 

37 • 
Kıltip Çelebi, Ketfil'z-~miiJı, Daru Thyau't-Turasi'l-Arabi, Beyrut, t.y. II, 1107. 

38 
Buzatın nisbesi hakkında bazı ihtilaflar vardır. Eserin Süleyman b. Salih el-Hizzi tarafından yapılan tahkikli neşrinin kapak kısmında 
müellifin ismi Arapça olarak Ahmed b. Mı.ıharnrned el-Ednevi şeklinde yazılrna)rtadır. Ancak müellif nüshasına dayanarak basılan ese
rin sonunda müellif beldesinin isminin '~dime" olduğunu açıkça belirtmektedir. Bu açıklamaya rağmen matbu nüshanın başında mü
ellifin isminin Arap harfleriyle "Ednevi" veya "Edenevi" ok-unacak şekilde yazılması--açık bir hata olarak görünmektedir. Bu hatanın 
sebebini eseri tahkik eden Arap asıllı mubakkikin dikkatsizliği veya ülkemizin şehirleri hakkında bilgisiz oluşuna hamlederek müellifin 
ismini Edirnevi şeklinde yazmayı tercih ettik. Ahmed b. Muhammed Edimevi, Tabakôtll'l-171i!fessirfll, thk. Süleyman b. Salih el-:E-llizi, 
Müessesetu'r-Rlsale, Beyrut 1417/1997, s. 7, 444. 
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yaşadığı hicri on birinci yüzyilin sonuna kadar gelmiştir. Edirnevi eserinde toplam olarak 638 kadar müfessire ve 
tefsir eserine yer vermiştir. Müellif eserin sonunda kitabı 1095/1684 yilinda Edirne'de tamamladığını belirtmekte
dir.39 Bu da onun miladi on yedinci yüzyıl alimlerinden olduğunu ve eserini ed-Davucli'den sonra yazdığım gös
termektedir. 

Tabakat tarzı tefsir tarihi yazıcılığını bir diğer örneği de yine Osmanlı dönemi alimlerinden Giriili Sırrı Pa
şa'nın (ö.1313/1895) Osmanlı Türkçesi ile yazdığı "Tabakat ve ddab-ı nıi!fessirin" isimli eserdir. Osmanlıca olarak 
yazılan bu eser tabakat ve adabul müfessirin konusunu birlikte ele alan küçük bir risale şeklindedir. 1313/1894 
yilinda basılan ve ilk Türkçe tefsir tarihi eseri olan bu çalışma toplam 30 sayfadan müteşekkil küçük bir risale 
olmaktan öteye geçememiştir.40 

Tabakat tarzı tefsir tarihi yazıcılığına alternatif olarak ortaya çıkan ve kon11llf tifsir tarihi yazıcılığı diye acilan
dırılabilecek diğer tefsir tarihi yazıcılığı, önce batı dünyasında denenmiş ve daha sonra İslam dünyasına intikal 
etmiş bir tefsir tarihi yazıcılığı tarzıdır. Konulu tefsir tarihi yazıcılığına Batı dünyasından Macar. asıllı müsteşrik 
Ignaz Goldziher (ö.1921), İslam dünyasından da Mısırlı alim Muhammed Hüseyin ez-Zehebi (ö.1977) ile ülke~ 
mizden İsmail Cerrahoğlu ve Bekir Karlığa'nın yazdıkları her ikisinin adı da "Tefsir Tarihi" olan tefsir tarihi ile 
ilgili eserleri örnek verebiliriz. 

Macar asıllı bir Yahudi olan ve İslam ilinıleriyle ilgili çok sayıda eser veren oryantalist Ignaz Goldziher'in 
tefsir tarihi ile ilgili "Die Richtımgen der Islamisehen Korana11slegm1ft' adlı çalışması ilk kez 1920 yılında Leiden de ba
sılmıştır. Bu çalışma daha sonra ilk kez Ali Hasan Abdulkadir tarafından ei-Mezahibtt'I-İslamfyye fl tifsiri'I-K.ttr'ani'I
Kerim adıyla Arapçaya çevrilerek 1944'de .birinci cüzü yayımlanmıştır. Daha sonra aynı eser Abdülhalim en-Neccar 
tarafından Meifthibll't-tifsiti'I-İsldmfadıyla Arapçaya çevrilerek 1955 yilinda tamarnı neşredilmiştir.41 Eser daha son
ra İslam Tifsir Ekolleri adıyla Türkçeye de çevrilerek 1997 yilinda İstanbul'da yayımlanmıştır.42 

Goldziher adı geçen eserinde tefsir tarihini konularına göre tasnif etmiş ve planını T efsirde İlk Merhale, 
Rivayet Tefsiri, Dirayet Tefsiri, Tasavvufi- İşan Tefsir, Mezhebi Tefsir ve Çağdaş Tefsirler olmak üzere altı bö
lüm halinde düzenlemiştir.43 Görüldüğü üzere bu tasnifte tabakalar veya alfabetik sıra değil daha çok tefsir ala
nında yazılan eserlerin belli başlı üst başlıklar altında toplanarak yazımı esas alınmıştır. 

Goldziher'in yaptığı tertip İslam dünyasında yazılan diğer tefsir tarihi eserlerine de ilham kaynağı olmuş ve 
kendisinden sonra yazılan diğer tefsir tarihlerinin yazımını şu veya bu oranda etkilemiştir. 44 . 

İslam dünyasında konulu tefsir tarihi yazıcılığının ilk örneği Mısırlı alim Muhammed Hüseyin ez
Zehebi'nin (ö.1977) yazdığı et-Tifsir ve'I-JJJi!fessinltı adlı eseridir. ez-Zehebi'nin eseri ilk olarak 1961 yilinda iki cilt 
halinde neşredilmiştir. (Hilvan 1961) Daha sonra bu eser çok sayıda yeni baskılar da yapmıştır. ez-Zehebi bu ese
rinde tefsir tarihini konularına göre tefsir etmiş ve meseleye önce tefsir, te'vil ve terciline kavramlarını açıklayan 
bir mukaddime ile başlamıştır. İkinci bölümde Hz. Peygamber ve sahabe asrıncia tefsir konusunu ele almıştır. 
İkinci bölümde taibun asrıncia tefsiri ele almış ve üçüncü bölümde de tedvin asırlarında tefsir konusunu işlemiştir. 
Bu başlık altında nakli (me'sur) tefsir ve akli (re'y) tefsir konularını işlemiş ve dirayet tefsirlerini de iyi (caiz) ve 
kötü (mezmum) dirayet tefsirleri olmak üzere ikiye ayırmıştır. Caiz olan dirayet tefsirleri olarak Razi, Beydavi, 
Nesefi, Hazin, Ebu Hayyan, Nisaburi, Mahalli-Suyuti (Celaleyn), Hatib Şirbini, Ebussuud ve Alusi'yi işlemiştir. 
Daha sonra da konularına göre tasnif etmek suretiyle Mutezile, Şia, Babiyye-Bahaiyye, Zeydiyye, Havaric, Sufi 
(İşari) tefsirler, Felsefi tefsirler, Fıkhi tefsirler ve İlmi Tefsirler şeklinde bütün bir tefsir tarihini konusal bir taksi
me tabi tutarak işlemiştir. 45 

Konulu tefsir tarihi yazıcılığına dair bir diğer örnek de İsmail Cerrahoğlu hocanın yazdığı Tifsir Tarihi adlı 
eserdir. Cerrahoğlu hocanın eserinin ilk baskısı 1988 yilinda yapılmıştır. Eserin bu tarilıten sonra farklı yayınevleri 
tarafından çok sayıda yeni baskıları da yapılmıştır. Cerrahoğlu hocanın tefsir tarihi en genel manada iki bölüme 
ayrıLmıştır. Birinci bölümde Hz. Peygamber Zamanında Tefsir, Sahabe Devrinde Tefsir, Tabiiler Devrinde Tefsir, 
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Tabiiler Devrinden Sonraki Tefsir Hareketleri konulan işlenmiştir. İkinci bölümde ise Lugatçilere Göre Tefsir, 
Fırka Tefsirleri, Tasavvufi Tefsirler, Felsefi Tefsirler, Fıkhi Tefsirler, Rivayet ve Dirayet Yönünden Tefsirler, 
Günümdeki Tefsir Hareketleri şeklinde başlıklar anlarak tefsir tarihi üst başlıklar altında toplanan belli başlı konu
lara göre taksim edilerek işlenmektedir.46 Cerrahoğlu'nun tefsiri ile Muhammed Hüseyin ez-Zehebi'nin yaptlğı 
tasnif arasında içindekilerin planlanması açısından belli bir benzerliğin varlığı dikkati çekmektedir.47 

Konulu tefsir tarihi yazıcılığına dair bir diğer örnek de Bekir Karlığa'nın yazdığı "Tefsir Tarihi" adlı eserdir. 
İbn Kesir tefsirinin Türkçe çevirisinin 16. cildinin sonunda yer aldığı için pek fazla dikkat çekmeyen bu tefsir 
tarihi eserinde de üç ana bölüm bulunmaktadır. Karlığa eserinin birinci bölümünde önce tefsir, te'vil ve tercüme 
kavramlarını işlemiş, ardından da Kur'an tefsirinin kaynaklan, Hz. Peygamber, sahabe ve taoifuı tefsirinin özellik
lerini işlemiştir. İkinci bölümde rivayet tefsiri, dirayet tefsiri, fıkhl tefsirler, Mutezile, Bat:ı.ni, Harici ve felsefi tefsir
ler, şii tefsirler, tasavvufi tefsirler ve münferit tefsir çalışmalan üst başlıklan altında tefsir tarihi sürecinde yazılan 
tefsir eserlerini belli başlı konulara göre tasnif ederek ele almıştlr. Üçüncü bölümü modem tesir faaliyetlerine 
ayıran Karlığa, bu üst başlık altında Türkiye'de tefsir faaliyetleri, Mısır'da tefsir çalışmalan, Kuzey Afrika ve Mağ
rip'te tefsir çalışmalan, Hind yanmadasında tefsir çalışmalan ve İran'da tefsir çalışmalan başlıklarını atarak muhte
lif İslam ülkelerinde yazılan tefsirlere yer verrniştir.4S 

Tefsir tarihi yazıcılığına dair farklı bir örnek olarak ansiklopedi tarzı tefsir tarihi yazıcılığının olduğu 
söylenebilir. Yalnızca müfessirleri ve tefsir eserlerini konu edinen bu tarz eserler diğer ansiklopedilerde olduğu 
gibi alfabetik sırayı dikkate alan bir tür ansiklopedik tefsir tarihi eseri sayılabilir. Bu tarz eseriere Adil Nüveyhid'in 
yazdığı "Mu'cenm'l-miiftssirin" adlı iki ciltlik müfessirler ansiklopedisi örnek verilebilir. Nüvehyiz'in adı geçen eseri 
tabakat tarzı veya konulu tefsir tarihi yazıcılığından ziyade yalnızca müfessirleri içine alan ansiklopedi tarzı bir 
çalışmadır. Nüveyhiz'in çok sayıda müfessirin hayatl ve eserlerini alfabetik sıraya göre işlediği bu eser, 1983 yılın
da Beyrut'ta basılmış olup daha sonra yeni baskılar da yapmışru.49 

Bu üç tarz tefsir tarihi yazıcılığında Bergamalı Cevdet Bey'in tefsir tarihi bazı yönleriyle kendinden önceki 
bazı yönleriyle de kendinden sonraki tefsir tarihi eserlerine benzemektedir. 

Cevdet Bey'den sonra tabakat tarzı tefsir yazımını devam ettiren merhum Ömer Nasuhi Bilmen, kendisin
den önce müfessirler tabakasına dair yazılan eserlerden haberdar görünmekte, kendi eserini yazma nedenini ge
rekçelendirme bağlamında onlara dair değerlendirmeler yapmakta ve bu çerçevede Cevdet Bey'in yazdığı tefsir 
tarihine de değinmektedir. Eserinde niçin böyle bir eseri yazma teşebbüsünde bulunduğunu açıklarken kendinden 
önce tefsir tarihi ve müfessirler tabakasına dair yazılan eserlerin genelde kısa ve eksik oluşlarını gerekçe göster
mektedir. Bu bağlamda tabakatu'l-müfessirin konusunda eser yazan İmam Suyılci, Ahmed b. Muhammed 
(Edirne·vi), Muhammed b. Ali b. Ahmed ed-Davfıdi.. Sım Paşa ve Bayezid Dersiaıllıarından Bergamalı Cevdet 
Efendi'nin yazdıklan tabakat tarzı tefsir tarihlerini zikretmekte ve bunların pek muhtasar eserler olduğunu beyan 
etmektedir. Sözü Bergamalı Cevdet Bey'in yazdığı tefsir tarihine getirerek bu eserle ilgili kanaatlerini şu şekilde 
ifade etmektedir: 

''Bayezid Dersiamlarından Bergamalı Cevdet Efendi merkumun "Tefsir Tarihi" unvanıyla yazmış olduğu 
matbu bir eser de "Tabakatu'l-müfessirin" kabilinden olup meşhur müfessirlerden ve muhaşşilerden 95 kadar 
zevat ile tefsirleri hakkından kısmen muhtasar ve kısmen oldukça mufassal faydalı bazı malumatl ihtiva etmekte 
ise de bundan da birçok müfessirler hariç kalmışru."SO 

Bergarnalı Cevdet Bey'in tefsir tarihinin yöntem olarak Ömer Nasuhi Bilmen'i kısmen etkilediğini söyleyebili
riz. Zira merhurri Cevdet Bey, tefsir tarihinde Edirnevi'nin asırlan dikkate alan tabakat tarzı tefsir tarihi yazıcılığını 
izlemiştir. Merhum Ömer Nasuhi Bilmen de aynı yöntemi izlemiştir. Bu açıdan merhum Ömer Nasuhi Bilmen'in 
kendinden önceki bu iki :ilimin yöntemini izlediği söylenebilirse de merhum Ömer Nasuhi Bilmen'in tefsir usulü 
konulanyla tefsir tarihini birleştiren yönteminin Cevdet Bey'den mülhem olduğunu söyleyebiliriz. Zira merhum 
Ömer Nasuhi Bilmen eserinde önceki tabakat tarzı tefsir eserlerinde görülen yalnızca müfessirler tabakasına yer 
verme usulünü takip etmemiştir. Bergarnalı Cevdet Bey'in yaptlğı gibi tefsir usulü ile tefsir tarihinin birleşimi mahiye-
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rindeki ''Tefsir Tarihi" adlı eserde izlenen yöntemi esas alrmştır. Bergamalı ile aym yöntemi benimseyen merhum 
Ömer Nasuhi Bilmen de büyük tefsir tarihi ya da eliğer adıyla tabakatu'l-müfessirin adlı eserini iki bölüme ayırmış, 
birinci bölümünde tefsir usulünü ilgilendiren konulara yer vermiştir. Bu bölüm yaklaşık olarak 190 sayfadan ibarettir. 
İkinci bölümde ise müfessirler tabakasına yer vererek kendi dönemine kadar gelen müfessirler tabakasım yüzyıllar 
halinde tabakalandırmayı tercih etmiş ve toplam olarak 463 müfessire yer vermiştir. sı Eserin içindekiler kısmında ise 
kendisi de tabakamn sonuna dahil edilerek sayı 465 olarak verilmektedir. 

Tefsir usulü ile tefsir tarihini birleştiren yöntemin İsmail Cerrahoğlu'nun "Tefsir Usulü" adlı eserinde de 
kısmen yer aldığım görmekteyiz. Zira Cerrahoğlu'nun tefsir usulüne dair eserinde önce Kur'an, sure ve ayet kav
ramları işlenmekte, ardından Kur'an t~ ve kıraat konularına değinilmekte, ardından ulfu:nu'l-Kur'an konuları 
işlenmekte ve son bölümde de tefsir tarihine yer verilmektedir. 

Sonuç 

İster tabakatu'l-müfessirin adıyla isterse başka adlarla yazılmış olsun klasik ve çağdaş tefsir tarihleri arasın
daki yeri itibariyle bakıldığında Bergamalı Cevdet Bey'in "Tifsir Tarihl' adlı eseri, tabakat tarzı tefsir tarihi yazım 
geleneğini sürdüren orta hacimli bir kitaptır. Eser muhtevası ve müfessirler tabakasının tasnifinde izlediği yöntemi 
bakımından kendinden önce yazılan es-Suyuti ve ed-Davucli'nin tefsir tarihlerinden farklıdır. Muhteva itibariyle 
farklılığı adı geçen iki eserin izlediği yalmzca müfessirler tabakasına yer verme uygulamasından farklı olarak tefsir 
tarihinin başına tefsir usulü ile ilgili konuları da ekleyerek tefsir tarihi ile tefsir usulünü birleştirmesidir. Yöntem 
bakımdan farklılığı ise tabakat geleneğini esas alan es-Suyuti ve ed-Davucli'nin tercih ettikleri müfessirleri alfabetik 
sıraya göre zikretme yerine Osmarılı dönemi aJ.imlerinden Edirndi Ahmed b. Muhammed Edirnevi'nin izlediği 
her hicri yüzyılı ayn bir tabaka kabul eden uygulamayı esas alrmş olmasıdır. 

Cevdet Bey'in "Tefsir Tarihi'ni kendinden önceki ve sonraki tefsir tarihlerinden farklı kılan bir eliğer ö.p.emli 
özelliği de medrese geleneği ile akademik gelenek arasında geçiş sürecini sergileyen ders kitabı niteliğinde bir ça
lışma oluşudur. es-Suyuti, ed-Davucli ve Edirnevi'nin eserleri daha çok ihtiyaç anında başvurulacak kaynak eser 
niteliği taşırken Cevdet Bey'in tefsir tarihi kaynak eser niteliğinin yanı sıra yazıldığı dönem için daha çok ders 
kitabı niteliğinde bir çalışmadır. Eserin medrese geleneği ile akademik gelenek arasında geçiş niteliğinde bir çalış
ma olarak değerlendirilmesi, bir yandan gelenekten devraldığı mirası sürdürmesi eliğer yandan da onun üstüne 
yeni şeyler koymaya çalışması nedeniyledir. Cevdet Bey tefsir tarihinde akademik teamillde kullamlan elipnot sis
temini kullanmamıştır. İslam dünyasında yazılan tefsir tarihlerinde elipnot uygulaması ez-Zehebi'nin eseriyle baş
lamaktadır. Ancak bu Cevdet Bey'in tefsir tarihinin değerinden bir şey eksiltmez. Çünkü medrese geleneği içeri
sinde de nice büyük şahsiyetler yetişmiş ve anıtsal nitelikte ölümsüz eserler vücuda getirmişlerdir. Bu tespit yal
nızca tafsir tarihi yazım geleneğinin geçirdiği evreleri ve yaşanan süreci ve gelinen noktayı göstermek bakımından 
yaptığımız bir tespittir. Cevdet Bey'in gelenekten devraldığı mirasın üstüne yeni şeyler koyma girişimi ise Mu
hammed Abduh ile ilgili değerlendirmelerinde görülmektedir. 

Cevdet Bey'in "Tifsir Tarihi' adlı eserini önemli ve farklı kılan bir eliğer özelliği de Darülfünun İlahiyat Fa
kültesinde görev yapan tefsir ve tefsir tarihi hocasının ders notlarından oluşan akademik bir eser oluşudur. Bu 
anlamda eser ülkemizde üniversite düzeyinde okutulan lisans derslerinin notlarından derlenerek oluşan ilk Türkçe 
tefsir tarihi eseri niteliğindedir. 

Eseri önemli ve değerli kılan bir eliğer özelliği de hocalarımn hatırasına vefa gösteren İlahiyat Fakültesi ta
lebelerinin gayretiyle neşredilrniş olmasıdır. Eserin başında kitabın Darülfünun İlahiyat Fakültesi Talebe Cemiye
ri'nin neşriyatından olduğu ve malıdut sayıda basıldığı kaydı yer almaktadır. Buna göre eser, müellifin 1926 yılında 
gerçekleşen vefatından bir yıl sonra 1927 yılında talebderin himmetiyle eski harflerle Osmarılıca olarak basılıruştır. 

Eser ülkemizde üniversitelerin kuruluş sürecinde Darülfünun İlahiyat Fakültesi bünyesinde lisans düzeyin
de okutulan derslerin düzeyini göstermesi ve ülkemizde İlahiyat Fakültelerinde tefsir geleneğinin akademik zerni
ninin oluşmaya başladığı döneme özgü çalışmaların ilk örneklerinden biri olması bakımından da aynca önemlidir. 

Eser tefsir usulü ile tefsir tarihini birleştiren özelliği ~e müfessirleri tabakat tarzında ele alması bakımından 
kendinden sonra Ömer Nasuhi Bilmen'in yazdığı tefsir tarihi adlı eseri gerek şekil ve gerekse içerik bakımından 
belli ölçüde etkilemiştir. Tefsir usulü ile tefsir tarihini birleştiren yönüyle de İsmail Cerrahoğlu'nun Tifsir Ust~lii ve 
Mehmet Sofuoğlu'nun Tifsire Girif adlı eserleri gibi tefsir ~sulüne dair sonraki çalışmaları belli ölçüde etkilemiş 
sayılır. Ancak aym etkilemenin konulu tefsir tarihi yazımı bakımından geçerli olmadığı anlaşılmaktadır. 
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es-Suyılci, ed-Davıldi ve Edinevi gibi kadim ulemanın yazdıklan klasik tabakat tarzı tefsir eserleri eğitim öğ
retim açısından ders kitabı olarak okutulmaya pek elverişli değildir. Lisans eğitimi açısından konulu tefsir tarihleri 
daha elverişli çalışmalardır. Bu nedenle olsa gerek ez-Zehebi ve Cerrahoğlu gibi son devir ilimleri tefsir tarihleri
nin yazımında tabakat geleneğinden ziyade konulu tefsir tarihi yazımını tercih etmişlerdir. Bu tarz tefsir yazımının 
ilk kez batılı bir oryantalist tarafından denenmiş olması, uygulamanın yanlış olduğu anlamına gelmez. Zira burada 
önemli olan önce içerik, sonra da yazılan tefsir tarihlerinin işlevselliği ve eğitim öğretim açısından elverişli olup 
olmaması dır. 

Kaynakların verdiği bilgiye göre Darülfünun İlahiyat Fakültesinin 1924 yılında gerçekleşen açılış dönemin
de fakültede tefsir ve tefsir tarihi dersleri okutulmaktaydı. 1924 ila 1926 yıllan arasında bu -fakültede ders veren 
Bergamalı Cevdet :Sey'in yazdığı "Tifsir Tarih?' adlı eseri ile o dönemde fakültede okutulan tefsirle ilgili diğer ders
lerin günümüzde llahiyat Fakültelerinde okutulan tefsir tarihi, tefsir usulü ve tefsir şeklinde sıralayabileceğimiz 
ana derierin esasını teşkil ettiğini de söyleyebiliriz. Bütün bu veriler çerçevesinde günümüz İlahiyat Fakültelerinin 
Temel İslam Bilimleri bölümlerinin bir parçası olan Tefsir Anabilim Dallannın köklerinin son derece sağlam ve 
güçlü olduğu söylenebilir. Bu yönüyle tefsir ilmini geliştirmeyi hedefleyen tefsirciler ve müfessirler, tarihin her 
döneminde ürün veren tefsir ilmini geliştirmek için maziden devraldıklan köklü mirasa sahip çıkarak bir yandan 
hale ışık tutmaya çalışırken diğer yandan da istikbalin yeni ufuklarına yelken açmayı sürdürmektedirler. 




