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KLASiK OSMANLI DÖNEMİ 
UFUK ESERLERİNDEN NESEFI'NİN 

"" . . " MEDARIK'INDE TE'VIL OLGUSU ve 
OSMANLI DÜŞÜNCESiNE KATKILARI 

Sıddık BAYSAL' -Muhammed Bahaeddin YÜKSEL" 

Giriş 

Osmanlı Düşüncesi ifadesi, bu isim altında çalışma yapacak araşbrmacı
nın konusunu araşmacağı dönem ve sosyo-kültürel vasata ilişkin şek.ü bir 
kayıt olmanın ötesinde doğrudan araşbrma konusunun mahiyetine dair 
belirleyicilik hususiyeti çok yüksek temel bir kavramdu. Osman lı' ya nispet 
edilen düşiliı.sel bir konunun zaman-mekan koştİluyla birlikte özsel/zatl ni
telikleri bakımından da bu nispeti/Osmanlılığı :doğrulayabilmesi gerekir. 
Bu tespitin gereği olarak bu' tebliğde; öncelikl~ Osmanlı düşüncesi kavramı 
açıklanacak; oradan Osmanlı düşüncesinin kendini ifade ettiği temel alan
lardan biri olması nedeniyle Osmanlıda Tefsir anlayışına değinilecektir. 
Ardından Osmanlı düşüncesinin kendinden önceki bir müessirin/müessir
lerin eseri oldugıt kaziyesinden hareketle Osmanlı'daki tefsii:-te'vil anlayı
şının kökleri, Mediiriku't-tenzll ve hakiiikıt't-te'vil örneği üzerinden açıklanma
ya çalışılacakbr. Osmanlı düşüncesine etkileri bakımından Ebu'I-Berekat 
en-Nesefi'nin (ö. 710/1310) eseri Medarik'teki te'vil olgusu, Kitfibu't-teysir fi 
kavaid-i ilnıi't-tefsir'de Muhammed b. Süleyman el-Kafiyeci'nin (ö. 879/1474) 
vazettiği, muhkem ve miiteşabih ayetlerin delaletlerinin bilinebilirliğine iliş
kin külli kaidelerle karşılaşbrılacakbr. Kafiyeci, bu iki kavramı, murad-ı 
ilahınin farklı düzeyler ini ve bu düzeylerdeki kastın bilinebilirliğini içer
mesinden dolayı tefsir ilminin odağına yerleştirmiş ve tefsiri, bu çerçevede 
tarumlamışbr. Medfirik ı:efsiri'yle Kitabu't-teysir'in mukayesesİ, Osmanlı dü
şüncesini etkileyen dinamiklerden biri olan te'vilin zaman içindeki hareke
tini görmemizi sağlayacakbr. Hocası Molla Fenari'nin Kafiyeci üzerindeki 

·Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İ;lami İlimler Fakültesi. Dr. Öğr. Üyesi (sbaysal72@ 
mynet.com). · 

·· Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi. Dr. Öğr. Üyesi (bahaed
dinyuksel@ohu.edu.tr). 
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etkilerineyse Osmanlı düşüncesinin müessiri de~ de bizzat Osmanlı dü
şüncesinin nüvesi olması hasebiyle icmalen deginilecektir. 

Bu çalışma, tarihi şahsiyetler/eserler üzerinden yürütüldüğünden be
timleyicilik esasına dayanacaktı,r. Farklı zamanlarda yazılmış iki eser/iki 
düşünc~ arasındaki ilişkilerin benzerlik, ayrıklık, özdeşlık ve uyuşmazlık gibi 
manbk ilkeleri temelinde incelenmesi nedeniyle de aniliz ve senteziere 
başvurulacakhr. 

Osmanlı Düşüncesi Kavramı 

Tahsin Görgün, eş-Şakiiiku'n-Nu'miiniye'ye atıfla Osmanlı düşüncesi 
kavramırun, Osmanlı idaresi altındaki coğrafyada ortaya çıkan düşünce 
anlarruna geldiğini belirlemiş . ama bu tarunu yeterli görmediğinden bu 
düşüncenin Osmanlı siyasi haritasındaki bütün din ve dillerde ortaya çı
kan düşünceleri kapsadığıru eklerrl.iştir. Bu itibarla Osmanlı düşüncesi, salt 
resınl görevlilerin temsil ettikleri düşünce hareketlerinden ibaret de@dir; 
bililis resmi'-gayr-ı resınl tüm kurumlarda faaliyet gösteren ilim adamları 
ve aydınların, .fikir, sanat ve zanaat erbabının, hasılı toplumun tüm kesim
lerinin katılımıyla oluşturulmuş bir dönem düşüncesidir. Bir başka ifadeyle 
Osmanlı düşünürünün yazılı ve şifahi eserleriyle sabit dönem fikriyatıdır.ııı 

Osmanlı düşüncesi belirli siyasi coğrafyada oluşan döne~ düşüncesi 
olma özelliğiyle Türk düşüncesinden ayrılmaktadır. Türk düşüncesi kav
ramı, Osmanlı'ya bağlı olmaksızın ama onu kapsayacak şekilde Türkçe ko
nuşan insanların farklı dillerde ortaya koydukları tüm düşünsel faaliyetleri .. 
içermektedir. Dolayısıyla Osmanlı düşüncesi, Türk düşüncesinin tarihi bir 
evresi ve tezahürüdür. Ancak bu. tanım, etrafını cami değildir. Çünkü Os
manlı düşüncesi, aynı zamanda kendinden önceki bir başka düşüncenin, 
İslam· düşüncesinin devamı ve yeniden üretilmesidir. Buna rağmen ne Türk 
düşüncesinin ne de İslam düşüncesinin yegane formudur. Osmanlı düşün
cesi kavramı, orijini/kay.r:ıağı bakımından Türk düşüncesiyle İslam düşün
cesinin kesiştiği noktada özel bir al~ işaret etmektedir; dolayısıyla Türk 
düşüncesi veya İslam düşüncesine indirgenemez.l21 

Osmanlı düşüncesinin zemininde Razi'nin durduğunu düşünen çağdaş 
araştırmacılar, onu kavramak için Razi'yi anlamış olmayı önkoşul olarak 
zikretmektedirler. Onlara göre bu düşüncede ilmin karakterini Razi'ni.İı 
keliim'i1elsefi sistemi biçimlemektedir. Esiruddin el-Ebhed (ö. 663/1265), 
Ebu'l-Fadl el-İd (ö. 765/1355), Kutbuddin er-Razi (ö. 766/1364), Sa'duddin 
et-Teftazaru (ö. 792/1390), es-Seyyidu'ş-Şerif el-Cürcaru (ö. 816/1413), Molla 

[1] Tahsin Görgün, "Osmanlı Düşüncesi Nasıl Anlaşılabilir?", Tiirk Araştırmaları Dergisi 
13/14 (2003}: 31-32. 

[2] Görgün, "Osmanlı Düşüncesi Nasıl Anlaşılabilir?", 32. 
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Fenari (ö. 834/1431) ve ed-Devvaru (ö. 908/1502) bu sistemin mümessilleridir. 
Diğer taraftan Osmanlı düşüncesi, Muhyiddin ibnü'l-Arab1 (ö. 638/1240) ve 
Mevlana Celaleddin er-RCı.ml'nin (ö. 672/1273) vahdet-i vücud fikrine dayalı 
nazari tasavvuf düşüncesini, Sadreddin Konevi (ö. 673/1274), Davfid-i Kay
sert (ö. 751/1350), Şemsuddin Molla Gürarn (ö. 893/1488) ve· Molla Fenari'nin 
katkılarıyla kelami-felsefi sistemle yoğuran, böylece irfaru sistemi, beyarn 
ve burharu sistemle buluşturan bir düşiincedir.l31 

Osmanlı' da.Tefsir Anlayışı 

Osmanlı düşüncesini anlamayı güçleştiren temel etkenlerden biri, ta
rihte bu adla bir düşüncenin hiç var olmadığı şeklindeki yargı; diğeriyse 
Osmanlı düşüncesinin varlığım kabul eden ama onun kendisinden önceki
lerin bir tekrarı olduğu gerekçesiyle yok hükmünde addedilmesin.i savunan 
yargıdır. Bu yargılar, Osmanlı düşüncesini incelerneyi değersizleştirmekte, 
düşünsel çabaların israfına indirgemekte ve araşbrmacıların bu alandan 
uzak durmasına yol açmaktadır. Oysa mevcut Osmanlı külliyab, bu dü
şüncenin varlığının fiili karutıdır.14l Ayru vakıa, Osmanlı'da tefsir düşünce
sinin gerek usıU gerekse pratik düzeyinde var olduğunu da göstermektedir. 
Kitnbu't-teyslr ve bu dönemde yazılan tefsirlerin J!lukaddimeleri veya şerh, 
haşiye ve ta'lik tarzındaki eserler, Osmanlı'daki tefsir usıUüniin nüveleridir. 

Osmanlıda tefsir kültürü,· genellikle kendisini şerh ve haşiye tarzında 
ifade etmiştir. Klasik tefsirlerin günün ihtiyaçlarını karşılayabileceği kabu
Iiinden hareketle bu dönemde yeni eserler yazılmamış, onun yerine şerh 
ve haşiyeler yazılmış veya medr~selerde öğrenilen temel bilgilerin tatbiki 
sadedinde sure tefsirleri üretilmiştir. Molla Fenari'nin Aynu'I-a'ynn'ı, Safer 
Şah'ın (ö. 834/1431) Tefsiru Sureti't-Teknsur'u, Hızır Bey'm (ö. 863/1459) Tefsir-i 
Ynsin-i Şerifi, Molla Hüsre:v'in (ö. 88Siı480) Risiile fi esrnri'l-Fntilıa'sı bunun 
örnekleridir.ısı Bu dönemde pek çok sure tefsiri yazılmıştır ama zaman iti
barıyla bu tebliğin dışında kalmaktadır. 

Osmanlı'da sure tefsiri yazımırun revaçta olması, Kur'an'ın tümüyle 
tefs~inin hiç rağbet görmediği anlamına gelmez. Kutbeddin İzniki''nin 
(ö. 821/1418) Tefsiru'l-Kur'an'ı, Haa Paşa'nın (ö. 827/1424) Mecmau'l-envqr'ı, 
Şihabuddin es-Sivasi"nin (ö. 860/1455) Uyunu't-tefnsir'i ve Molla Gürani'nin 

[3] Mustafa Öztürk, "Osmanlı Tefsir Killtürüi\e Panoramik Bir Bakış", Osmnrılı Toplımıımdn 
Kıır'nn KiiiHir ve Tefsir Çalışmaları - I (İstanbul: ilim Yayma Vakfı Kur'an ve Tefsir Akademisi 
Yaymları, 2013), 91-160; Mehmet Paçacı, "Osmanlı Medresesinde Tefsir Ögtetiminin Yeri ve 
Tefsirin Çağdaşlıkla Karşılaşması," Osmanlı Toplumunda Kur'an Kiilhlr ve Tefsir Çalışmainn-I 
(İstanbul: İlim Yayma Vakfı Kur'an ve Tefsir Akademisi Yaymlan, 2013), 63-89. 

[4] Görgün, "Osmanlı Düşüncesi Nasıl Anlaşılabilir?", 30-45. 

(s] Öztürk, "Osmanlı Tefsir Kültürüne Panoramik Bir Bakış," Ul-129, 136-141. 
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Giiyeht'l-emanl'si Kur'an'ın tamarrunın tefsirleridir. Bu tarzda yazılnuş bir
kaç örneği daha zikretmek mümkündür. Ancak onlar, Kafiyeci'nin vefatın
dan sonra yazıldığından bu tebliğin sahası dışında kalinaktadır. Bu tefsirle
rin ortak özelliği, her birinin rivayetleri mündemiç olmakla birlikte dirayet 
esasına müsteniden yazılnuş olmasıdır.161 Bu veri, Osmanlı'da tefsir ilminin 
n~-akıl bütünlüğünde tasavvur edildiğini ve tefsir faaliyetlerinin bu ek
sende yürütüldüğünü göstermektedir. Kafiyeci'nin tefsir tasavvuru da bu 
şekildedir. 

Öte yandan bir tür olarak şerh, haşiye ve ta'lik, . aslında Osmanlı'daki 
yöntem kaygısının tezahürü sayılmalıdır. Zira bu tür çalışmalar, kendileri
ne ulaşan ilınf müktesebatın anlaşılması çabasına yöneliktir. Mevcut mük
tesebatın nasıl okunrnası gerektiğine ilişkin ilkeleri ve altyapılarındaki 
düşünce sistemlerini içermektedir. Dolayısıyla şerh, haşiye ve ta'li.k; ilgili 
olduğU esere has usul konumundadır. Şerhleri usfi.l .olarak telakki etmenin. 
önünde duran en ciddi engel, onların açıkladıkları eserleri nicelik itibarıyla 
aşmış olmasıdır. Zira usul, mahiyeti gereği füru' gibi detay içermez. 

Medarik' te Te'vü Olgusu 

Biyografi. eserleri Ebu'l-Berekat'ı17J'. zahit, muttaki, ileri düzeyde Arapça 
ve Farsça bilen, ömrünü ilme adamış salih bir alim olarak tanıtmaktadır. 
İbn Hacer'e göre "alliime-i cihandır." Leknevl'ye göre ise "kendisiyle içtihat ka
pısının miihiirlendiği, kendinden sonra mezlıepte nıiiçtehidin kalmadığı"181 İslam 
alimidir. Bu tasvirler, Ebu'l-Berekat'ın liyakatinin remizleridir. Moğol istila-·. 
sının oluşturduğu ağır psikolojik baskıya rağmen çoğu tamamen imha edil
miş İslfuni birikimin etrafa saçılan küçük ve düzensiz parçalarını yeniden 
tedvin ettiği için o, bu sıfatiara layıktır.191 ~serleriyle İslam kültür mirası
nın tespit ve transferinde önemli bir rol üstlenmiştir. Bu çalışmada Medii
riku't-tenzil tefsiri, te'vil noktasında Osmanlı düşüncesine etkileri bakımın
dan Kitabu't~teyslr'deki teisir-te'vil ilkeleri üzerinden değerlendirilecektir. 

Hanefi'-Maturidi düşüncenin tefsir sahasındaki savunusu niteliğindeki 
Medarik tefsiri, tenzilin bilgisiyle birlikte te'vilin hakikatlerini açıklamak gayesiy
le yazılmış ·özel bir eserdir. Müfessirin mukaddimede koyduğu bu kayıt, 

[6} Öztürk, "Osmanlı Tefsir Kültürüne Panoramik Bir Bakış," 130-136. 

(7} Ebu'l-Berekat'ın diger eserleri, el-Mustnsfn, el-Musnffn, el-Vllfi, el:Kiifi fi şerlıi'l-Vfifi, Keıızu' d
dekiiik, Meniirıı'l-eııvilr, el-Mımevvir fi şerlıi'l-Meııfir, Keşfıı'/-esrfir fi şerlıi Menfiri'l-eııvfir, Şer
Jııı'I-Mımtelınb fi usıili'l-mezlıeb,• Umdetıı'l-nkfiid, el-i'timfid fi'l-i'tiknd, Şerlm'l-Knsldeti'l-lfimiyye 
ji't-tevlıld'dir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Baysal, Ebıı'l-Berekfit eıı-Nesefi'nin Medfirikıı't-teıızfl ve 
Jınkfiiku't-te'vil Adlı Eseriııde Tefsir-Te'vil İlişkisi (Ankara: Bilge Yayınları, 2016), ~-4Z 

[8] İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tnrilıi (Ankara: Fecr Yayınları, 1996), 2: 287. 

[9} Murteza Bedir, "Nesefi, Ebü'l-Berekat", Tiirkiye Diynnet Vakfı İsllnıı Ansiklopedisi (İstan
bul: TDV. Yayınlan, 2006), 32: 567. 
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eserin muhtevasını ve kaynak metinl~ri okuma usulünü içermektedir. 
Medarik metninin tefsir rivayetleriyle birlikte te'vili, Kur'an lafız ve ibare
lerinin açıklanmasında ve anlamlandırılmasında göreve çağırması, yaza
rın Kur'an perspektifinden vakıaya bakışı ve güneelin değişken tabiatını 
tenzilin sabit referanslarıyla ilişkilendirme isteğiyle al§..kalıdır. Bir tefsirde 
tarih ve dile başvurulması kaçınılmazdır. Ancak Kur'an, geçmişteki hadi
seleri eşzamanlı bir dille tahkiye etmek kashyla indirilmiş, o ana münhasır, 
donmuş bir kitap değildir. Tevhid inancının merkezinde yer aldığı ahl§..klı 
bir hayat tarzı vaz etmesi sebebiyle her çağa yönelik mesajlar içermekte ve 
hangi çağda yaşarsa yaşasın birey ve toplumun hayatını etkilemektedir. Bu 
yüzden müfessir, eserinin Kur'an'ın indiği andaki anlamlarını belirleme
nin ötesinde rol üstleneceğini başından belirtmiştir.ııoı 

Ebu'l-Berekat'ın esere yüklediği rollerden ötürü Medt1rik, yazarırun ide
alleri ve dünya görüşünün ifadesidir, denebilir. Mediirik metninin kısa ve 
örtük ifadeleri sayısal niceliklerinin üstünde iletiler taşımaktadır. Kullan
dığı terimierin arkasında bir düşünce dünyası; yazarı, üyesi olduğu inanç . 
toplumuna bağlayan hususi dünya görüşü; vakıaya bakışını yönlendiren 
bir zihniyet ve hayalına egemen normları vaz eden bir hukuksistemi dur
maktadır. Bunları görebilmek için tarihe, dilbilimsel analiZlere, antrapolo
jik incelemelere, epistemolojik ve ontolojik tahliliere ve bilgi sosyolojisi ek-, 
seninde nitelikli/derinlikli okumalara ihtiyaç vardır. Eserin orijinal yönü, 
muhtasar olmasına rağmen taşıdığı yüksek ifade gücüdür. Diğer taraftan 
eser, sıradan okumalarda yüzeysel anlamlarıyla tebarüz eder. Bu okuma 
düzeyinde kendisini el-Keşşiif ve Enviiru't-tenzil'den ayıran içeriği açığa çık
madığından intihal muamelesi g~rür. 

Otantik bilgiyle çağdaş birikimleri birlikte kullanan Mediirik nazarında 
te'vilin rolü, yorum modeli hüviyetiyle Kur' an' ı geleceğin ilgisine açmakta
dır. Nassa müstenit olması nedeniyle tefsirin kaynakları tüm zamanlarda 
sabittir. Tüm tefsirler, bu verileri/nassı sabit delaletleriyle kullarur. Burada 
orijinalite aramak gereksizdir. Medarik de böyledir. Onda da tefsirin kaynak
ları, sürınet, icma' ve sahabe rivayetleridir. Nüzulle eş zamanlı şiire, lafızla
rm alıvalinin aydınlahlmasında harici karine olarak başvurmaktadır. Lafız
ların morfolojik ve semantik yüktenimlerini inceleyen dil ve belagat ilimleri, 
eşzamanlı/senkronik tespitler kapsamında tefsirin referansıdır. Ancak Me
darik'te dil v~ belagat grubundaki ilimler, te'vilin de araodır ama te'vil için 
başvurulduklarında sundukları delalet, artzamanlı/anakroniktir.ını 

[10] Cerrahoğlu, Tefsir Tari/ı i, 2: 281; İbn Şah, el-İk/11 alıi Medliriki't-teıızil (Beyrut: Daru'l-Kütü
bi'l-İlmiyye, 1971), 1: 7-12; Alaadelin Ali Hazin, Tefsirıı Htizin (Mısır: Daru'l-Kütübi'l- Ara-
biyyeti'l-Kübra, ty.), 1, 2-11. · 

[ll] Baysal, Ebıı'l-Berekiit eıı-Nesefi'ııiıı Medıirikıı't-Tenzil ve Hakıiikıı 't-Te'vil Adlı Eserinde Tef
sir-Te'vll hişkisi, 53-162. 
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Osmanlı tefsir anlayışında statik tabiatından ötürü nass düzeyinde ori
jinalite arayışına girmek geçmişte olduğu gibi bid'at sayılnuştır. O zaman 
orijinaliteyi dinarnizmin mümkün olduğu sahalarda aramak gerekir. Tefsir 
ilmi söz konusu olduğunda o alan, te'vildir. Bu yüzden Medarik'te tefsir_ 
değil de te'vil olgusu üzerinde durulacaktır. · 

Medarik'te Te'vilin Mahiyeti 

Lügatte "hedef", "akıbet", "yorum'~ "bir şeyi ilk. halipel aslına döndÜr
mek" anlamlarına gelen te'vil, ıstılahta ibarenin tili anlarrum bir karineden 
öİiirü ilk/esas anlamına tercih etmektir. Kelama nispet edildiğinde sözün 
manası, aniatılmak istenen şeyin kendisidir. Kelam talep içeriyorsa talebe 
konu fiilin kendisi, haber içeriyorsa haber verilenin aynen zuhurudur.ıııı 

Maturldi te'vili " .. . kat'l konuşmaksızın, yani muradın bu olduğuna Allah'ı 
şahit tutmaksızın lafzı içerdiği muhtemel manalardan birine bir karine mucibince 
hamletmektir ve fukahaya aittir."l131 şeklinde tanımlamaktadır. 

Bunlar te'vilin literatürdeki tarumlarıdır. Ancak bu tebliğ te'vili, Meda
rik bağlamında incelemektedir. Dolayısıyla b_u tebliğe esas tanım, Ebu'l-Be
rekat'ın zihnindeki tanımdır. Ancak Medarik'te te'vil, pratiğiyle tanımlan
mıştır. Öte yandan Medarik'i dibacesinde taşıdığı ve onunla bütünlük arz 
ettiği için Hazin Tefsiri'ndeki te'vil tanımı, Ebu'l-Berekat'ın te'vil tanımı 
addedilebilir. O tanım şöyledir: "Te'vil, Kitap ve Sünnet'le çelişmeyecek şeJ...-il
de ayeti istinbat yoluyla muhtemel manalarından konteksline uygun olanına sarf . . 
etmektir. MeŞruiyetini sahabenin tatbikatından alır. Sahabe, Kur'an'ın anlamlarına 
dair söylediği her şeyi Hz. Peygamber'den öğrenmemiş; Kur'an'ı anlayabildiği ka
darıyla tefsir etmiştir."1141 Buradan müfessirin te'vili, sahabe uygmamalarıyla 
sabit, Hz. Peygamber'in tasvibiyle meşruiyetini kazanmış bir anlamlandır
ma çabası olarak gördüğü sonucu ortaya çıkar. 

Te'vili, islamı bilginin asıllanndan kıyas kapsamında zihinsel işlem
ler örüntüsü olarak uygulayaı:ı Medarik, bu tuh.ımuyla yukandaki çıkarı
numızı desteklemektedir. Nitekim ~üfessir, "Şeriati vaz eden otorite, zann-ı. 
galibi bilginin makamına koymuş ve şehadatta olduğu gibi kendisiyle amel etmeyi 
emretmiştir."U51 demektedir. Ebu'l-Berekat'ın bu yorumu, Maturfdf'nin aynı 
ayetlerden elde. ettiği çıkarımla t,ıyuşmaktad.ır. Nitekim Maturfdi', bu 

[12] İbn Manzfu, "Ale", Lisfinıı'l-Arab (Kahire: Daru'l-Mearif, ty.); Ebu Mansur Maturldi, 
Te'vi/lit, thk. M. Baselluın (Beytut: Daru'l-Kütiibi'l-İlıhiyye, .2005), 1:183; Celalüddin Suyfıtf, 
el-Itkfiıı (Dımaşk: Daru İbn Kesir, 1996),2: 1191. 

. [13} Maturicli, Te'vilfit, 1: 185. 

[14} Hazin, Tefsirıı Hazin, 1: 5. 
[15] Ebu'I-Berekat en-Nesefi, Meddrik (Dımaşk: el-Kelimu't-Tayyip, 1998), 2: 257. 
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ayetlerd~n içtihadın caiz olduğu sonucunu çıkarmıştır.l161 Aynca Ebu'l-Be
rekat, Taberi'nin yaklaşımıyla örtüşecek şekilde te'vilin olaylarla değil, rü
yayı gören kimsenin öykillemesiyle ilintili olduğunu belirtmiştir.ll71 Başka 
bir yerde te'vil, "nispet edildiği şeı;in mahiyetinin ve keyfiyetinin beyanıdır; müş
kilin tefsirine benzer. "ll81 demektedir. Bu, te'ville tefsiri farklı algıladığının ka
ruhdır. Zira dilde ve mantıkta benzerlik, ayrıklık bildirir. 

Yukandaki tespitler, Ebu'l-Berekat'ın te'vili; 
(1) Karineler üzerinden içtihat ve istinbatla te'vil, 
(2) Doğrudan ilka ile (vahiy veya sezgiyle) inuttali olunan te'vil olmak 

üzere iki şekjlde algıladığıru g~Stermektedir. Te'vil lciizının geçtiği ayet
teki «t.r.J ~«ifadesi ve Hızır'ın (a.s.) Musa'ya (a.s.) söylediği .UW L...J» 

«!,?yıl tJr. (Ben bunu Kendiliğimden yapmadım) türncesinden anlaşılan budur. 
Ebu'l-Berekat, Hızır'ın sözünü "ı,?J~) tJr. u,!!; L...uh.! L...f (gördüklerini kendi 
içtihadımla yapmadım) şeklinde açıklamıştır.1191 

Ebu'l-Berekat'ın Yunus Suresi 10/39. ayetin izahında seçtiği kavramlar, 
bilgiyi nasıl fasavvur ettiğine dair gönderimler içermektedir. Bilgiye dair 
müfredab, müfessir, mütekellim ve fakih olmasının sağladı~ perspektifle 
mahiyet, işlev ve delaletlerindeki inceliğe göre kendi hususi alarılanru çağ
nştıracak üslupla kullanmıştır. Bu perspektife bağlı olarak ilim-te'vil bağın
bsıru .Y.~/tedebbür, ~/tefakkuh ve oyıl <LlS ı..,...h:ıJ: .. in kilnhüniin bilinmesi gibi 
ifadeler üzerinden kurmuş, Kitab'ın mu'cizliği ve gayb! hadiseler hakkın
da düşünmeyi fo/nazar terimiyle, inkarcıların kendi hallerinin bilgisine 
vuku.fl.arıysa t.Jtiy:.firfan/icad terimiyle karşılarnıştır.ııoı Bilginin mahiyet ve 
fonksiyanlarına gönderi niteliğincieki bu terimler, spesifik bir eşleşmeye te
kabül etmektedir. Ebu'I-Berekat böylece hem ilimsiz tevilin batıİ olacağını 
hem de ilmin hangi aktlarla gerçekleşeceğini açıklamıştır. Bu doğrultuda 
her bilgi türünü ve onların zeminindeki ontolojik tasavvuru, ayırt edici 
vasfına göre farklı sozcüklerle isimlendirmiştir. Bunlar Medarik'teki te'vil 
olgusuna dair anlamlı tespitlerdir. ıııı Buradaki; 

- Tedebbür, tefakkuh ve ... in künhünün bilinmesi, beyarnbilgi siteminin, 
- N azar, burharu bilgi sisteminin, 
- İrJfiıı/fcfid, !şan bilgi sisteminin te'vil kanalından Medfirik'teki yansıma-

landır. 

(16] Maturidi, Te'vilat, 6: 208-212. 

(17] Ebu'l-Berekat, Medtirik, 2: 96; İbn C~rir Taberl, Caıni'u'l-beyan (Riyad: Daru'l-Hicr, 2003}, 
13:15. 

(18] Ebu'l-Berekat, Medtirik, 2: 110. 

[19] Ebu'l-Berekat, Medan"k, 2: 315-316. 

[20] Ebu'l-Berekiit, Medlirik, 2: 23. 

(21] Ebu'l-Berekat, Medtirik, 2: 23. 
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Bu tespit, yukandaki bilgi sistemlerinin ve kendilerine mebni te'ville
rin Medarik'teki pratigiyle birlikte açıklanmasını gerektirmektedir. İlgili 
müfredatın açıklanmasına beyarn bilgi sistemi ve Medarik'te beyarn teville 
başlanacakhr. 

Beyarn Bilgi Sistemi ve Medarik'te Beyanı Tevil . . 

Lügatte "bir şeyi iliştiği varlık grubundan ayırarak ayan-beyan/apaçık 
hale getirmek" anlamındaki beyan, ıshlahta "açıklama" demektir. Bu iti
barla beyarn sistem; 

- Konusunu parçalarına ayırarak inceler; 
- İstidlaıierini harici deliller üzerinden yürütür; yani bilginin nesnesini 

zihnin dışında arar. 
- Delil-medliil ilişkisini, cevher-araz, asıl1er' ve haber-kıyas ekseninde işle

tir. Bunlar, varlığın mahiyetle birlikte bilgi kaynaklanndan haber ve kı yasa 
dair gönderimlerdir.l22l 

B.eyarn kıyas ise hakkında nass bulunan bir meselenin hükmünü ara
larmdaki ortak illet sebebiyle nass bulunmayan meseleye yaymak veya 
zatları yahut sıfatları arasındaki benzerlik, derıklik ve muhalefeti esas alıp 
birinin hükmünü diğerine uygulamakhr. Burada zihinsel akış, tikelden 
tikeledir. Fakihler; mütekellimler ve dilcilerin başvurduğu beyani te'vilin 
verdiği bilgi, içtihadi, zanni, dolayısıyla i7ıtiyarldir.1231 

Beyandan maksat, meraını muhataba söz veya işaretlerle anlatmakhr.J241 

Metinle ilgili olduğunda beyan, doğrudan o metnin diline yönelir. Onu lü- .. 
. gat, sarf, nahiv, iştikak, bedl', mearu ve nutuk/fonetik bakımından inceler. 
Kur'an Arapça olduğundan tefsirde beyanın dili, Arapçadır. Kur'an'ın lafız 
ve ibarelerinin içerdigi anlamları Arapçayla anlaşılabilir.l251 

Ebu'l-Berekat, beyanı Hud Süresi 11/44. ayette şöyle işlemektedir: · 

Beyan, meant jesfi11at-i maneviye ve fesalıat-i Iajziye olmak üzere dört dal
dan oluşcin beyfuı ilmi. açısından ayeti incelemek demek, onun mecaz, 
istiare, kinaye ve bunlara ilişen unsurları içerip içermediğini araştır
mak demektir. ( ... ) Mearu açısından incelemekse ibareyi oluşturan keli
melerin.takdim-tehir gibi tertibinden kaynaklanan manalarının soruş
turulması demektir. ( ... ) Fesahat-i maneviye ile ibareye nazmının kattığı 

[22] M . .Abid el-Cabirl, Arnp-İsl/im Kiiltiiriiııiin Akıl Ynpısı (İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2001), 
17-32, SO; İbn Manzur, "Bane", Lisfimı'l-Artib, Muhammed b. Ömer ez-Zemahşerl, el-Keşşlif 
(Riyad: Mektebe Abikan, 1998), 2: 374. 

(23] Ali b. M. el-Pezdevi, Keıızu'l-vusiil (Karaçi: Mir Muhammed Kütüphanesi, ty.), 428-429; 
Maturi'dl, Te'vilfit, 1:185. 

[24] Cabiri', Arnp-İsllim Kiiltiiriiııilıı Akıl Yapısı, 37. 

[25] Ebu'I-Berekat Medtirik, 1: 54, 57, 601-602; II, 611-612, 650, 701, 710, 719; Cabiri', Arnp-İsllim 
Kiiltiiriiniin Akıl Ynpısı, 32-40. 



Nesefi'nin Medfuik'inde Te'vil Olgusu ve Osmanlı Düşüncesine Katkısı· 591 

anlam incelikleri ve nükteler, fesahat-i lafziye ile de gündelik Arapçadan 
akıcı ve süriikleyici bir metnin nasıl oluşturuldugu kastedilınektedir.l261 

Ebu'l-Berekat'a göre beyan, kelamm muradıru açıklamanın usulünü 
vaz eden ilimdir. Sanatlı olduklarında anlamları muğlaklaşan millret ve 
mürekkep lafızlar, beyan maharetiyle çözümlenir.l27l Medarik'te beyan, 
Kur'an'ın müşkillerinin izahıyla ilgilidir. Allah'ın insana beyanı öğretme
sinin hikmeti, muradının anlaşılmasıdır. Kur'an bu yüzden Arapça in
miştir. Lafızların alelade dizilişinden mu'ciz bir kelam çıkmaz. Kur'an'ın 
i'ı;azı, nazmından, yani sözdiziminden dolayıdır. Şari', Ku~'an'ı öyle tanzim 
etmiştir ki neticede o, indiği dilin mearu ve . b edi' ilimlerine esas olmuş
tur.1281 Burada kastedilen Arapça, öncelikle ilk muhatapların uzlaşım aracı 
olduğundan nüzul dönemi Arapçasıdır. Ancak Kur'an'ın tüm lafızlarının 
ve terkiplerinin delaletlerine bu yolla ulaşılamaz. Bu yüzden beyan, lafzın 
ötesine geçip ibarelere yönelir. İşte o andan itibaren tefsir görevini te'vil 
aktından yürütür.1291 

Ebu'!-Berekat'ta lafızlar, manayı gösteren muhdes, süreksiz ve değişken 
simgelerdir.ı3oı· Allah'ın vahyi, her topluma kendi dilinde göndermesi bu
nun kanıhdır. Kelamsa, nefiste kaim manadır. Ses-simge gibi değişkenler
den mücerret bu kelam, kendi özüyle kaim, mekanda yer tutmayan, tek ve 
ezell kelamdır. Kelam-ı nejst ve lafzt/kesbt ayrımıl?ll", halku'l-Kıır'an'ın reddini 
gerektirir.1321 · 

Ebu'l-Berekat'ın lafızları manayı gösteren muhdes, yani süreksiz ve 
değişken simgeler şeklinde mütalaa etmesi, mezhebi ontolojinin gereği 
olarak Kur'an'ın kıdemini vurgulamar\ın ötesinde· tefsir ilmine yaklaşımı 
açısından da birtakım nüansları içermektedir. Çünkü muhdes, tabialı ge
reği ihtiva ettiği özü, sonsuza kadar taşıyamaz. B tr hakikatin gereği olarak 
herhangi bir K~'an lafzı, muhdes -olduğundan indiği dönemdeki mana
yı tüm zamanlar ve mekanlarda ayru haliyle muhafaza edemez. Zamanla . . 
[26) Ebu'I-Berekat Medtirik, 2: 61-64. 

[27] Ebu'I-Berekat Medcirik, 2:, 61-63, 192-193, 237, 357, 608, 617, 695, 699, 710, I, 53-54, 56-59, 67, 
71-74, 162, 212, 224,428,459, 463; 3:34, 346,348,421, 652, 674 . 

(28] Ebu'I-Berekiit Medlirik, 3: 409, 572, 178, 225, 239, 264, 246, 311, II, 93, 157, 178, 385. 

[29] Celaluddin Suyun, ei-İktirtilı fi ilmi ıısfili'ıı-ııalıv, nşr. Ahmet Subhi Furat (İstanbul: 
1975), 37. 

[30] Miifessirin lafızlarla ilgili ifadesi şu şekildedir:~..,~ c...i)lô.. ':/ _, A..S_,l..Wı....;_,y..~ı ~ Jl,rJ1 

[31] Sözle dili ayıran bu yaklaşım, De Saussure ve Chomsky'nin edim-yeterlilik tezinin erken 
niivesidir. Bk. Muhammed Arkoun, Kıır'aıı Okumaları, tre. Ahmet Zeki Ünal (İstanbul: İn
san Yayınlan, 1995), 7-32; Ebu Zeyd, Yorımı Meselesi, tre. Muhammed Coşkun (İstanbul: 
Mana Yayınları, 2016), 204. 

[32] Ebu'I-Berekat Medarik, 1:394, 229, 257, 601-602, 665; 2: 393; 3: 190; Ebu'l-Berekat, el-Umde, 
tre. Temel Yeşilyurt (Malatya: Kubbealh Yayınları, 2010), 35. 
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bir lafzın yüklendiği anlamlar, kısmen veya tamamı terk edilebilir. İşte bu 
durum, Kur'an lafızlarının indikleri andaki anlamlarının muhafazasim ga
ranti eden sabitelerin varlığını zorunlu kılrruşhr. Kuşkusuz o sabite, nasshr. 
Diğ~r taraftan lafızların süreksiz olması, hakkında nass olmayan lafızların 
muhtevalarında tarihsel koşullara ve insan unsuruna bağlı olarak daralma 
veya genişlernelerin olabileceğini göstermektedir. Bu da te'vile alan açmak
tadır. Dolayısıyla te'vil, ilahı kelamm tabiatından doğan bir okumadır. 

Müfessir, Kur'an'daki insanbiçimci iladelerin izahında S~ bild-key
fiye formülüne sadık kalmışhr. Ancak ona göre burada tevkif gerektiren 
husus, lafız düzeyinde geçerlidir; söz/ibare düzeyinde geçerli değildir. İba
reye bağlı olarak lafzın mecaza hamli nefyedilemez. Eş'arllik, ilahı kelama 
hakikat dışında ikincil/tali anlamlar yüklenmesini reddeden Zahirilerle, 
usal-i lıamseyle çelişen iladelerin mecaza hamledip te'vilini öngören Mu
tezilller arasında orta bir yol tutmuştur.!331 Maturi'~e Allah'ın zati.- sı

fatlarının keyfiyetsizliği ve kelam-ı nefsl-kelam-ı Iafzz ayrımında Eş'ari'yyeye 
yaklaşmakta; ancak suskun kalmamaktaclır. Zira Allah, kendini ve gaybi' 
hadiseleri Kur'an'da temsili teşbihle/antropomorfik dille anlatmış; böyle
ce insandan bilinenden/şuhuddan bilinmeyene/gayba intikalini iste.miştir. 
Öyleyse milteşabih bildirimler, mulıkemler ışığında teemmüle/te'vile açıkhr. 
Bu, beya.rlln işidir.!341 Beyandan anlamayanlar bunların te'vilini taaccüple 
karşılarlar.!351 Kur'an'ın süsü, belagatin parıltisı olan mecaz ve kinayenin!361 

tevhide ters düşmediği müddetçe kabulü m~teberdir. İbarelerin dilde cari 
mecaz! anlamları te'vile karinedirP71 Tevhid, tenzih gerektirir. El, yüz, cenb, 
kabza, istiva gibi niteliklerin Allah'a izafe edildiği yerlerde teşbih veya te
csime düşmernek mecazla mümkünd~. Kur'an'ın söz sanatıarına · yönel
mesinin sebebi zihne yaklaşhrma1<hrP81' Şuhuddan gayba istidlal ve nazar, 
zihnin işidir. Sürırıl usUlde mecaz, tali bir yoldur; ancak bir karine varsa 
başvurulabilir. Yarıi sözün hakiki anlamından Kur'an'ın bütünlüğüne ve 
ruhuna uygun bir anlamın üretilemediği, ayrıca o sözün hakiki anlamı dı
şında örfi bir anlama delillet ettiğini gösteren dilsel bir teamülün varlığı 
halinde o söz mecaza hamledilebilirP91 · 

Lafızlann murada delaleti, mütekellimin kash ve ifadesiyle mümkündür. 

[33] Ebu'I-Berekat Medfirik, 1: 603. 

[34] Ebu'l-~erekat Medfirik, 1: 237-238, 459, 573; 2: 357. 

[35] Ebu'I-Berekat Mediirik, 1: 246, 265, 459; 3; 443 

[36] Ebu'I-Berekat Mediirik, 2: 357; 1: 459. 

[37] Ebu'I-BerekatMedfirik, 1:222, 506; 2:298-299, 662, 702; 3: 188-189, 192-193, 4:).4, 578, 652. 

[38] Kendi ifadeleriyle~ c--t....ıl J_,.....:;,ı ~ U"~l .au.J4 cJ":/.u •• o':/1_, _;.l:..ll4 r~ ~ I:U.f 

[39] Ebu'I-Berekat Medfirik, 1: 48, 73, 212, 237-238; Pezdevl, Kenzu'l-Vıısill, 10. 
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Dolayısıyla ibarenin anlamı sözdiziminde ortaya çıkar. Ebu'l-Berekat, bunu 
her fırs;ıtta dile getirmiştir. Matundiliğin "iman, kalple tasdik, dille ikrar
dır; arnelle iman arasında kÜll-eüz/bütün-parça ilişkisi yoktur." şeklindeki 
tarunuru nakleden1401 müfessir, Bakara Sılresi 2/8. ayetin nazmıyla Kerranu
ye'nin "iman başka bir şey gerektirrneksizin ikrardır." tezini,· "iman ikrar 
olsaydı kalben inanmayan münafıkların inandık demeleri mürnin sayılma
lan için yeterli olurdu." diyerek çürüttüğünü belirlemiştir. ''Allah'a ve ahi
ret gününe inandık'' derler; halbuki iman etmiş değillerdir." l..i..GI..i:ıy ?~Y.J 

_;..:..yı ~ı...., ~~ ayetinde Kur'an'ın önce fiilin,· ardından failin durumunu 
zikretmesi, münafıkların iddialarının asılsızlığını sözdiz~ ve tıbak/zıt
lı.kla göstermiştir. İsim cümlesi fi.i1 cümlesinden beliğdir. Lafızl:a.rın dizilişi, 
cümlelerin tertibi, sıralı cümleler arasındaki anlam ve şekil bakımından te
zat ilişkisi, takyitten mutlağa geçiş, ima.run aslının nefyi yani lafzın zikre
dilene delaletinin terki içindir.1411 Buna göre büyük günah işleyerek em re isyan 
anlamındaki ftskı, irtidat veya el-menzile beyne'l-menzileteyn sayan Mu tezile 
ve Harici ye yanılmışm.1421 Al-i İmran Sılresi 3/132. ayetteki~ lafzı, Mürcie!. 
nin günahın iman şartıyla işleyene zarar vermet;eceği tezini çürütmektedir.l431 

Medarik'ten çıkarthğımız yukandaki veriler, Ebu'l-Berekat'ın kelauu 
mülahazalarıru beyarn sistemle te'vil ettiğinin belgesidir. Medfirik'te beyarn 
te'vilin kelanu meselelere ilişkin örnekleri bu kadarla sırurlanamaz. Müfes
sir, efal-i ibad,1441 hidayet-dalalet,l431 fiilierin kesbi,1461 kabir halleri)411 sa1d-şaki)481 
miraç)491 ruhun hakikati ve bilgisi,l50l Ebu Bekir ve Ömer'in 1ıilajetleri151l gibi 
kelclıni-itikadf meseleleri beyarn enstrümanlarla açıklamışbr. 

Beyarn bilgi sistemini fıkıh usulü de kull~br. Medflrik'teki ahfla
n göstermiştir ki müfessirin fıkhl te'villerini biçimleyen doktrin Hanefl
likfu.1521 UsUl kitabı olmaması nedeniyle onun teknik içeriğine girmediği 

[40) Ebu'I-Berekat Medlirik, 1: 41, 48, 68, 80. 

[41) Ebu'I-Berekat Medlirik, 1: 47-48. 

[42) Ebu'I-Berekat Mednrik, 1: 74, 80, 105, 156, 235, 533, 544; 2: 20, 249, 305,675; 3: 10, 203, 314. 

[43] Ebu'i-Berekat Medarik, 1: 291. 

[44] Ebu'I-Berekat Medlirik, 2: 148, 208; 3: 514. 

[45) Ebu'I-Berekat Medtirik, 1: 381, 104, 133, 136, 173, 187, 233, 304, 307, 530, 537, 586; 2: 73-74, 
148,208,382, 395; 3:232, 256, 197, 308; 3:, 93, 185-187,204,223,231-232,256,303,514,583. 

[46] Ebu'l-Berekat, Medlirik, 1: 284, 382; 2: 18, 27, 123, 156, 159, 167, 181; 3: 572. 

[47] Ebu'l-Berekat, Medlirik, 2: 173. 

[48] Ebu'l-Berekat, Medlirik, 1: 582. 

[49] Ebu'I-Berekat, Medlirik, 2: 224. 

[SO] Ebu'l-Berekat, Medarik, 2: 274-275, 704; 3: 183. 

[51] Ebu'I-Berekat Medarik, 1: 368, 455, 680-681; 3: 503. 

[52] Ebu'I-Berekat, Medarik, 1: 42-43, 391; 2: 490, 503, 723; 3: 38, 132, 417. 
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lafız-delalet ilişkisinin nazari boyutu, Mediirik'in Hanefi kaynaklarından 
çıkarılmıştır. Buna göre lafızlar; 

- Kök anlamları bakımından lıass, amm ve müşterek; 
- Bağlamları bakımından hakikat ve mecaz; 
- Manalarının açıklığı bakımından ziilıir, nass, nıüfesser ve muhkenı; 
- Manalarının kapalılığı bakınundan hafi, müşkil, nıdcmel ve miiteşabih; 
- Delaletlerinin şekli bakımından ibarenin, işaretin, nassın ve iktizanın 

delaleti şeklinde ayrılmış; buna mantük ve meflıumım deliileti eklenmiştir.l531 
Hanefilerde nııılıkenı, milfesser ve milemel lafızlar, tahsis ve takyide uğ

ramamış iimm ve mutlak lafızlar te'vile kapalıdırlar. Ancak bir lafzırt sabit 
medilliüne rağmen ortak bir illetten ötürü hükmü genişletilip daraltılabilir. 
Bu, te'vil~ir; şer'f aslı kıyastır.l541 

Müfessirin bu lafzılar konusundaki tatbikatı Hanefilerin vazettiği pro
sedüre uygundur. Hanefilikte muayyen manaya vaz e~ldiği için hass, kat'i
dir; vaz edildiği manaya delaletini ancak nesh engelleyebilir. Niisih-mensulı 
ilişkisini Şari', denklik veya nasihin üstünlüğü prensibi üzerine kurduğun
dan lıassı mütevatir.bir nass veya bir başka ayet dışında hiçbir şey neshe
demez. Dolayısıyla hass te' vii edilemez. Amnısa, bir lafzırt tüm medlf:tllerini 
şamildir. Tahsise uğramamışsa iimmın delaleti kat'ldir; tahsis edildiğinciey
se yalnız hiiss kısmına delaleti kat'idir; geri kalanı te'vjJe açıktır.l55l Müfessir, 
iimm-hiiss ilişkisini belirleyen Hanefi usule sadık kalmış,l56l mütevatir bir 
nassın veya ayetin tahsis etmediği amın lafızları, sebepleri lıiiss dahi olsa 
tamim etmiş;l571 böylece ayetleri daha şümullü okumuştur. 

İkinci örneğimiz Ebu'l-Berekat'ın ziihir lafızlar konusundaki tatbikatıdır. 
Hanefilikte ziilıir, karine olmaksızın işi~diğinde manası anlaşılan; ancak 
te'vil, tahsis ve nesh kabul eden lafızlardır; zahiri, nasstan ayıran husus, nass
ta kaynağı mütekellim olan lafza bitişik bir karinenin bulunmasıdır. Bu nas
sı ziilıirden daha açık/kat'l'yapar.l58l Ebu'l-Berekat, Bakara-2/275'in te'vilinde 
alışverişle faiz arasında as!l1er' münasebeti kuran müşrik iddialarının but
lanını yine bu kavramlar çerçevesinde ortaya ~oymuştur. Müşrikler istid
lallerinde fer'i aslın yerine koymuşlardır ama fer', asıla karine teşkil edemez. 
Üstelik faiz haram, alışveriş helaldir; aynı türden olmadıklarından birbirle
rine kıyaslanamazlar. Nassın delaleti, bu kıyasın butlanını ispatlamaktadır. 

[53] Pezdevi, Kenzu'l-Vusii/, 5-6. 

[54] Ebu'z-Zehra, İs/ii m Hukııkıı Metodo/ojisi (Ankara: Fecr Yayınlan, 1990), 112-126; Ebu'l-Ber
ekat, Mediirik, 1: 2l4, 427; ;2: 229, 257; 3: 409. 

[55} Pezdevi, Kenzıı'l-Vusii/, 59-66, 67-73. 

[56] Ebu'l-Berekat, Mediirik, 1: 196; 2: 88-89; 3: 499. 

[57) Ebu'l-Berekat, Mediirik, 1: 449, 3: 278, 496. 

[58] Ebu'z-Zehra, İsliim Hııkııkıı Metodolojisi, 110-112. 
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Müfessir, direkt sevk edildiği mana olmadığı halde ibareden alışverişin 
helM olduğu hükmünü çıkarmıştır.l591 Hanefi doktrin açısından nassın ve 
zahirin örneği konumundaki bu ayeti müfessir, yine bu doktriıl perspekti
finde yorumlamıştır. 

Ebu'l-Berekat, Bakara Sılresi 2/228. ayetteki _;.)lafzırun müşterek olma
sından ve bu lafızların içerdiği tüm manala ra vazec:illmemesinden hareket
le hayız/iddet anlamını tulır/temizlenmeye içtihatla tercih etmiştir:1601 

Ebu'l-Berekat, bunun dışında ibadet, nikilh, t.alak, mııanıelat, ferfiiz, ceraim, 
ukııbat, siyaset ve cenaze işlemlerine varıncaya kadar norm çıkarılabilecek 
her lafız ve ibareden Hanefi usul gereğince istihraçta bulunmuştur.1611 An
cak beyarn te'vilin Medarik'teki tatbikatını göstermek için bu örnekler ye
terlidir. 

Ebu'l-Berekat, beyarn te'villerinin meşruiyetini fiirü'u usule tabi tu
tarak sağlamıştır. Bu doğrultuda kullandığı temsili kıyası dil, tarih ve 
bilginin kaynaklarıyla uyumlu şekilde düzenlemiş; tarihi ve kültüre~ 
bağlama riayet etmiş; Kur'an, sünnet ve seleften referanstarla çıkarımını 
pekiştirmiştir. Buna rağmen yorumunun Zannl olduğunu u~ı .l.U:. ow.l.U:. 

... ı..,.a~ eşi v~.i..o .J~I t~ı Jl.! •gibi ifadelerle vurgulamıştır. 

Burharu Bilgi Sistemi ve Medarik'te Burhaıii Te' vii 

Burhan, muhataba kabul etmekten başka bir yol bırakmayan yani onu 
aklen çaresiz bırakarak/ilzam ederek ikna eden kesin/kat'! delil anla
mında162ı Kur'an'ın kullandığı bir ifadedir. Ancak ·terim anlamıyla bu ifa
de, İslam bilim dünyasına Organon'unun çevirileriyle girmiş, İbn Rüşd1e 
(ö. 595/1198) zirveye ulaşmıştır. Daha öncesinde Kindl (ö. 252/866), 'Farabi 
(ö. 339/950), İbn Sma (ö. 428/1037), İbn Hazm (ö. 456/1064), İbn Bacce (ö. 
533/1139) ve Gazzill (ö. 505/1111) gibi otoriteler burharu kullanmışlard.ır. 
Fıkıh ve kelamda ta'lil (tiinıdengelim/burhan-ı linıml/mantıkl kıyas/deduction), 
istikra (istidlfill/tiimevanm/burlıfin-ı inni/enduction), temsillfıkhi kıyas/analoji) ve 
cdmi' kıyas isimleriyle burhana başvurulmuştur.l631 

Manhkta burhan, bir önermenin doğruluğunu ispatlamaya yönelik 

[59] Ebu'I-Berekat Medılrik, 1: 224. 

[60] Ebu'I-Berekat Medılrik, 1:189. 

[61] Ebu'l-Berek:it, Medılrik, 1: 168, 233, 306, 337, 342, 345-346, 390, 402,. 419, 422, 429-430, 444, 
448, 473, 482, 562, 564, 627, 674, 677; 2: 33, 89, 201, 221, 229, 253, 424, 458, 502-503, 534, 541; 3: 
28, 33, 38, 44, 278, 313, 347, 417, 428, 450, 496, 500, 511, 630. . 

[62] M;mammed Ali et-Tehanevr, Keşşfi/ (Beyrut: Mektebetu Lübnan, 1996), 1:324. 

[63] Pezdevi, Kenııı'l-vusill, 248-278; Ebu Muin Nesefi', Tabsırntu'l-edille (Ankara: DİB. Yayın
lan, 1993), 1:57-61; Tehanevi, Keşşılf, 1: 324. 
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zihinsel işlemlerin genel adıdır.164l Burhan, öncülleri evveliyyat, tecrübiyyat, 
mahsiısat, mutevatirat ve zaruriyyat olduğundan en sağlam kıyastır. Bu iti
barla mantık, felsefe, kelam, fıkıh ve usul ilimlerinin rağbet ettiği bir ispat 
yöntemidir.l651 Burhanda zihin tümelden tikele hareket eder.1661 lyfediirik'te 
"Sen öleceksin, onlar da öleceklerf"l67I ayetinin tefsirinde müfessir, Ebu Amr'ın; 

JW üJS ul .:.ı _;..s .n_,_~_,~~ ~t.....;_, 
~ _Y.i!l ı.sll 0"' YJ ~ı ı..._,_ ~ ~~ C-'.J ı ::ı ul.5. ()4.9 

şeklindeki beytinin istişhadıyla tümelden tikele intikal etmiştir. 

Ebu Mufn (ö. 508/1115), Kincü, Farabi, İbn Hazm, İbn Sina, İbn Rüşd ve 
İbn Teymiye (ö. 728/1328) Kur'aru delillerin zanni hatabi delillere/temsili 
kıyas ve retoriğe değil, kat'! akli deliilere dayanan burharu kıyas olduğu
nu savunmuştur.168l Ancak Razi (ö. 606/1210), Teftazaru (ö. 792/1390) ve İbn 
Rüşd, Kur'an'ın, tasavvurat ve tascükah ayru seviyede anlamayan aydınlar, 
yarı aydınlar ve halk kitlelerine ulaşmak için hatabi delilleri de kullandığı
nı; aydınları burharu, yan aydınlan cedeli, halk kitlelerini hatabi delillerle 
aydınlattığıru kaydetmiştir. (69J 

Burhan, meşruiyet bunalımıru beyanla or:ıtolojik, epistemolojik ve meto
dolajik ilişkiler kurarak aşmaya çalışmış, bu bağlamda akıl ve naklin bir
birlerinin alternatifi değil, bütünleyenleri olduğu söylemini geliştirmiştir. 
Felsefe-din ve dil-mantık ilişkisi bu bütünlüğün göstergesidir. Al<ıl ve nak
lin mütenakız olduklan savı, Kur'an'ın teiidül/denklik, telaziim/zorunluluk ve 
teiinüd/uzlaşmazlık mizanına aykırıdırP0l 

Beyandaki lafiz-delalet kavram çiftinin yerini bınhanda laftzlar-maktılat; 
asıl1er' ve cevher-araz kavram çiftlerinin yeriniyse 'l!iicip-mümkiin ve mürn
teni alır. Bu düzenleme esasen ontolojik tasavvurun, nahiv-mantık ve 
kelam-felsefe mütekabiliyetinde yansımasıdır. Kelamm kullandığı hudus 

[64) Cabiri', Arap-İsilim Kültiiriiniin Akıl Y.apısı, 483, 485; İbn Manzur, ''Burhan", Lislinu'l-Ar-
ab,; Tehanev1, Keşşlif, 1:324. . 

[65} Pezdevf, Kenzıı'l-vıısıll, 248-278; İbn Rüşd, Faslıı'l-maklil (Kahire: Daru1-Mearif, ty.), 12-
66; Ebu Nasr el-Farabf, el-Medinehı'l11idıla (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınlan, 1990), 21, 28; 
Ebu Harnid el-Gazau, Mi'yaru'l-ilm fi fenni'l-mantık (Mısır: Matbaatu Kürclistani'l-İlmiyye, 
1329), 187. . 

[66] Cabiri', Arap-İsilim Kültiirüniiıı Akıl Yapısı, 483-485; Tehanevi', Keşşlifu ıstıliihiiti'l:fımtın, 
1:324; Ebu'l-Berekat, Medlirik, 3: 179. 

[67} ez-Zümer, 38/30. 

[68] İbn Ebi' Şerif, Kitlibu'l-niııslimere {Bulak: 1317), 48-58. 

[69] İbn Rüşd, Faslıı'l-maklil, 12, ıs, 22, 25, 29-32, 38, 58, 62-66; Cabirl, Arap-İsliim Kültürünün 
Akıl Yapısı, 484; Gazzali', İlclinııı'l-avlim an ilmi'l-kellim, nşr. Mutasım Billah el-Bağdacli (Bey
rut:l986), 87. 

[70] Gazzalf, Felsefenin Temer ilkeleri, tre. Cemaleddin Erdemci, (Ankara: Vadi Yayınlan, 
2002), 98-103; Tehanevf, Keşşlif, 1: 324; Cabirf, Arap-İsilim Kiiltüriiniin Akıl Yapısı, 519-523. 
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delilinin yerini de sebeplilik, iniiyet ve ihtira' delilleri alır. Bunlar, Vdcip Varlı
tın kanıtlandır. Kur'an bu mantık düzeniyle okunınabi yakinf/kat'l sonuç
lara ulaşmak için gaibin şahide kıyası yerine akıl yürütme ve· tümevarım, lafizia
rın deldieti yerine malcasıd, tecviz ve adet yerine sebeplilik ve olguların sürekliligi 
ilkesi kullanılmalıdır.l711 

Ebu'l-Berekat'ın Medarik'teki pratiğinden anlaşılmaktadır ki burhan 
Kur'an'ın i'tibar emriııin karşılığıdır. O halde Medtırik'te burharu te'vll araş
tırmasının başlangıç noktası i'tibar lafzı olmalıdır. Müfessir, i'tibara teemmül 
anlamını vermiştir. Ona göre özelde Yahudi Benfı Nadr Kabilesi hakkında 
inen Haşr Suresi 59/2. ayetteki i'tibar emri, bu hususi vakı~ ötesinde kı
yasın cevazına delildir.l721 Aynca Nahl Sfıresi 16/125. ayetteki tartışmanın 
muhkem ve sağlıklı bir söylem ~ı ~ı ~u....ıı üzerine inşasını em
retmektedir. Bu zemin, şüpheyi kaldıracak, kalpleri uyandıracak, gönüllere 
nasihat olacak, akıllan aydınlatacak delillerle döşenmelidir.l731 
• Yukarıdaki iladelerin izahı şudur: Madem bu deliller hem kalp hem de 
akıl üzerinde etkili olacak, o halde ilişik olduklan hassa ve melekelere uy-: 
gun yani b ur ham, hatabi ve ce deli olmalıdırlar. Bu doğniltuda da müfessir, 
bilgiyi önce ilm-i zaruri ve ilm-i istidldli olarak ikiye ayırınışi ardından zaruri 
bilginin kat'!, istidliili "Qilgininse· zannl olduğunu söylemiştir.f741 Nakle semi'y
yat veya doğrudan nakil dediğine göre ilmi za~ur!den kasb, akll/burharu 
bilgidir.f751 

Medt1rik pratiği, müfessirin bilgiyi türleri, referansları ve imkam/tahsil 
keyfiyetierine göre zaruri ve istidiali diye sınıfladığıru göstermektedir. Aynı 
pasajda hepsi delil anlamına gelen sultan, beyyine,-hüccet, ayet ve istikniyı, 
aralarındaki mahiyet ve yöntem farkına işaret edercesine ilintilendirmesi 
bunun tezahürüdür.l761 Naklin doğrudan delalet etmedigi bilgiyi istinbatla 
çıkarmak anlamında içtihadi bilgi/istidlal aklldir ve olası kast-ı ilahi oldu
ğundan zannldir. Ama bu, nakil dışındaki tüm bilgiler zanıUdir anlamına 
gelmez. Aklı kesinliğin son haddi _olan Ma turldl gelenegin ilm-i zarurı dedi
& bir delil daha vardır ki o, burhandır.l771 

Enbiya Sfıresi 21/24. ayette Ebu'l-Berekat, "Tanrı olmak, kudret sıfatı gereği 

[71] Ebu'l-Berekat, el-Umde, 28-29; Oibir1, Arap-İslam Kültiirünüıı Akıl Yapısı, 687, 689. 

[72] Ebu'l-Berekat, Medlirik, 3: 456. 

[73] Ebu'l-Berekat, Medlirik, 2: 241. 

[74] Ebu'l-Berekat, MedRrik, 1: 215. 

[75) Ebu1-Berekat, Medlirik, 3: 108; 1: 42, 379; 2: 51. 

[76] Ebu'I-Bere kat, Medlirik, 2: 164; 3:108-111, 539. 

[77] Nesefi, Tabsıratu'l-Edille,1:53-61; Gazzili, Mi'yiiru'l-ilm fi Jemıi'l-maııtık, 187; Gazzili, 
Felsefenin Temel ilkeleri, 102-103; İbn Rüşd, Faslrı'l-makiil, U-66; Ebu'l-Berekat, MedRrik, 1: UO, 
2: 103, 400, 462, 616, 641, 656; Hanefi Özcan, MRturidi'de Bilgi Problemi (İstanbul: MÜİFAV, 
2012), 110-129. 
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yeniden diriitmeyi gerektirir; yeniden diriltemediklerine göre bu putlar, politeist 
inanca rağmen tanrı değildir. Bu ayet, zıddını nejı;ederek yaratma deliliyle tevhidi 
ispatlamış; sonra ktifiriere dönüp 'Samimiyseniz haydi getirin bıırhanınzzı!' demiş
tir."l781 şeklinde izahta bulunmuştur. 

Nemi Sfuesi 27/24. ayetteki burharuysa yaratma ve inayetle ilintilendir
miştir. Kur'an olmasaydı dahi insan, tikel olaylan geneHeyerek tilemin hu
dusuna, oradan da irade sahibi bir mııhdise ulaşabilirdi. Tabiatın insanlığın 
menfaatine sürekli yenilenmesi, yaratan, etkin, müşfik bir müdebbirin var
lığını zarür1 olarak bildirir. İstikrti, beyyine, sultan veya hüceet, hangi isim
le isimlendirilirse isimlendirilsin delillerin rolü bilginin ikamesiyle ikrarı 
temindir.l791 Yaratma/ihtira delilinin hedefi, "her Icad bir mucidi, her muh
des de bir muhdisi gerektirir."Esoı şeklindeki ifadesinden anlaşılacağı üzere 
cisim, cevher ve arazdan mürekkep alemin Allah'a al~m/işaret olduğunu 
düşündürmektir.l811 Hudus delilinin felsefeden ziyade kelfunın teamülü ol
duğu söylenebilir. Ancak burada lıudus sebeplilik ilkesinin vereceği sonu
cun öncülüdür. Bu kıyasta sonuç zarfuf ve kesindir. Dolayısıyla burharudir. 

Burharu te'vil bağlamında asıl incelenmesi gereken delil, müfessirin 
"Gökleri ve yeri o yaratmışken bu ikisini ve bunlara nispet edilen durumla
n tedbir _edenden başka tanrılar olsaydı usulü kelamda belirlediğiır..iz üze
re her ikisi de mahvolurdu."l821 ifadesiyle gönderide bulunduğu temanu'dur. 
Bu delili İhlas/112 sılresinde şöyle işlemiştir: · 

Vahdaniyetin akl! delili şudur: Allah, alemin tedbirine ve yaratılma
sına muktedir olur veya olamaz; muktedirse ikinci tanrı gereksizdir. 
Bu kusurdur; kusurludan tanrı olamaz. Yok, muktedir değilse o zaman 
kendisi eksiktir. Akıl mefulün faile ihtiyacını zaruri görür. Bir fail yeter
liyken, diğerlerini tadat gereksizdir. Zira iki ilahla sonsuz sayıda ilah 
arasında fark yoktur; her ikisi de muhaldir. Faraza birisi bir işini gizle
mek istese ve buna muktedir olsa gizleneni bilmeyen ceha1etle ma'lül 
olur. Yok, gizleyen gizlediği şeyi diğerinin bilmesini engelleyemezse 
gizleyemediği için aciz. olur. Aynı şekilde varlığı mümkün olan bir ma-

. d um u 1cad edemezlerse her ikisi de aciz olur; acizden tanrı olmaz. Biri 
1cad eder diğeri edemezse, edemeyenden tanrı olamaz. Birlikte ı:cad 
ederlerse bu durumda her ikisi de aciz olur. Biri tek başına yaratırsa bu 
da diğerinin tanrılığını iptal eder.l831 

Sonuç olarak burharu sistemde bilgi nakil ve akıl olmak üzere iki 

[78} Ebu'I-Berekat, Medarik, 2: 399-400. 

[79] Ebu'l-Berekat, Medarik, 2: 164, 462; 3: 103, 105, 112, 114, 399, 695; 1: 491, 502. 

[80] Ebu'l-Berekat, Medarik, 3: 115. 

[81} Ebu'l-Berekat, Medfirik, 1: 25; 2: 398. 

[82] Ebu'l-Berekat, Medarik, 3: 399. 

[83] Ebu'l-Berekat, Medarik, 3: 693-694; 2: 695. 
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damardan gelir. Akıl duyu, duygu ve zihinsel işlemlerle bilginin üİetildi
gi bio-psişik bir aygıttır. Tecrübe/deney, müşahede/gözlem ve mental yeteneğin 
kullanımı onun içindedir. Üstelik haberi işleyen de odur. Dolayısıyla akıl
la naklin uyuşmazlığı arızi bir durumdur. Çelişki görüntüsü akli ve nakli 
verilerin tabiabndan değil, bu verileri değerlendiren öznenin yaklaşımın
dan kaynaklanmaktadu. Burhani te'vll, makasıdı ve bağlamlan açısından 
Kur'an'ı bütünüyle görebilen, istidlal yöntemlerine tümüyle vakıf hikmet 
erbabının te'vilidir. 

İıfaru Bilii Sistemi ve Medarik'te İıfaru Te'vil 

Sühreverdi'ye (ö. 587/1191) göre irfaru te'vil, Eflatun'a dayanmaktadu.l841 

İrfani/lclidf bilginin kendini ifade iÇin yaslandığı kavram çiftleri, ilim-icad/ 
marifet, zahir-biitm, şeriat-hakikat, nübilvvet-velayet, fena-bekiidu. 

Lügat anlamları ayru olmakla birlikte ilim ve marifet/fciid kavramları, 
sun düşüncede farklıdu.ıası Sfıfi düşünce ilim lafzının marifet yerine müs
takil kullammını yakışıksız bulur; ancak lediin, biitm, esrar, ubudiyet, rab~ 
bfiniyet, lılil, makam, Jenii-beka, nıilkiişefe ve müşiihede terimlerine izafesinde 
sakınca görmez.l861 

Marifet, irfani bilgi sisteminin odağında duran ve sadece havasta hasıl 
olan ledünni, aşkın bilgidir; Allah'ın havasa zat, sıfat ve isimleriyle bilinme
sidir; Hakk'ı tecellilerini bilip kavrayarak tanımak, ilahi hakikatiere mut
tali olmak, O'nun zatı hakkında hayrete düşmektir. Bu bilgi, dünyevlliğin 
parçalı ve karanlık tabiabnd<l;Il sıynlıp ruhen aydınlanan arifte, Hakk'ı ve 
hakikati milkiişefe ve nıüşiihedeylel87l aklın ve naklin dışında, vasıtasız/vehbi 
olarak oluşur. Ona vehim, kuruntu, zan ve şüphe sızamaz.ıssı 

Allah, Allah dışında bir halle/ilimle bilinemez. Benlik algısının/nefsin 
mahviyetini/fenasını gerçekleştiremeyen salik, O'na ve O'nun bilgisine 
ulaşamaz. Marifetullaha ulaşabilmek makamatı geçmeyi gerektirir. f,..ri
fin seyri nefsinden, hallerinden, sözlerinden, kendisine ilişen araziardan 
kopuncaya, Allah'ın nuruyla bakıp gaibin kazasına vakıf olunca'ya kadar 
sürer. Bunlar, marifetin mukaddimeleridir. Benlik bilgisiyle Allah'ı bilmek 

[84) Qbiri, Artıp-İsilim Kiiltiiriiııiin Akıl Ynpısı, 330, 334; Clibiri', Artıp-İsilim Aklıımı 0/ıışımııı, 
211-248. 

[85] İbn Manzur, "Arafe", Lislimı'l-Arnb, ; TehAnevi, Keşşlif, 2: 1583. 

[86] Ebu Abdurrahman es-Sillemi, Tnsnvvufım Aıın İlkeleri, tre. Süleyman Ateş (Ankara: AÜ, 
Yayınları, 1981), 20, 32; Abdilikerim el-Kuşeyri, er-Rislile (Beyrut: Daru'l-Kütübi'l-Arabi, ty.), 
180-181; Cablıi, Arnp-isllim Kiiltiirilııiiıı Akıl Ynpısı, 329-342. 

[87] en,-Necm, 53/9, ll. 

[88) Sehl b. Abdullah et-Tusteri, Tefslrıı'l-Kur'liııi'l-Azlm, thk. Taha Abdurrauf Sad (Kahire: Da
ru'l-Harem li't-Turas, ty.), 262-263; Sillemi, Tnsnvvııfım Ann İ lkeleri, 83-84, 118, 123-124; Gazzall, 
İlıyliıı ııliimi'd-diıı tre. Ahmed Serdogıu, (İstaı:ıbul: Bedir YayınJan, ty.), 1: 50, 57-60, 64. 



600 · OSMANU DÜŞÜNCESi: Kaynaklan ve Tartışma Konulan 

muhal olduğundan marifetin hakikati, maruf/Hak dışındaki her şeyi inkar
la bilmektir. Bu evreler, makamsız hale gelinceye kadar sürer. Sonunda seyr 
durur, sükfınet başlar; hal, makam ve arzulardan hali olarak arif, O'nda 
olur. İlhamla vesveseyi, hatırla tab'ı, kerametle aldanmayı, yaklnle istidracı 
birbirinden ayırır ... istikamete vanr.IS9J 

Müiessirin marifetullah. meselesine yaklaşlffil yukarıdaki tasavvurlarla 
örtüşmektedir. O da marifetullahı Allah'ın zatının ve sıfatlarının bilgisi 
saymakta, şirk ve günahtan iman ve taatle arınmak isteyenlerin öğreruile
si gereken bilgilerin başına yerleştirmekte; "Sadece alim kulları Allah'tan 
korkarlar!"l90l ayetindeki alirnlerin marifetullah mertebesinde olduklarını 
belirtmektedir. Ona göre, huşu' ·için bilgi/nıarifet şarttır; Allah'ı hakkıyla 
taruyan ma'siyete kalkışmaz; daima hayır işler. Ancak O'nun gazabından 
emin olduklarını düşünenler kötülüğe cüret ederler.l91l En'am Sfuesi 6/91. 
ayette "Allah'ı hakkıyla takdir edemediler." ayetindeJ<i takdir le O'nun rah
metinin bilgisi kastedilmiştir. Buı, n:zarifet/'icaddır; kesindir.l92l Zümer Suresi 
39/67. ayetteki marifeti de böyle yorum1amıştır.l93l 

Ebu'l-Berekat, marifeti muhabbetin önkoşulu saymaktadır. Şöyle demek-
tedir: 

Muha:bbetullah, ünsiyeti kesintisiz devam ettirmektir. Bu, süreğen bir 
huşu, kalbin O'nunla daima meşgul olması ve.zikirle mümkündür. Ki:
mileri ilahi muhabbetin sünnete tam uyum olduğunu söylerken kimileri 
daima tefekkür, çokça halvet ve suskunluk, baktığında görmemek, çağ
rıldığında duymamak, kötülüğe üzülmemek, iyiliğe sevinmemek, kim
seden beklentisi olmamak ve korkmamak diye açıklamışm.l94l 

Beyan ve burhan gibi hakikatin peşinde olan sılfi/irfaru söylem, ha
kikatin düzeylerini ilnıe'l-yakln, ayne'l-yakin ve hakka'I-yakin terimleriyle 
açıklar. Hakikatin müşahede/keşif ile bilinen bilgisi ~akka'l-yakfn, irfô.n/icad; 
ilme'l-yakfn burhan; ayne'l-yakzn beyan sahiplerine hastır.l95l Bu bilgi türleri~ 
sılfi ıstılahında zô.hir ve bfitın şeklinde sınıflanan lafızların anlam düzeyle
rinin bilinebilirliğine işaret etmektedir.l96l 

İrfanf bilgide amaç, nefsin bilgisinden manevi sıçrayışlarla Hakk'ın bilgi
sine, kelamm hakiki muradına, zahirin ötesindeki gerçek/mutlak hakikate 

[89] Sülemi, Tasavvıifun Ana İ/keleri, 116-118, 123-124. 
[90] Fatır, 35/68. 

[91] Ebu'l-Berekıit, Mediirik, 3: 597. 

[92] Ebu1-Berekat, Mediirik, 1: 52-522. 
[93] Ebu'l-Berekat, Medfirik, 3: 192. 

[94] Ebu1-Berekat, Mediin'k, 1: 249; 2: 713-714. 
[95) Kuşeyrl, er-Risfile, 44. 

[96] Cabiri, Arap-İsliim Kiiltiiriinii11 Akıl Yapısı, 353-357. 
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ulaşmaktır. Ancak bu bilgiye zılhiri/kabuğun bilgi(si)yle değil, esrarının 
keşfıyle; hakikati müşahedeyle; lafızdan hakiki murada intikalle ulaşılabi
lir.l97J Bu manada müfessir zılhirin göz, kulak, dil gibi hassaların algılarıyla 
bilinen sığ bilgi; batınınsa kalp, akıl, fehm gibi manevi/soyut hassalarla 
bilinen derin bilgi olduğunu düşünmektedir. fcad/marifet, Mtının bilgisidir; 
bu özelliğiyle tab'dan ayrılır.l981 İrfılnda key.filiği engelleyecek nesnel kayıt
ların yerini sillUk/ahlak almıştır. İrfanı bilgiye vakıf olabilmek için arifin 
üstün ahlaki meziyetlere ve kayıtsız teslim olmuş vicdana ve istikamete 
sahip olması;. ilmiyle amel etmesi)991 ma'siyetten uzaklaşıp taatle nefsini 
tezkiye etmesi,U001 nefi.sle cihadın en büyük cihat olduğunu unutmaması 
gerekir.l1011 İstikametİn hakikati ikrardan sonra karardır; ikrarda,r; sonra 
fuar değildir.ııoıı 

Dünyevi olarun ilahı olan karşısındaki değersizliğini ifade eden fena, 
ma rifetin mukaddimesidir. Bu bakımdan müfessir fenayı züht kavramı bağ
lamında işlemiştir.f1°31 Allah'ın sivrisineği, örümceğiveya sineğin kanadını 

ka inatın yaratılışına numune oluşturacak şekilde sunması dünyarun hakiki 
değerini göstermeye yönelik estetik bir temsildir.ııotı Tusteri''nin (ö. 283/896) 
ifadesiyle, 

Fa tır/ 35 Silresi'ndeki kitabın miras bırakıldığı sabık ahiretle, muktesit 
hem dünya hem de ahiretle, zalimse ahiretini önemsemeyip sırf dün
yasıyla meşgul olandır. Zalim ma'siyet halincİe, muktesit tevbe halin
de, sabık istikamet halindedir. Bilgi bakımından sabık alim, muktesit 
müteallim, zalim cahildir. Zalim dünyayı, muktesit ukbayı, sabık Mev
la'yı talep etmektedir.l1051 Arif, dünyevinin süfü, ·uhrevinin uJvi oldu
ğunu bildiğinden kendisine acı veren fani yur~a/ dünyayla alakasını 
asgariye indirmekte; vuslatı arzulamaktadır.l1061 

Bu yolda arif, fakirliği şiar edinmelidir. 

(97] Isfaharu, Miifrediit fi Garlbi'l-Kur'iin (İstanbul: Kahraman Yayınları, ty.), 66·67, 474-47S; 
Razi', Tefsim garibi'I-Kur'an (Ankara: TDV. Yayınları 1997), 226-227, 486; Taberi'Cıimiıt'l-beı;ıin, 
1: 22; Tusteri, Tefsiru'I-Kur'iini'l-Azim, 45-46, 76-78; Gazzali', İhyiiıı uliimi'd-din, 1: SO, S7-60, 64, 
102; Ebu Talib el-Mekld', Kıltu'l-Kultlb (İstanbul: Semerkant Yayınlan, 2003), 2: 67; Suyüti, 
el-Itkiin, 2: 1220. 

[98] Ebu'l-Berekat, Medıtrik, 1: 249, 37S; 2: 717-718. 

[99] Ebu'l-Berekat, .Medilrik, 1: 220. 

[100] Ebu'l-Berekat, Mediirik, 1:130, 143, 1S2, 193, 364, 706; 2: 312; 3: 83. 

[101] Ebu'l-Berekat, Mediirik, 2: 4S6. 

[102] Ebu'l-Berekat, Mediirik, 3: 23S. 

[103] Ebu'l-Berekat, Mediirik, 1: 241, 449; 2: 6S1. 

[104) Ebu'l-Berekat, Medıtrik, 1: 71-74, 241; 3: 439. 

[lOS) Ebu'l-Berekat, Medilrik, 3: 23S; 1: 449. 

[106] Ebu'l-Berekat, Medlirik, 1: 470, Sll, S3S; 2: S68, 716. 
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Halk daima Allah' a muhtaçbr. Ama fakirlik şuuru ne kadar yüksekse di
ğer varlıklara olan ihtiyaç da _o kadar azalır. Zahiren fakirlik gibi görünen 
sıllinin bu hali hakiki zenginlik tir. Fakirlik insaru tevazu ve boyun eğmeye, 
zenginlik ki bre sevk ettiğinde~ fakirlik Allah' a ulaşb.rırken zenginlik saru
sı Allah'tan uzaklaşb.rır. Öyleyse yoksulluktan mütevellit bela izzettir.ıum 

Müfessir, lşari oku.ma bağla.tn?-D.da şükürle zikir arasında bağ kurmuştur. 
Kalp ve dilin Allah'la meşgul olmasının zikir olması aÇıkm.U081 Organla
rın meşguliyetiyse bireyin Allah bilincini her zerresinde hissetmesidir.U091 

Namaz, Kur'an tilaveti, dua, tesbih, tehlil gibi Allah'ı anmak için gerçekleş
tirilen kalbi, llsani ve bedeni açık-gizli eylemler zikirdir. Gizliliği/halvet 
ilisana girer; hüsnü tefekküre daha yakındır.ıııoı 

Halvet uzlettir; işretin zıddıdır. İşret huzurun yoldaşıdır; tecrübe için hal
ka kanşmakbr. İşret tecrübesindeki veli halka ibret nazanyla bakar, ibreti 
eınreder; Allah'ın hükmüyle hükmeden, Allah için alıp O'nun uğruna 
veren, Allah'la anlayıp, Allah'la konuşan Hz. Resulün halifesidir. Dünya, 
pazarı; akıl, sermayesi; öfke anında adalet ve iıza, mizaru; fakirlikte ve 
zenginlikte itidal, unvaru; ilim, sığınağı; Kur' an, MevHisının izin kitabı
dır. O, zahiren halk arasındadır ama esrarıyla ondan ayrılmışbr. Uzlet 
velisinin hali daha berrak ve tatlıdır; işret velisinin haliyse pek vefalı ve 
a.J.adır. Nebf (sav) her iki hali kendinde birleştirmiştir; hallerinin batıniyla 
mühtedl, zahiriyle muktedldir.ımı 

Ebu'l-Berekat'a göre Hz. Peygamber, nübüvvetle birlikte halvet ve işre
tin zirvesidir; felsefe ve nazari tasavvuftaki nebi-veli karşılaşhrması doğru . 
değildir. Velayetin varlık koşulu nübüvvete iman olduğuna göre velayet 
nübüvvete tabidir, nübüvvet velayete değil. Kaldı ki her nebi aynı zamanda 
veli dir. ımı 

Sonuç olarak kalbin nezareti, safiaşmış akıl ve ruhun müşahedesiyle 
varlığı irrasyonel bakışla okuma denemesi anlamında işiiri/i7fiiııi te'vil, met
nin batını anlamının bilgisine işaret eden ve bu bilgiyi en yüksek anlam 
düzeyinde formüle edip. anlamaya çalışan hakikat ilmidir. 'İçinde tükenme
yen anlamlar bulunan ilahi metni ve o metnin haricindeki yazıya dökül
meyen kev.ru kitabı imgeıemci usulle okumaya çalışmak ve ondaki gizil ha
kikatleri te'vil edip gerçek muradı süzmeye çalışmakhr. Mediirik özelinde 
işarf te'vilin açılımı budur. 

[107] Ebu'l-Berekat, Medarik, 1: 144; 3: 56-57, 82-83. 

[108] Ebu'l-BereklH, Mediirik, 3; 76. 
[109] Ebu'l-Berekat, Medarik, 1: 392, 143. 

[110] Ebu'l-Berekat, Medarik, 1: 205; 3: 35. 

[lll] Ebu'l-Berekat, Medarik, 1: 503, 242. 

[112] Ebu'l-Berekat, Medarik, 2: 315. 
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Medarik bağlamında okuyucuyu yarultabilecek husus, müfessiiin arif 
manasma hakim, iifan manasma hikmeti kullanmasıdır. O, ilgili bilgirlin 
hikmet boyutuna dikkat çekmek için bunu özellikle yapmış ht. Esasen bun
lar, müfessirin bey§n-burhan-iifan ilişkisini şer' i asıllara hangi gerekçelerle 
dayanduacağını gösteren sembolik ifadelerdir. B~ İsimlendirmenin esprisi 
sünnetin hikmet oluşunda yatmaktadır.l1131 Böylece nübüvvetin konumu, 
şüpheye mahal bırakmaya.cak şekilde kesinleştiiilmiş; tevhit ve tenzih 
fikrine halel getirecek aşırı yorumlara ve Şia'run masum imam fikri d§hil 
Kur'an lafızları ve ibarelerini tamamen işlevsiZ bırakan disiplinsiz açılım
lara kapı kapatılmışm.l1141 Te'vilin sınırlarını göstermesi bakınundan onun 
koyduğu bu işaretler önemlidir. Ayrıca bu isimlendirmeler, irfanı hikmet 
kanalından sünnete bağlamak amacına mebnidii. 

Hasılı Ebu'l-Berekat, içsel tecrübeler ve imgelemsel okumalar sayesinde 
alemi külli bir bakışla sentezleyip hakiki kurgusunda yeniden okuyabile
ceği iddiasını taşıyan irfanf. te'vili, İslami bilginin Kur'an, Sünnet, İcma ve 
Kıyas şeklindeki asıllarına mutabık kalması ve bu asıllara sağlıklı bii şekil-
de eklenmesi koşuluyla uygulamaktadır. 

Kafiyeciıını· (ö. 879/1478) ve Tefsirin Külli Kaideleri 

Osmanlı dönemi eserlerinin genellikle şerh~ haşiye ve ta'lik tarzında 
yazılclıklarıru belirlemiştik. Bu durum, Osmanlı Düşüncesinin bulunuşuyla 
alakalıdır. Söz konusu key.fi.yet, dönemine ulaşan tefsii edebiyahnın yön
temsel analizi konumundaki Kitabu't-teyslr'e de sirayet etmiştir. Kitabu't-tey
sfr, bii şerh kitabı değildir. Ancak tarih içinde seyreden tefsirin herhangi bir 

[113] Ebu'l-Berekat, Medfirik, 1: 395. 

[114] Ebu'l-Berekat, Medfirik, 1: 378. 

[115] Kitfibıı't-teys1r'in müellifi, Muhyidcün EbO. Abdullah Muhammed bin Süleymiln 
el-Bagamavf, İbn H1icib'in el-Kfljiye adlı eserine ilgisinden el-Kafiyeci künyesiyle tanın
mışhr. Kifiyeci, tahsil hayatında en önemli yer, kuşkusuz Molla Fenari'ye aittir. Os
manlı alimi tipinin klasik özelliklerini ilmi şahsiyetinde toplayan Kafiyeci, nakli ilim
leri akü ilimlerle birlikte tahsil emiştir. Bu bağlamda tefsir, tefsir usulü, hadis, hadis 
usülü, kelam, fıkıh, fıkıh usülü, nahiv, sarf, i'dib, meant, beyan, cedel, manb.k, felsefe, 
hey' et ilimlerini okumuştur. Dini ilimler sahasında edindiği bilgi birikimini çok sayıda 
eserde kayda geçirmiştir. Tebliğin fiziki sınırlılıklan nedeniyle bu eserlerden bir· kıs
mını vermekle iktifa edeceğiz. et-Teysir fi kavli'idi 'ilnıi't-tefsir, Tefsinı liyliti müteşnbihtit, 
el-Beştiratıı fı kn.vlilıi teıiln fe'tü bi suretin miıı misli/ı, Nuzlıetu'l-ihvlin fi tefsiri knvlih1 teıila yli 
Uit inn n rusulu rabbik, Risıilehm .fi 'ilmi't-tefs1r ve vucılhi'l-kırt/ıit, Eııvlirıı's-sat/de fi şer/ı i ke
limeteyi'ş-şelılide, Zeyııu'l-ferh bi milndi'ıı-nebiyyi, ed-Durretu'l-gnliyeti'l-nliyeti'ıı-ııılrnniyye 
ve'l-eltlifi'ş-şerifeti'r-rabbaııiyye Sııfillini'l-vakf, el-Hidaye li beyliııi'l-Jıalk ve't-tekv1ıı, el-Eııvlir 
fı 'ilmi't-tevlıid, el-Ferlilı ve's-siinlr fi beyfini'l-mezfihibi'l-erba'a, Hııllisahı'l-akvlil fi hadisi inııe
me'l-a'mfilıı bi'n-niyynt, el-İhkam fı ma'rifeti'l-iman ve'l-ahkfim, İkdıı'l1erliid min bahri'l1evliid, 
Kitlibıı'l-mıılıtasar fi 'ilmi'l-istidllil, l'rabıı ekmeli'l-/ıamd. Ayrıntılı bilgi için bk. el-Kafiyeci, 
Kitabıı't-teysfr, tre. İsmail Cerrahoğlu (Ankara: AUİF. Yayınları, 1989), 7-10. 
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eser özelinde olmayan Osmanlı dönemindeki yöntemsel analizi olması iti
barıyla Osmanlı'nın tevarüs ettiği tefsir kültürünün hülasasıdır. Bize göre 
Mediirik klasik tefsir literatürünün örneklerinden biri olarak diğer klasikler 
kadar Kitabu't-teyszr'i etkilemiştir. Bununla birlikte eserin Medarik'Ie ilişki
sini kendi atıflarından çıkarmak mümkün değildir. Bunun için Kitabu't-tey
szr'deki usUl, Medarik'teki te'vil olgusuyla karşılaştırılmalıdır. Bu, Mediirik'le 
Kitabu't-teyszr'in tümüyle mukayesesini gerektirir. Ancak tebliğin sı.nırlılığı 
gözetilerek konu, Kitabu't-feıJszr'deki külli kaidelerle Medarik'te te'vil vakıa
sı.nı.n mukayesesİ çerçevesinde sırurlanacaktır. Medarik'te te'vil olgusu yu
karıda açıklandığı.na göre bu aşamada yapılması gereken Kitabu't-teyszr'in 
Medarik'Ie örtüştüğü alanları tespit etmektir . . 

Kitabu't-teyszr'in tefsir ve te'vil taru.mları, Mediirik pratiğinden çıkardığı
mız tariflerle neredeyse bire bir örtüşmektedir. Kafiyeci tefsiri, şu şekilde 
taru.mlamıştır: 

Kur'an'ın manalarını açıklamak ve murad edileni beyan etmektir. 
Kur'an'ın manalarından. maksait, ister lugavi veya şer'i manalar, ister-
se vaz'i veya makama yardım ve kelam.ın sevki ve dururnun belirtileri 
itibarıyla olsun, umumi alandır ... Şeyh EbU Mansur el-Maturldi şöyle 
demektedir: Hakikatte tefsir, lafızdan murat edilen manayı (ve Allah'ın 
bu lafızla bu manay;. murat ettiğini) kesin olarak ortaya koymaktır. Eğer 
kesinlik ifade eden mütevatir ve üzerinde ümmetin ittifak ettiği bir delil 
varsa bu şekilde yapılan tefsir, salıili olur. Kat'! delil olmaksızın murat 
edilen manayı kesin olarak ifade etmek reyle tefsir olur ... Tevilse ihti
malin neticesini ve işin sonunu kat'! olarak değil de benimsediği görüşü 
beyan etmektir ... BuradaAllah'a şahadet eden bir husus b!.!.lunmaz.l1161 

Kafiyeci yukarıdaki. ifadelerini tefsir ve te'vi4n gerekliliği, kelfunı.n mu-
radınııi. nesneleşmesinin koşullari gibi hususların izahıyla sürdürmüş, bu· 
noktada iki mesele açmıştır. Şirincisi içtikadın isabeti, ikincisi aklın hükmü
dür. Bu iki mesele, bilginin imkan ve değerine dairdir. Bu yüzden Kafiyeci 
tefsir ve te'vili bilmek için.Zafzz ilim ler, aklı ilimler ve mevlıibe ilimlerini bilmek 
gerektiğini söylemiştir. Bu ilimler, lügat, iştikak, sarf, nahiv, mearu, beyan, 
bedi', kıraat, esba.b-ı nüzul, asar ve haberler ilmi, hadis ilmi, fıkıh usUlü, 
fıkıh ve ahlak, nazar ve kelam ve mevhibe ilmidir.11171 

Müfessirin bilmesi gereken ilimleri bu şekilde sıraladıktan sonra Kafi
yeci, tefsir ve te'ville ilgili gelenekten süzülerek gelen ve Medarik tatbikah
nın nazari ifadesi gibi duran şu bilgileri kaydeder: 

Tefsir i.J.ı:r\i, insanlığın gücü ruspetinde Allah'ın kelamının ahvalinden, 
istenilen Il).anaya delalet etmesinden bahseden ilirndir. Bu da iki kısma 

[Ü6] el-Kafiyeci, Kitlibu't-teysir, 47-48. 
[117] el-Kafiyeci, Kitlibu't-teı;slr, 48-53. 
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aynlır: biri, ancak nakllle ve işitmekle veya nüzul sebeplerini müşahede 
etmekle bilinen tefsirdir ... Bu sebeple tefsirin sahabeye ait bir keyfiyet 
olduğu söylenmiştir. Digeriyse anlaşılması Arapçanın ana kaidelerini 
bilmekle mümkün olan te'vil ilmidir. Bu da dirayete taalluk eder. Bun
dan dolayı te'vilin fakihlere/ ~ere ait olduğu söylenir. Birinci kısmın
da nakilsiz ve işitmeksizin yapılacak bir işlem hatalı olduğu gibi ikinci 
kısımda da usule ·uymaksızın yalnızca mücerret arzuya göre yapılacak 
bir te'vil de isabet olsa dahi hatalıdır.ıııaı 

Yukarıdaki paragr~, _Kafiyeci'nin tefsir ve te'vili ancak usfılü dairesinde 
icra edilmesi halinde muteber saydığının kanıtıdır. Bu usul, iki külli kaide
ye dayanmaktadır: 

- Kur'an'daki her m~em, kendisinden murat edilen manaya kat'! ola
rak delalet eder.11191 

- Kur'an'daki her müteşabih, muhatabın anlayış derecesine göre kendi
sinden murat edilen manaya kat'i surette delalet eder.uıoı 

Kafiyeci'nin külli kaideleri muhkem ve nıüteşabih kavramları üzerinden. 
belirlemesi göstermektedir ki o, bu iki kavramın, Kur'an lafız ve ibarelerinin . 
delalet ve anlamlarına şamil olduğunu düşünmektedir. Zira gerek 
tefsir gerekse te'vil, mevzu ve mesailini nefs-i mütekellimin muradına 
delaletleri itibarıyla incelemektedir. Bu ilim~ mııhkem ve müteşabı1ı olgulan 
üzerine inşa ediliyorsa Kur'an'ın tefsire konu lmeselelerinin tamamı bu 
tümelierin cüz'iyyatını teşkil etmelidir. Bu kaziyenin Medarik ve Kitabu't
teysir'deki muhkem ve müteşabih kavramlarının mahiyeti tespit edildiğinde 
doğrulanması mümkündür. Mednrik, Al-i İmran Süresi 3/7. ayet bağlamında 
bu hususa şöyle temas etmektedir: 

Müteşabih, birden fazla anlam taşıyan veya aşırı benzerliginden dolayı 
başka ifadelerle karıştınlma ihtimali bulunan yahut ne kastedildiği an
cak kelamm sahibi tarafından bilinen Kur' an ifadeleridir. Bu ifadelerden 
anlamı bilinebilir olanlar bile tek başlarına degil, Kitabın muhkemine 
hamledilerek açıklanır. Manası mutlak kapalı olan kısmın bilgisi Allah'a 
mahsustur. Art niyetliler işte bunları Kitab'ın esası tabir edilen muhke
mini ve hak ehlinin fikirlerini dikkate almadan bidatçi yaklaşımlanyla 
keyfi yorumlamayı adet edinmişlerdir. İlimde mertebe kesbedenlerse 
bilgisi Rabbimizin katında olana inandık veya onun te'vilini bildiklerin~ 
den mulıkemiyle müteşabihiyle Kur'an'ın Rabbimizin katından indigine 
inandık derler. Ayetin sonundaki "Ancak akıl sahipleri öğüt ve ibret alırlar." 
cümlesi, "ıJ_,.;.....I)Y' (ilimde derinleşenler) ortaoyla kendilerinden bahse
dilen zümrenin keskin ve kıvrak zekalarma dair methiyedir. Bu methiye, 

[118] el-Kafiyeci, Kitilbu't-teyslr, 54. 

[119] el-Kafiyeci, KiMbu't-teyslr, 66. 
[UO] el-Kafiyed, Kitlibu't-teys1r, 72. 
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o zümreyi fitne arayanlardan ayırmakla kalmaz te'vilin akıl ve idrakle 
alakasıru kesin olarak ispatlar.ııııı 

Bu ifadeler göstermektedir ki Ebu'l-Berekat'ın zihninde nefs-i mütekel
limin muradı, Kur'an'ın tüm lafız ve ibarelerinde zihnin doğrudan intikal 
edebileceği düzeyde açık değildir. Bir kısmında görece anlaşılabilirken di
ğer bir kısmındaysa mutlak kapalıdır. Bu yaklaşım, 

- Bir taraftan ilahi metnin formunun bazı anlamları okurun zihnine akı
tabileceğini, 

- Öte taraftan Allah'ın muradırun özelde eşzamanlı, genelde beşeri va
kıadan mücerret literal manalarla sınırlanamaya cağını vurgulamakta, met
ni yoruma açmakta; bu sırada hiçbir yorumun Kur'an'ın yüklenimlerini 
tüketemeyeceğinin altını çizmekte; çıkarsananın dışında kalan anlamların 
varlığını ibarede daimi surette stkdürdüğünü müteşabih kavramı özelinde 
ifade etmektedir.11221 

Te'vil, dinamizmini buradan almaktadır. Bu hakikat dolayısıyla her çağ
da ve mekanda Klir'an'a yönelen ve onunla varoluşsal düzeyde ilgilenenler, 
ondan kendi durumlarına ilişkin anlamlar ve kendi varoluşlarına temas 
eden hitaplar bulabilmektedir. 

Yukarıdaki tasnif, Taberi'nin anlaşıla bilirliği açısından Kur'an · tasnifine 
uygundur. O, Kur'an ifadelerini, 

(1) Manasını Allah'ın bildiği, 
(2) Hem Allah'ın hem de Rasulullah'ın bildiği, 
(3) Arap diline hakim olarıların manasını anlayabilecekleri ayetler11231 

diye üçe ayırmışhr. 
KuŞku yok ki buradaki tasnif, Sünni paradigmarun muhkem ve müteşa

bih algılar~ tezahürüdür. Dikkat edilirse manasını yalnız Allah'ın bildiği 
Kur'an ifadeleri Sünni doktrinin miiteşabih konusundaki bila keyfiye formü
lünün kaziyesidir. Ancak müteahhirı1n ulema, bu formülü, mutlak/nihai 
arılam olduğunu iddia etm~mek kadıyla müteşiibih dahil tüm Kur'an ifadele
rinin usu~üne uygun biçimde yorumlanabileceği şeklinde genişletmişlerdir. 

Osmarılı tefsir anlayışındaki hakim tayır da bu şekildedir. Kitiibu't-teyszr bu 
yaklaşımı fefsir usUlüne nıııhkem-müteşabih temel kavramları bağlamında 
taşımıştır. Onun muhkem ve müteşabih tanımları şu şekildedir: 

el-Mulıkem, manası açık, ihtimal ve iştibahtan salim olarak ibareleriyle 
hükmolunan ayetlerdir, Müfrette ve· mürekkepte şümulü vardır. ez-Zfilıir, 
en-nass, el-müfesser ve el-mulıkem gibi ttsül ehlinin ıstılahı olan terimler, bu 
konuda içiçe derecelenir. ez-Zfilıir ve eıı-nass'ın öineği, 'Allah alış-verişi 

[121] Ebu'l-Berekat, Mediirik, 1: 237-238. 

[122] Ebu'l-Bereka.t, Mediirik, 1: 214, 237-238, 306, 368, 427, 572; 2: 23, 96, 229, 256-257. 

[123] Taberi', Ciimiıı'l-Beyan, 1: 76-78. 
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helal ve faizi haram kılmış br.' ayeticlir. Bu ayet, helal ve haram kılma ba
kırrundan zôlıirdir, aralanıu ayutetme bakımındansa nassbr ... Sema, arz, 
sayıların isitnleri, tesniye sıygalan gibi örnekler bu hususa örnek teşkil 
eder. el-Miifesseıin misali, 'Meleklerin hepsi toplu halde secde ettiler.' aye
ticlir. Mulıkemin misaliyse 'Muhakkak Allah her şeye kaclirclir.' ve 'Mu
hakkak Allah her şeyi bilenclir.' ayetlericlir. 

el-Müteşfibilıe gelince, ibaresinde şüphe ve ihtimal bulunan ayetlerclir. el
Raft, el-miişkil, el-miicmel, el-miiteşflbilı ıStılahiarı usw ulemasına göre bu 
kısım içerişinde derecelenir. el-Hafinin misali, en-nebbaş (kefen soyan), 
et-tarr§r (yan kesici) kelimeleri gibi; el-müşkilin misali, 'Tohumunuzu 
dilediğiniz yere ekin!' ayeticlir. Miicmelin misali, er-riba kelimesiclir. Bu 
kelime mü emel olduğundan ancak beyanla anlaşılır. el-Miiteşflbihin misali, 
alfabe harflerinin adedi kadar olan 29 surenin başında bulunan el~huru
fu'l-mukattaadır. (v-JI • rJI) gibi. Mıılıkem ve müteşflbilı nazmın kısımlan
nın cemisinde ye kcliğerine mütekabil olarak şarnilclir. 

Müteşabih 6yle bir şeyelir ki, son derece gizliliğe ulaşnuş, onun açıklanma-
sı ümidi kesilmiştir. Onu anlamağa iınkan "yoktur. Bu hususta aklın gerek
tirdiği işitmenin gerektirdiğine muhaliftir. Halbuki onlardan birini de red
detıneye imkan yoktur. Kastedilen mana karışık ve şüpheli olduğundan 
ona vukuf asla mümkün olmaz. Ondan kastedilen manayı tayine delalet 
eden şey de yok olmuştur. Böylece surelerin başlanndaki huruf-i mukatta-
at, yed, vech, ayn, ityan, meci, istiva misali ve bunun gibi şeylerclirP24111251" 

Kafiyeci'nin yukarıdaki ifadeleri miiteşabilıleri mutlak bilinmez olmala-
rı hasebiyle asıl merciine havale etmeyi önerir gibi görünmektedir. Ancak 
o devaİnında selef ve halefin bu konudaki mesleklerini zikredip, müteah
hirCıniın miiteşabiliin te'vili konusundaki görüşlerinin farklılaştığını tespit 
etmiştir. Onlara göre ilimde derinleşenlere müteşdbihlit açıktır. Kendi ifadele
rinden takip edelim: 

Bw1dan dolayı çeşitli devir ve tabakalardaki müfessirler, Kur' an' dan bir 
şeyin tefsirinde tevakkuf etmeksizin her ayeti tefsir ve te' vii ederek açık
Ianuşlardır. Şayet yine miiteşflbilıi Allah'tan başka bilen olmasa, cahiller 
için Kur'an'ı tenkit etme külfeti doğar ve aniaşılmayan bir şeyle hitap 
edilmiş olurdu. Bu da zencinin Arap'la konuşması gibi olur. O halde mii

teşfibilıfitın usUlüne uygun ve doğru olarak te'vili vaciptir.U261 

[124) el-Kafiyeci, Kitiibıı't-teyslr, 59-60. 

[125] Kittibıı't-teysir'in mütercimi İsmail Cerrahoğlu'nun çevirisine (atıfta bulunduğumuz 
kaynağı.n metnine) sadık kalmak adına yukarıdaki pasajda el-Kafiyeci"'nin örnek kabilin
den zikrettiği ayetlerin sure ve ayet numaralan metin içinde verilmemiştir. Bahse konu 
ayetler4ı ait oldukları sureler ve ayet numaraları suası ile şu şekildedir: el-Baka ra, 2/275. 
ayet; el-Hicr, 15/30. ayet; ei-Bakara, 2/148. ayet ve diğerleri; el-Ankebüt, 29/62. ayet ve di
ğerleri; el-Bakara, 2/223. ayet. 

[126] el-Kafiyeci, Kittibıı't-teysir, 61. 
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Yukarıdaki ifadeler, özelde Kafiyeci'nin geneldeyse Osmanlı düşünce
sinde tefsir anlayışının mahiyet ve işleyişi hakkındaki temel bilgiyi ihtiva 
etmektedir. Buna göre Osmanlı klasik döneminin tefsir anlayışı, tefsirde 
yeni akımlar ve düşünceler üretmekten çok tevarüs ettiği mevcut birikimin 
muhafazası yönünde eğilim göstermiştir. 

Son olarak şunu belirtmek gerekir: Kitabıı't-Teyszr, cüz'iyyahn allında top
lanacağı külli kaideleri olmadığı gerekçesiyle tefsiri müdevven ilim kabul 
etmeyip ancak tesamüh gereği ilim sayan Molla Fenan'nin tezlerine red
diyedir. Eserde ecza-i ultlm itibanyla tefsiri tetkik etmesi, özelli.kle nıuhkem 
ve müteşabih'in murada deialetlerinin kat'iliğini vurgulaması bu yüzdendir. 
Böylece o, Molla Fenart'nin tefsir rivayetlerinin ahad olması hasebiyle mu
rada kat'i dela.Iet ederneyeceği tezine cevap vermek de istemiştir.U27l 

Değerlendirme ve Sonuç 

Öncelikle ifade etm~k gerekir ki Medarik'teki tatbikann Kafiyeci'deki 
sistematik ifadesi, farklı zaman ve zeminlerde yaşamış bu iki müfessirin 
nıııhkem ve müteşabilı. kavramlarını, İslam'ın vazettiği varlık ve bilgi ta
savvuruna dair kaynak metinlerin beyanlanru farklı anlam düzeylerinde 
tasnif eden kategoriler şeklinde anladıklarını göstermektedir. Dolayısıyla 
muhkem ve müteşabih, yalnızca bilgi felsefesinin değil aynı zamanda ontolo
jinin konusudur. İslfuni ilimi er, mahiyeti ve imkanı bakınundan farklılaşan 
cüz'f/tikel bilgileri, tefsir ve te'vil ana başlıkları allında kategorize etmekte 
ve rivayet ve dirayet veya nass ve te'vil yöntemleriyle okumaktadır. 

Evet, Kitabu.'t-teyszr bir eserin haşiyesi veya şerhi değildir; klasik tefsir 
geleneğinin Osmanlı dönemindeki bul~uş biçimini ve tarih içlıı.de sür
dürülebilirliğini ispatlayan tedvin esaslı ilml bir gayrettir. Tedvin esaslıdır; 
çünkü o, yeni bir usul ihdas etmemiş, literatürdeki eserlerin içeriklerinde
ki metin okumaya· dair tespitlerden yola çıkarak zaten uygulanmakta olan 
usulü sistematik bir şekilqe telif. etmiştir. Dolayısıyla nasıl Osmanlı Düşün-

. cesi ve tefsir geleneği, daha önceki geleneğin etkisi altında biçimlenmiş 
ve o geleneğin yeniden üretilerek sürdürülmesille mebni bir düşünceyse 
Kitabu't-teı;slr de Osmanlı Düşüncesi ve öncesindeki tefsir geleneğinin etki
sinde şekillenmiş, o geleneğin nasıl yeniden üretilebileceğine dair usulü 
mündemiç, düşünce ürünü bir kayıt ve veridir. 

Kitfibu't-teysfr'in muhteva ve şekline Kafiyeci'nin hacası olması itibarıyla 
Molla Fenari'nin tesir ettiği doğrudur. O, ecza-i ulUmu taşımadığı gerekçesiyle 
tefsiri müdevven ilim değil de mıırada kati delaleti mümkün olmayan cüz'i/tikel 
maluinat kümesi olarak tasavvur eden hocasına cevaben bu iki külli kaideyi 

[127] el-Ka.fiyeci, Kitlibu't-teyslr, 46-81; M. Taha Boy alık, "Molla Fenari'nin Tefsirin Mahiye
tine Dair Tartışmasırun Tahlili", İsliimi Araştırmalar Dergisi 18 (2007): 73-100. 
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vaz etmiş ve bu kaideler allında derecelenen bir dizi kuraldan bahsetmiştir. 
Bununla birlikte usUlü akıl-nakil bütünlüğünde formüle etmesinde klasik 
tefsir anlayışıyla birlikte Osmanlı tefsir anlayışı ve Molla Fen§rl'nin etkisi 
büyüktür. 

Molla Fenarl, tefsirde kat'i-deliiletin imk§nsızlığı meselesini tefsir riva
yetlerinin iilıad olmasına bağlamıştır. Tefsirin cüz'iyyatırun bu bağlamda 
tartışılması, meselenin bilginin imkanma rücu ettitildiğini göstermektedir. 
Kafiyeci'nin cevabı da bu nitelikte olmuştur. Tefsirin bu bağlamda işlenme
si, kelam ilmindeki bilgi/ilim problemiyle alakalıdır. Önun bilgi anlayışı, 
Hanefl-Matur!di geleneğin varlık ve bilgi teorisine müstenittir. Bu tespit, 
Osmanlı düşüncesinin köklerinin uzandığı nihai noktayı belirlemek açısın
dan önemlidir. Bu itibarla konu, Osmanlı düşüncesine tekaddüm.eden ama 
zamanca ona yakın olan, Osmanlı olmadığı halde Osmanlı düşüncesini 
etkilediği varsayılan Mediirik'le mukayeseli olarak incelenmiştir. Medarik, 
beyanı, burharu ve irfaru bilgi sitemlerinin birlikte uygulandığı örnek bir 
eserdir ve bu yönüyle Kafiyeci'nin tefsir-te'vil bütünlüğünü savunan yak
laşırnma model olabilecek niteliktedir. Dolayısıyla Osmanlı tefsir anlayışını 
biçimleyen düşünce sistemlerinin ve te'vil anlayışlarının Osmanlıdan ön
ceki önemli öğelerinden biridir. 

Öte yandan Mediirik, Osmanlı tefsir geleneğiyle benzer bir değer atfıy
la karşılaşmış; el-Keşşiif ve Enviiru't-tenzil'e benzerliğinden ötürü istinsah/ 
kopya muamelesi görmüştür. Benzerliğin Medarik'in ya:tılış gayesi, yazar
ların yaşadıkları çağın ilim anlayışı ve içindeki bulundukları koşullarla 
alakah olduğu görmezden geli.ıuniştir. Osmanlı h§Şiye, şerh ve ta'ük kül
türünün de ayru nedenlerle hak etmediği ölçüde tenkit edildiği maltimdur. 
Mediirik'in ve Osmanlı düşüncesinin dünyasına temas edemeyen bu tezler, 
is(\betsizdir. Zira ne Medarik'in ne de Osmanlı dönem tefsirlerinin orijinali
te iddiaları vardır. Medarik ve Osmanlı dönem tefsirleri, güncel meseleleri
ni açıklayabilen klasik eserleri aşma isteğinin tecrübeleri değildir. Bunun
la birlikte her iki eserin de orijinal yönleri vardır. Medarik, farklı zihinsel 
seviyelerdeki okurlara farklı anlam düzeyleriyle hitap etme yeteneği ve 
el-Keşşiifın lafızları ve nazmıyla Matur1di doktrini temsil etmesi bakımın
dan, Kitiibu't-teysir'se tefsirin mahiyetini, Osmanlı düşüncesine mahsus bir 
kavram olan cilzet-i vahde prensibi ve vaz'iyye meselesiyle birlikte işlemesi 
bakımından orijinaldir. 

Mediirik, el-Keşşiif ve Enviiru't-tenzil'in ideolojik söylemlerine Hanefi
Maturldi usUl ve bilgi dökümüyle geliştirilmiş bir karşı-tezdir. Ebu'I-Be
rekat gibi Kafiyeci de Hanefl-M§turldi paradigmaıun temsilcisidir. Onun 
tefsir ve te'vil algısı, Matur!di'nin tefsir-te'vil tanımlarıyla uyuşmaktadır. 
Bu bakımdan Mediirik, Osmanlı düşüncesindeki Eş'arl tonların ağırlığına 
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rağmen Kitabu't-teyszr'in beslendiği fikri' geleneği, el-Keşşafve Envaru't-ten
zll örneklerinin temas ederneyeceği düzeylerde açıklamaktadır. Neticede 
Kitabu't-teyszr, tevarüs ettiği tefsir teamillünün Osmanlı düşüncesindeki 
ifadesi ve mevcut tefsir külliyahnın yöntemsel izahı/şerhi şeklinde tecessüm 
etmiş müstesna bir eserdir. 
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