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CELALEYN .TEFSİRİ VE MÜELLİFLEIÜ 

Yrd.Iioç.Dr.Ali AKPlNAR* · 

CelfileynTefslri, teJslr alanında değişik pekçok baskısı'yapılan, çok okunan ve 
. hemen her kütüphanede bulun'an eserlerden biridir. Tarih boyunca ilim yolcuları bu 

eserle tanışarak tefslre. merhaba demişlerdir. Eserin bunca tefslr arasında bu şöhrete 
ulaşmasının haklı bir kısım sebepleri vardır. Bir kere o, muhtasar bir tefsirdir. Dili ağır 
değildir. Anadili Arapça olan da, Arapçayı sonradan oğrenen de onu anlamak.ta 
zorlanmaz. Yanısıra eser, Sahabe ve Tabiun'un Kur'an anlayışlarının karakteristik bir 
özelliğini yansıtmaktadır. Şöyle ki, Celfileyn Tefslrinde Kur'an, ayetlerdeki murad-ı 
İlahiyi ayniltı bilgiler içeriı;inde kaybolmasına meydan vermeyecek şekilde kısa ve net 
bir uslubla ·tefslr edilmiştir. · 

Biz bu makalemizde Celaleyn tefslrinin isnadı hakkında sahih ve kısa bir bilgi . 
verdikten sonra, tefslrin özelliklerini Yasin sOresi tefslrinden örneklerle ortaya koymaya 
çalİŞacağız. Hemen hemen tefsirin genel özelliklerini yansıttığından bu süreyi seçtik. 
Yasin sOresinin tefslrinde müşahede edilmeyen Celfileyn tefslrinin diğer özelliklerini de 
ayrıcaırıaddeler halinde sunduk. Bu çalışına ile Celaleyn tefslri hakkında derli toplu bir 

. bilgi verıneyi ve onu okuyanların daha kolay yararlanmalarını hede:fledik. ' 

"Tefsiru'l-Celaleyn" diye bilinen bu meŞhur tefslr, Celalüddin el Malıall'i 
(ö:8i54/ 1459) ve Celaluddin es-Suyutf (ö:9111 1505) adlı iki alim· tarafından yazıldığı 
için "Celaleyn Tefsiri" (iki Celal'in Tefslri) olarak şöhreJ: bulmuştur. 

İki cilt ve iki bölümden oluşan bu tefslrden hangisinin M ahalll 'ye ve hangisinin 
Suylltf ·'ye ait olduğu kaynaklarımızda farklı şekillerde gösterilmiştir. Katip Çelebi; 
Bakara suresinden İsra sOresine kadar olan birinci bölüm ün Malıalli tarafındarı; .Kehf 
sOnisinden Nas sOresine kadar olan kısmın ise Suyutf tarafından. yazıldığını söyler. Bu 
görüşe -göre, Fatiha' sOresi de Suyfitf · tarafından tefslr edildiğinden tefslrin sonuna 
konulmuştı:ırl .. 

Diğer görüşe göre ise, M ahalll Kehf sOresinden başlayıp N as sOresine kadar tefs!r 
etmiş, daha sonra Fatiha suresinin tefslrine başlamıştır. Ne varki ömrü kifayet . 
etmediğinden tefsrri bitirmeye muvaffak olamamıştır. Daha sonra yarım kalan tefslri 
Suyutf,Bakara sOresinden başİayıp İsra sOresi sonuna kadar tefslrederek tamamlamıştır. 
SuyGtı; Mahalli'nin tefslr ettiği belli olsun diye Fatiha'yı tefsirin sonuna koymuştur. 

1 

* C.Ü. lıahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi · . · . 
1 Kfitib Çelebi ,Kcşfu'z·Zunfin, Istanbul 1943, 1,.236; Ömer NasOJıi Bilmen , Büyük Tefsir Tarihi, Istanbul, 

1973, ll, 596; Mehmet Sofuoğlu, Tefsir Dersleri, Istanbul, 1974, s,37; Ali Turgut, Tefsir Usulü, ·Istanbul, 
1991, s,245; SuyOti'nin eserlerinden biri olan "Merfisidü'I~Metôli' fi·Tenfistibi'l-Me~llti' ve'l-Mctfili" adlı 
\eserinin tahkik ve tercümesinde maalesef bu yanlış tekrarlanmıştır. B h. Süleyman Molla lbtahiirioğlu, 
Cellllüddin cs-Suyfiti ve Mcrllsidti'l-Mctali fi-Tenastibi'l·mel(ati' vc'l-Mctllli isimli Eseri, Istanbul, 
1994, s,33 ve 45. · · ' · 
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Suyiitf, tefsirin başına koyduğu Muk~ddime'de2 ve İsra silresi sonunda3. buna işaret 
etmiştiı:. Kanaatimizce doğru olan da budur4. İşin aslı ise şöyledir: Örn .ıün sonlarına 
doğru tefsir yazmaya başlayan Mahallf'niil, Kur'an-ı Kerim'in baştan· sona .tefsiriıii 
bitirernem end:~esiyle Rahman silresinden tefslre başlayıp Kur'an'ın sonuna kadar tefsir 
ettiği; bu bölümü bitirince Yasin silresinden Rahman silresine k.ıdar, daha sonra 
Meryem silresinden Yasin ~ilresine kadar tefslr ettiği; bu üçüncü bölümü bitirdikten 
sonra da baş tarafa geçip Fatiha silresini tefsir ettiği, Bakara silresinin başlarını tefsir 
ederken ise vefat ettiği. anlaşılmaktadır. Talebesi olan Suyiltl, hocasının yarım kalan 
tefsi'rini, Bakara sOresinden yeniden başlayarak tamamlaınıştır5. İlk .görüşün s~ipleri, 
ıneseleyi tahkik etmeden, tefsirin Kur'anın başından başlayıp yarım kalmış olacağı 
varsayımından hareket ederek yanlış bir sonuca varınışlardır. 

CELALÜDDİN EL-MAHALLi (791 1 1388 Kahire- 864 1 l459.Mısir) 

Fıkıh, kelaın, usul, nahiv, mal\tık, tefslr gibi ilimlerde zamanının otoritesi olan. 
ınuellif, Mahmud el~Aksar~yi(v:825) Burhtineddin el-Bicuri(v:825), Şemsüddi'iı el
Bisati(v:842), ,Alôiiddiiı Muhammed el-Buhtirf(v:841 ),'Şere.füddin Muhammed b.el
Küveyk gibi alimlerden ders almıştır. "Zekası elınası deler".diye nitelenen Mahalli, . 
kendisine t~klif edilen kadılık görevini kabul etmemiş, ömrünün sonuna kadar tedrisat 
ve telifat ile ıneşğı.il oiınuştur. 

Çok yönlü bir ilim adamı olarak çeşitli sahalarda eserler veren Makattı'nin en 
meşhur eserleri şunlardı~: · 

Şerhu clmıi'l-Cevami' (Usul)1 

Şerhu'l-Varakat (Usul), 

· Kenzu'r-Rağıbin (Fıkıh), 

Şerhu'l-Minhtic, · 
1 

el-Envôru'l-Mudfe,el-Kavlü'l-Müfid, 

et~ Tıbbu 'n.,.Nebevf, 

Te.fsfru'l-Kur.'iln . 6. Bu sonuncusu, söz konusu ettiğimiz Celaleyn Tefsirinin 
ikinci yarısı olup araştırınalanınıza göre Mahaiii'nin basılan tek eseridir. 

2Celfilüddin·'ei-Mahalli-Cel1iltlddin es-Suyilti, Tefsiru'l-CeUIJeyn, Istanbul~ .ty, salah Bilici Yayınla~ı. ı;·_ ı: ... 
(Makalemizde biz, bu baskıyı esas aldık.) · · · · · 3 . . 
Bkz. T .Celilleyn,l,237. . . . . . . 

4Bkz.Süleyman b. Ömer el-Cemel, ei-Futfihiltu'I·İiilhiyye, Beyrut, ty, Dfiru lhydi't-Türfisi'I-Arabiyye, 1, 7; 
ll, 670; IV, 626; Ahmed b.Muhammed·es-Sfivl, Hil.§iyetün Alil Tefsiri'I-Celilleyn, tyfektebetü Dfiri'l- . 
Kütübi'I-Arabiyy·e, ty, IV, 626; Muhammed Hiıseyn ez-Zehetl, et-Tcfsir vc'I-Müfcssirfin, Kahire,J989, 
1, 316-317; Tefsiru'l-Celilleyn , Tahkik:Mustafa Dib ei-Buğfi, DfirU'I-UIOıni'l-lnsfiniyye, Diıneşk, 1337; 
379-382; Tefsiru'I"CcUlleyn_,Tahkik:Abdülkadirel.:Aı:ıı.av.Ot,[)&r!ilb!!.ls:!<s!r .. ı;ı'e.Y.ı:.l!t.J99.•L(şQ!Ü~J ~ş~-~· ........ . 
ayrı tarihlerde ,ortasıııda Kur'an-ı Kt;rim'in aslı olduğıı. halde tahkikli olarak modern usullerle basılınıştır.); · 
ŞUkrü Arslan, "CeUllcyn Tefsirinin lsnadı", Atatürk U.llahiyat F::ıkilltesi Dergisi, X, 155-172; Mehmet.· . 
Sofucığlu ; Tefsire GiriŞ; lstanbul1:198lı 8,325. 

5şukrü Arslan , aynı yer, 162. . · · . . . 
6ez-Zehebi, a.g.e. ı, 315-316; Bilmen, a.g.e. Il, 597. Tefsiru•t-Celllleyn ,Tahkik:, Abdülkadir el-ArnavOt, 

Mukaddime, s, 9-10; 

•ı, 
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' . 
CELALÜDDİN ES-SUYÜTİ (849 1 1445 Kahire- 911 1 15.05 Kahlre) 

Abdumihn:ian b~ Kemiil Celaluddin es-Suyutl, Hiçrl 849 yılında Kahiı·e'de 
doğmuş, bereketli bir ömüı~ sürdükten sonra 911- de yine Kahire'de vefat· etmiştir. Yetim 

. olarak büyüdüğü halde zamanınıli meşhur ilim adamlarından.büyük ölçüde istifade etmiş 
olan SuyGtl, sekiz yaşında iken Kur'anı hıfzetmiş, bazı temel metinleri ezberlemiş, 
tefslr,hadls, fıkıh başta olmak ü:?ere pek çok alanda eser vermiş velGd bir alimdir. Kendi 
ifadesine göre yirmi bir yaşında fetva vermeye, yirmi üç yaşında hadis imla etmeye, otuz 
yedi yaşında ise eseı' telif etmeye başlamıştİr. Celaltiddin el-M ahalif (v:864), Şerefüddfn 
et~Münavf (v:871), Alımed b. Ali eş~Şiiinümı f(v:872), Mulıyiddtn el-Kafiyecf 
(v:879),Seyfüddin Kutluboğa (v:881) gibi pek çok üstaddan ders alınıştıi·. · 

Fıkıh, t:,efslr, hadis, usul, i'rab ve benzeri sayısız ilimde zamanının otoritesi 
olmuştur. Siyasi çalkantıların yoğun olduğu, ekonomik sıkıntıların zirvede olduğu ve . 
fakat ki tab telif ve neşrinin yaygın olduğu bir dönemde yaşamıştır. Genç yaşta eser· 
telifine başlayan inüellif altıyüze yakın eser. vermiştir7 . Tefslr ilmine dair eserleri ise 
yirmibeş civarındadır8 . Malıallf'nin ömrünün sonlarında yazmaya başlayıp bitiremediği 
Celaleyn Tefslri tekınilesini yirmibir yaşlarında ve kırk gün içerisinde yazıp bitirmiş ve 
dört aylık bir zamanda da temize çekmiştir9 . Çeşitli eserlerinde kendisinin dokuzuncu 
asi'ın nıüceddidi olduğunu nimeti tahdis sadedinde. söyleyen ı o SuyGtl'nin tefsire dair 
basılmış eserlerinden bazıları şunlardır: 

ed.-Dürrü'l~Mensur fi'tcTefslr bnMe'sur, (Rivayet tefsiri olup 9 cilt halinde, 
1983 de Beyrut'ta Daru'l-Fikr tarafından basılmıştır.) 

Kat]u'l-Ezlıiirfi-Keşfi'l-Ezlıfir,,(Bir dirayet tefsiri olan bu eser 2 cilt halinde, 1994 
de Katar'da basılmıştır.) 

et-Taiıbtr ji-ilnı_i'i-Tejstr, (Kur'an ili.mlerine dair bir eser olup tek cilt halinde, 
1986 Öa Kahire'de Daru'l-Menartarafından basılmıştır.) 

. . . 

el-itkan fi-Ulttnıi'l-Kur'an, (Kur' an ilimlerine. dair bir usul kitabı olup iki cilt · 
·halinde değişik baskıları yapılmıştır. el-ftkan , SuyGtl'nin. daha öİıce muhtasar olarak 
· kaleme aldığı et- Talıbfr. adlı eserinin genişletilmiş şeklidir. ı ı 1993 da Beyrut'ta Daru 
İbn Kesir tarafından bası·lmıştır.) - · · 

· Liibabü'n-Niikf:l.l fi Esbabi'n-Nüzııl, (NüzGI sebepleri'ne dair küçük bir ri s ale olup 
· 1966 da, Kahire'de Daru'l-K.alem tarafındanCelaleyn Tefsiri ile birlikte yayımlanmıştır;) 

el-iklil fi fstinbatı 't-Tenzfl, (Ahkam ayetlerinin tefsirine dair tek ciltlik muhtasar . 
bir eserdir.) · 

7Bh.Bilınen, a.g.e. ll, 624-627; Suyull, Tefsir.ıi Dürri'I-Mensfir, Beyrut, ı983, ı, 3-7; SuyOll, Kaıı·~·ı Ezhar 
. li-Keşfi'I-Esrar, Katar, ı994, Mukaddi me, I, ı?-25; Turgut, a.g.e. 244-246; el-Arııfivut, Mukaddime, 1 ı; 

Süleyman Molla lbralıiıııoğlu, a.g.e. s, 27-42. · · · · · 
8Bkz.Suyuli,Tcfsiru Dürri'I-Mensfir, I, 7; Katfti'l Ezhar, I, 17-25. · · 
9 . . 
Bkz.Ceıneı, a.g.e. ll, 668-670. . 

1 0suyutl', Katfu'.l Ezhar fi-Kcşfi'I~Esrar, ı, 39-41; Münavl'; Feyzıı'I-Kadir, Beyrut, ty, Dilrü'I-Ma'i-ife, II, 
282. . ' . 

ll Bkz. Suyull, et-Tal~bir ti-İlıni't-Tefsir, Kalıire,l986, s, 13. . . . 
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Mu'tereku'l-Akran fi f'cazi'l-Kur'an, (Kur'Ôn-ı Kerimini i'cazına d~ir bir eser olup' 
1988 de Beyrut'ta ~aru'lcKÜtübi'l-Ilmiyye tarafından biısılıniştır.) -. · 

Tabakqtü 1l-Müfessirln, (Müfessirlerin kısahayatlarını alfabetik olarak anlittıın tek 
ciltlik bir eser olup Hicrl 899 tarihine kadar yaŞamış 136 m.üfessirden bahsetınektedir. · 
Beyrut'ta Daru'l-Kütübi'I-Ifıniyye t::ırafından tarihsiz olarak basılmıştir.) 

Tenasıtkıt 'd-Dürer fi- Tenasubi's-Suver. (Suı·eter arasındaki uyumdan bahseden bir 
risaledir:) 

Merasidii'f-Metali' fi-Tenasübi'l-mekati' ve'l-Metali' (Surelerin .başı ile sonları 
arasındaki münasebete dair bir risale .olup ·1994'de İstan.bul'da tahkik ve tercümesi ile 
birlikte basılmıştır.)l2. · 

CELALEYN TEFSİRİNİN HAŞİYELERİ . 

Kısalığı ve nevine müıihasır özellikleriyle elden ele dolaşan bir eser olına 
hüviyetini kazanmış olan Celaleyn Tefslri üzerinde bir hayli çalışılmış ve ona haşiyeler 
yazılmıştır. Bunlardan bazıları: 

Mecmaıt}Balıreyn, Kerlıi (v:1006); 

. Ce1iıaleyn, Aliyyil'l-Kari (v:.1014); 

· Kitahıt'l-Kevkeb~yn, fbn Atiyye (v:li90), 

el-Fiitulıatii'l-flalıiyye, Süleyman Cemel (v:J204); 

HaŞiyetü Sav i ale'l-Cela(ey~. Sav i. (v: l24l).ı3 .. 

Bunlardan 'en yaygın ol flm, Beyrut'ta Daru İhyai't-Türasi'I:Arabiyye tarafından 
• tarihsiz olarak basılan el-Fütulıatii'l-flalıiyye ile; Mektebetü Dari'I~Kütübi'I-Aral:ıiyye 
tarafından yine tarihsiz olarak basılan Haşiye~ün Ala Tejsfri'l-Cetaleyn haşiyeJeridir . 

. i ' CELALEYN TEFSİRİl~lDE USLÜP BENZERLIGİ 
İki it yrı müellif tarafı~d-an yazılmış olmasına rağmen ese'r, diL .uslüb ve ihtisrir 

bakımından bir bütünlük ar-zeder. Suyatf yirmilik bil· delikanlı iken kaleme aldiğı 
Celal ey n Tefslri tekmil esinde', yetmiş yaşında bir all am e ol[)n Mahallt'riin uslübünü 
yakaiayabilmiştir. İki bölüm incelendiğinde, bazı kelimelerin açıklamasında kendisin,i 
gösteren nüansların on sayısını bulmayadık kadar az· olduğ'u .göWiür. Buna birkaç örnek·· 
verecek olursak: 

a-~~~J.I.r"" 11 ibar~si, Ma!ıal[f'nin . kalethe aldığı bölümde 

;,~ı '-"ı .s~~ ıJ._). " ı 4 ,· 11 J.:>_,.;:JI ~ d~~"l/1 J.ı_), 11 '15 şek! inde. açıklanırken; 

· 12Bilınen, a.g.e. Il, 626-627; Turgut, a.g.~. s, 24S~246; e1-Arıifiv0t,Multiıddiıne, s, 1:i; Sü1ey;nari Molla 
lbrahiınoğ1u, a.g.e. s.4l-48. · · ·· . · . · ~ · ... 

13 • . . . . : . . 
ez-Zehebı, a.g.e. 1, 3 ı 9, Bı1ınen, a.g.e. 11,597, 732, Turgut, a.g.e. s, 245 .. 

ı 419 Meryem 36; Cdil1eyn,ll. ı 5. ·. · · .. . · ' 
1536 Yfisiıi 4; 'Ceiil1eyıı,11~ 122. 

•ı, •ı, 
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. Suytıtf'nin yazdığı bölümde ".i:i...~l ~~ J.ı.)ı. " ı 6 ve ıı.:;.J.I J.ı..} 
nçıklahınıŞtır. 

.... 1 ( 

••ı7 şeklinde 

b-Ruh kelimesi, Mahallf'nin tefslrinde " 1~4 ı:ılS' ı:ıl -Uı.ı l,..,l- le> .ı..l..::- "(Cansız 
bir'. varlık iken. onu . hııyat sahibi bir canlı 'kıldı.) ve ! 8 .· 

ıı.ı.:J o~A ı:.ıl.....i~l-4 ~ ~ ~ tJ)IJ "(Ruh, i nsartı n içine. iŞieıneslyle oııu hayat 
. sahibi kılan bir. Iatif cisimdiı:.)ı9, diye açıklanırken; Suyatt'nin tefs}rind·e 

" ı:ı-4-fl ~ ~ ~.UI ,;(Bedenin kendisiyle canlandığı şey)20, diye açıklanınışti,r. 

~-" uJJ.ıL.:ı.llıı keliıriesini Malıatu, "yahudilerden bir gı:up"2ı diye açıklarken; 
Suyatı, aynı kelimeyi tefslrinin bi.r yerinde aym şeldlde22 , başka bir yerinde ise "yahudi 
yahut hristiyanlardan bir grup"23 diye açıklamıştır. . · · 

d-" 1~ " k e 1 i ın e s i hakk,ında· Malıalli ' n i n 

tefslrinde" .::.ı~l v-o l~ı'i•l) c,)ı~..lS' v-o ,u,.~..., " 

(Doğru sözü de yalamndan ayırtedi~. 13ir kıraatte 'sebat' kökünden 'tesbit edin' 
. ,. '· . . 

anlamına" IJ·. •·J "diye de okunmuştur)24 açıklaması. yapılırken; Suyail 'nin tefslrillde 

" J.!.W ~· 'i·l) c.)J . "(bir kıraatte. üç noktah 'Se' harfi ile okunmuştur) denilerek sadece 
kıraat farkına işaret edilıniştir25.. . · :. . 

. Örneklerden de anlaşılacağı üzere, iki müellit' tarafından kaleme alındığı halde her 
iki bölümdeki benzer ifadeler, görünüşte farklı Iafızlarla .açıklanıiıış olsa bile, temelde· 
farklı olmayari ıiüanslardan öteye geçmediği izienim i vermektedir. Zaten bu farklılıklar 
da parmak sayısını bulmayacak kadar.azdır. Her iki bölümde de aynı ifadeler, genelde 
aynı lafızlarlri açıklanmıştır. Bu da, .eseri tamaiı~layaiı Suyfitf'nin, Iıocası M ahalif'nin 
··ıefslrine· he kadar ~aldın olduğunu göstermektedir. İki bölüm arasınd~ki bu, nüans 
farklılıklarına kısaca işaretettikten .sonra, şimdi eserin genel özelliklerini sıralayabiliriz. 

Suyatf'nin tefslrin başına koyduğu mukaddiınesinde belirttiği üzere, ~efs7rin her 
iki bölümlinde d~ şu şekilde bir metod izlenmiştir: · · · 

ı 62 Biıknra ı42i Celfileyn,l,20. 
· ı7 2 Bnknrn 2·ı3; Ccltileyıı;J.31. 
ı832 Secde 9; Celfileyıı,JJ.I04. 
1938 Sfıd 72; Celfiıeyıı,ll,'l39, 
20ı7 lsrfı 85; Celfiıeyn,J;i34. 
2ı . ' 22 Hncc ı7; Celaıeyıı,ll,38. 

225 Mfiide 69; Ceıfıleyıı,J,ıos. 
232 Bakara 62; Celfil~yıı, ı. 1 O. 
2449 Hucurllt 6; Ceıfileyıı, ll, 185, 
254 Nisfı 94; Celllleyıı, ı. 85. 
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"Allah'ın Kelamından ·anlaşılan ı zikretmek, tercih edilen görüşe dayanmak, 
gerekli· görülen yerlerin i'rabını yapmak, meşhur kıniatlerdeki farklıliğa dikkat çekniek 
ve t.i.im bunları özlü bir biçiınde vermek''26. 

"Lübbü't-Teffisir" (Tefslrlerin özü-Kaymağı) diye anılanve en çok okunan tefslr 
. özelliğini bugün de koruyan Celfileyn Tefsl.ri, o kadar veciz olarak hazırlanmıştır ki, 
yapilan sayımiara göre Müddessir suresine kadar, Kur'an ayetleri ile tefslrdeki harflerin 
sayısının birbirine eşit olduğu tesbit edilmiştir27. . 

Tef~lrin ortak uslüp özelliklerinden bazılarını b~ şekilde özetledikten sonra, 
tefslrin genel özelliklerini Yasin suresinden buraya aldığımız bazı örnekler ile sunmak 
istiyoruz. 

ÖRNEKLERİYLE CELALEYN TEFSIRİNİN. ÖZELLİKLERİ 
' 1-Huruf-u Mukattaa (Hece harfleri) hakkında herhangi bir 

. açıldama yapma ması: Bu hece bartleri hakkında ".· ~~ı.A ~I.JJI ;'(Ondan (bu 
hece h<trtlerinden) m_urad olunanı en iyi Allah bilir) ifadesi ile ye:tinerek, bu konuda Selef 
alimlerini izler28... . . . ' . 

2-Kelimeleri müteradifleriyle açıldaması: Tefslrin en önemli özelliği, 
· kelimeleri müteraditleriyle ve özellikle i\yette kaseledilen ınanayı ortaya koyacak şekilde, 
hemen hemen ayette kullanılan aynı kahbela açıklaınasıdır, Bu konuda her iki müfessir 
de maharetlerini ortaya koymuşlar ve kendiler~nden sonra yazılan tefslrlere Örnekler 
sunınuşlardır. Şöyleki: · · 

Tefslr o Metin Yasin Suresi 1 
Ayet No 

7 

ı ı 

12 

. 14 

. . . 

26celtlleyıı, ı. 2. · · 
2727 ez-Zeheb!, a.g.e. ı. 319; Kati b Çelebi, a.g.e. I, 236; Bu tesbit, tefsiriıı. ne kadar veciz bir şekilde . 
·yazıldığını ortaya koymakla birlikte,eser üzerinde yapılan çalışmaların boyutu hakkında fikir.verınesi 
. açısından da ilginçtir. · 

2836 Yasin ı; Celtlleyıı, ıı, 122. 
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.. 
l:.o i Li; Li_r.1.; 18 

~_;.._,~_, f~~ 19 

~ ~)ıJ 22 

w_,.:;..:.a w~L, wJ..lA_t;. 29 

!""" 'ıli w _:,_,all ''31 
. 1 

u:;~- ..:ı~ 34 

..... H.: .• ,;'ı/1 r.l_,j'ı/1 36 

J.a.a; ~ 37 . 

• _,wıı w~ ı 41 

-~ı .), .:.ıl~ 'ıli 51 

~ ~~ 69 
1 

U. li_;..., U.'l.ill ~ 72 

~ .u.6.; ·n 

3- Terim, keyfiyyet "ve .mübhem laf ız . açıklaınaları yapması: 
1 

Tefslr Metin 
Ayet No 

~Wl ~.u,_, ~1 ~ ~1 ~ 
2 

. . -
("Hakim", benzersiz nazmı ve eşsiz ma_nalarıyla "muhkem", demektir.) 

'ı/;\il ~~ı ı) ~ Lil ' 
1 

· (Ellerini boyunlaı·ına birleştirmekle "boyunlarına bükağılar geçirdjk". çünk·.: 
bukağı, elleri boyuna birleştirir.) · · 
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~1 - "". ~.~J s "el-Ezkan" 
(çeneler), iki ya~ağın birleştiği yer d~ınektir.) 

'ıl ~~ ~ l)i J ~· IJJı J ~ u~ 'ıl ıı+-'JJ ı:,_,.AiiJ 

8 

(İ3nşluı;ını, hiç indir~ıney~cek şekilde yukarı kaldırınışiardır . Bu bir "teınsil"dir. 
Bununla,.onlnrın imanı kavramayacakları ve ona kafalarının yatınayacağı, aniatılmak 
istenmiştir.) · · . . 

i. 

. . . r-A'..I.A.ı "-1 ıJi..., 1 L. 

("A~ar": Arknlarından izlenecek bir yol aç.ınak, cleınektir.) 

(''inıaın~ı MUbin": O, Levh-i Mnhfuzdur) 

( Kqrye {yerleşim yeri), Antakya'dır) 

~J.,..) 

. ("el-MUrseiOn", IIz.lsa'nın elçilel'idir) 

·J~I~_,.ııı 

("RacUI", (udı ~eçen kişi HabibU'ıi~Neccnr'dıı·.) 

\ 

Ç'fi'I~FU!k" (geınide), Hz.Nuh'un gemisinde.) 

J.ı_, ı:.rı ı.i"WI_,..ıı_, · 

(';el-İnsan", el-As b.VaWdir) 

yl.ı .... .iı 'ıli~ J5. _,ı )u.Jı_, e::;ı 

~ L.l ... i 

~)1 

ıill.AJ 1 • ·'ri 

• .... ·.· 

ll 

. 12 

13 

13 

20 

41 

.77 

80 

·•ı, 
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. ·. ("eş-Şeceru'J-Ahzar" (yeŞil ağaç), ınerh (afar ağacına sürülünce .suyu çıka'nı an, 
suyundan da ateş elde edilen ve dikeni yaprağı olmayan uzun b~r çeşit yeşil agaç29), afiir 
(budağı kesilerek merh ağacı ile birlikte ateş elde etmede kullanılanbir yeşil ağaç30) · 
ağaçlai·ı, yahut unnab (Farsça "zenceian

1
" derıilen m.eyvesi zeytine benzer, çok dallı bir . 

çeşit dağ selvisi, ınisvak ağacı31) ~ğacıriın dışındaki ağaçlardır.) . · · 

4- Sarf ve' Nahivle ilgili açıklamalar yapması: 

a- Nahiv Imideleri hatırlatılarak irablar yapılmakta ve bu şekilde ayetin doğru 
anlaşılınasına yardım edilmektedir. · · · 

Jio t.l:Wı . .) . .r.> 

(Mtikadder ınübtedayı.takdir.) 

b~~~· 

· (İştiğal kaidesini hatırlatması.) 

ı:ı~ J_,.,.1. yL:....:.I,JJı J~ 

·5 

(Fiilin birden fazla ıneful alması ve mefullerinin gösterilmesi) 

(BedeJ-ü ıştimal) :L_)JI yt:.....:.l V.O JL.;.;..!.I J-4 

.. 4JT :u..:. 

. (Nekre bit kelimeyi açıklayan cümlenin sıfat olması) 

~d .ı> 

· (Ni da edatının tenbih manasma gelmesi) 

12 

13 

13 

23 

26 

.. (Nice .manası na gelen. "~ " ·edatının, kendinden önceki kısmı ameİden 
alıkoyup kendinden sonraki kulının mamulü olması) 

31 

(Cemi zamiri ile başlayan cümlenin, kendinden önce zikredilen mananın cetniliği 
dikkate alınarak bedel olması). · 

·.· 29 Bkz.:lbıı M~iızOr. Lisfinii'I-Arab,lll, 53;_Koinisyoıı, ~1-Mu:ccmii'I"Arabiyyi'I-Esfisi, s,ll27; Ceıııcl, ·. 
· u.g.e, lll, 526; Nedinı-Usfiıııe Mrir'aşli, es-Sılıfilı fi'I-Luğa vc'I-Uifim, Beynıl, 1975. 
39Bkz.lbn MuıızOr, u.g.e, IV, 589; CeıneJ,.a.g.e. lll, 526; Mur'aşli, age. · ' , · 
31 Bkz.lbn MuıızOı•, a.g.e. 1. 630; Komisyon, chMu'ccmü'l-Arabiyyi'l"Esfisi, sp o; Mur'aşli, age . 

...... 

' 
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40 

(Tenviniil hangi kelimelerden ı vaz olduğumin açı,klan.!nasl) 

52 

( " J....J "kelim~sinin fiili olmayan bir mas.dar olması) 
b- :(;amir ve ism-i işaretierin açıklanması ile ayetin kolay ve doğru bir 

şekilde anlaşılması sağlanmaktadır: · 

~L .. ·,L!lil . .3 

~ 
_,111 ~ 6 

. ;Le,~ ı;~ 'ıli ~ 8. 

All, ~1 31 

'~...f!'ı$1 ~!.IH . 38 

~lı;l i .k 52 'i 

,c- Hazfedilen kelimeler açıklanarak cüinlelerin doğru. anlaşılınasına yardım 
edilmektedir: · 

.... ( .lı:J ) .. J . . 6 

19 . 

42 
d- Özeılikle birden fazla· mü.teallakı olabilen harf-i cer ve m.aınulleriı:ı · 

ınüteallakları (ait 1. bağlı oldukları kelimeler 1 fiil, şibh-i fiil, ınanay-ı fiil) 
belirfilınektedir: 

. ·. . . 

· .ı.Y 4 ~ C.~ ö:L )ı &tl . . ··. 3 ' 

·i 

··· · · ··· -, ··~··· ı1aif~rcerinin-ınmea11a'KTkenain&nııeinen'ölıcei<P·""o:6..rH-'-u4<eirınesr ' •. ~ .. : 
olursa ınana: "Sen sırat-ı ınüstekıın ü,zere olan Peygaınberlerdensin" olur. Ondan önceki ... 

. k~lime olursa~ki ~.ll L!lil" keli~esinden sonraki ınahzı.ıf efal-i ~~~~o~~~~;;··;,;t;~ıf-
i cerinin de ınüteallakıdır- ınana: "Sen gÖnderilmiş Peygamberlerdensin ve Sen.'sırat-ı 
müstakım üzeresin" olur. Cellileyn de ~u ikinciyi tercihetıniştir. ·· 

··ı, 

. ,. 
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ı ...• -ı ••. ıl • '··' ı. .. -ı.J-'...r--1 .,.......... • ı..o .J-9 .J~ • ••••••• ı.J-'..r' 6 

"·Lo _;.i ... keli~esinin ınüteallaki kendis.inde önceki;, .Jl:;J "fiili de olabilir, daha 

ön·ce geçen " J..,.r; " mastan 1 şibh-i fiili de olabilir. Müfessiı~imiz bu ikincisini tercih 
etmiştir. Buna göre ınana şöyle olur: "Bu Kur'an kendisiyle uyarınan iÇin, Aziz ve· 
Rahiın olan Allah'ın topluma indirdiği kitabdlr:" İlk ihtimale göre ise inana: "Bu Kur'an 
Aziz ve Rabimin indirdiği kitabdır ki, onu bir toplumu inzar etmen için indirdi" 

56 

" ıJ~ " kelimesi daha önce geÇen " ~".harf-i cerının niüteallakı olup 
ınüteallıkından sonra gelmiştir. Buna göre cümlenin takdim te'hirsiz 

hali:" ı!!• i.; ')ll_~ ıJ~ "(Tahtlar üzerine kurulınuşlardır) şeklindedir. 

Örneklerden de anlaşılacağı gibi ınüteallak ve ınüte~llıkların doğru olarak tesbit 
edilmesi, doğru ınananın elde edilmesinde önemli bir husustur. · 

e- Sarf bilgileri vehnektedir·: . 

49 

56 

73 

GÖrüldüğü üzere cemi olan kelimelerin ın'üfredleri verilmekte, i'lal ve ibdriliere 
dikkat çekilınekte, son m isalde oldUğu gibi aynı kalıbda ~ir kelimenin biı;den fazla 
.manaya ( masdar-ı rııiıni v_e İSJ11-i mekan ınanalarına) gelebileceği ne işaret edilmektedir. 

f- Nahiv kaideleriyle ilgili açıklaınalarda bazen birden fazla· ihtimali olan 
yerlerde sadece birini vermekle yetinilıniş; bazen de iki ihtimali n ikisi de izah edilmiştir . 

. Birinciye örnek: 35 .. ayette geçen " Lo " kelimesi ism-i ınevsUI, nekre-i 
n1evsufe, masdariyye ve nafiyye ınanalaniıda anlaşılmıştır32 . Celaleyn bu dört 

ihtimalden sonuncusunu tercih etmiştir.( J.....v ıJ~:?hr+..~.tl_....ı....c:. LoJ 

ikinciye .örnek: 32. ayette geçen " ıJI " keliınesini.n hem nafiye ve hem de 
'inne'den tahfif edilmiŞ 'in' olabileı;eği söylenmiş ve her iki takdire göre diğer 

32 . 
· Bkz.Ceınel, a.g.e. lll, 512. 

.\.j 

1 
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keli;nelerin i'rabı yapılmıştır.( ıJJ~. ~.U~ U JS .:ııJ '·' ifadesinde ilk takdire göre 
11 U 11 şeddeli olarak 11 ~ı 11 manasındadır. Buna. göre mana: "Onların hepsi toptan 
bizim katunıza getirilmekten başka bir sonuçta karşılaşmayacaklardır" şeklind~ oılır. 

• 1 ' • 

Diğer takdire göre ise " JS " kelimesi müpteda, " U " şeddesiz olarak okunacak ve 
'Him' tahfif edilmiş 'in'i, nafiyesinden ayırt eden 'farika laım', 'mfi' ise zaiddir. Buna göre 
mana: "Şüphesiz on lan n topu huzurumuzu getirile~eklerdir", şeklindedir. 

5-Kıraat farklılıklarına dikkat çek~esi: Kıraat imamlannı zikretmeden, 
yeri geldikçe kıraat farklılıklarırtın manaya yansııiıasını açıklQr. Kıraat farklılıklarını 
açıklarken Celaleyn, ötedenberi kullanılagelen klişeleşmiş veciz ifadeleri kullanır. 
Örneğin, kelimenin 'Ta' harfi ile q,kunduğunu be.lirtmek. için. ,;fevkahiyye" (noktaları · 
hai'fin üstünde)33.; 'Ya' harfi için "taht~niyye" (noktalan harfin altmda)34.; 'Sfi' harfi için 
"müseHese" (üç noktaJı)35 lfadelerini kullanır. 

Kıraat açı kinınalarına örnekler: 

ıJ:\.1 ~ı Jl>~ıJ,44f-;J; UJı ;ı_;Wı Jı..~.ııJ.ı:ı:;~ı~!~.J..U .ı 

. .ı.(J Jl ı;;.~ 1; :t.4-lı 
10 

. Bu açıklaınııya göre kelime beş türlü okunubilir: İki hemzenin de okunmasıy\a 
(tahkik),. ikinci. heıl'lzenin e life dönüştürülmesi yle, ikinCi henizeyi haı·ekeli e lif sesi 
aras'mda ha sesi olmayacak şekilde (teshil), hemze ile harekeli, eli fe dönüşmüş hemze-i 
müsehhele arasıiuı birelif katarak ve elifkatniaksızm okumak. 

Milfessir tercih ettiği kıraatİ önce zikretmiştir. 

6- Bdagat ilmine ·dair açıklamalarda bulunması: . 

Lo J.;. r)l.4 J .ı.ı.~wı .UJJ ~i ı,?JI:IA .Jlıı-!ı:,,L) ~ı Lil ~- !.....) ı)ü 
.:,.,1..) ~ı Li ı !~ .J~~ı ı~Lıj '.ı.4i' 

14 

41 

16 

Mefini ilmine göi·e muhatab inkar eden olursa, ona söylenecek sözlin tekielli 

olması gerekir36: 14. fiyette " .:ı,L.rı ~ı Li ı "(ŞUphesiz ~i~· size gönde~·ilmiş elçileriz) 
diyen. elçilerin yıilrinlundığı, bir sonra~i .fiyette açıklanmaktııdırJşte .o. münkirle!·eJqırşı, 

33Bkz.Ceıfil~yıı, ll, ı86,262, 
34Bk2;.Celllleyıı, ı, ll ,22,23. 
35 Bkz.Ceıilıeyıı, ı, 9.. . · . 
36Aii eıcCllriın-Mustuliı Emin, ci~nclllgutU'l•Vfidılıu, Mısır: ly, s, ıs6 .. 

•ı, -·ı, 
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elçilere yeniinle tekidienmiş olarak "gönderilmiş elçiler olduklarını" söylemeleri gerekti. 
Bu yüz~en 16. ayetteki aynı mana.yemin•yerini tutan"Rabbiıniz bilir" if~desi. ve teki d .. 
laını ziYadesiyle tekrarlandı. Çünkü onlar,. elçiler olduklarını ilk söylediklerinde 
karşılarında yalanlayan .bir toplum yoktu. Ama sonraki ifadede, karşılarındaki 
ıııuhatablar inkarcı olduklarını açıklamışlardı. Bu yüzelen onlara tekielli cevap 
verilıneliyciL Bu. yüzden ikinci cümle tekielli olarak gelmiştir.· 

19 

23 

31 
.. 

Mefiril ilmine göre istifham, bilinmeyen şeyi öğrenmeyi .istenıektir (taleb). 
Fakat bazen istitlıanı asli manasmdan çıkar, nefi, inkar, takrir, tevbih, ta'ziın, tahkir, 
istibda, taaccüb, tesviye, temenni, teşvik ınanaları ı:ıa3 7. gelebiliı'. İşte yukardaki 
misallerin ilklnde istithaın tevbih (kınatna) için gelmiştir. B,uııa göre ınanu: ''Size öğüt 
veriliyorsa bu uğmsuzluk mudur, yazık sizin bu anlayışınıza!" şeklindedir. 

İki;ıci örnekte istithaın nefi için gelmiş olup ınana şöyledir: "Ben O'nd~n başka 
. tanrılar edineınem. ll . 

. Son örnekte ise istithaın takrir için gelmiş olup ma'na: "Görmediler mi, gördülei· .. 
iştel" demektir. · · 

30 

Ayette 'hasret'e nida ınecazdır. Bunun manası, "ey h.asret gel hazır ol, artık 
zamatim geldi", dei'ııektir. Yoksa ınanevi bir lafızöinn hasrete nidn edilip çağırılınası 
imkansızdır. · 

75 

. . Ayette işaret eelilen "yıirdıin edemeyenler" müşrikleriıi putlarıdır ve putlar rikılsız 
varlık! ardir. Ama fiy'ette akıllılar için kullanılan kalıp ile putlan n, kendilerini ·ilah 
edineniere yard)m edemeyecekleri belirtilmiştir. Zira putlar, putperestler· yanında 
şefaatleri umulan canlı ve akıllı yarlıklar ınesabesindeydi. · 

7- Nüzul sebeplerini bildir~n -'açıklam"larda bulunması: 

' :n Ali ei-Cfiriın,k.g.e. 194.'199. 
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·j'"!""J ~.J illa.JI ~ u-a,Jlj!.ül.> ~J. )\.i. L:.J Yr".J . 

!ır Jü.J .ı.::::..ü ~J ~ ..t>'ı.J.I.J ı:,rı ı.i-f'WI.:ıl ı.#.JJ 
~iJJ ~ Lo J.A.ı l..l.:ı illi~ ~,Ş.JI 

JL:.JII.liJ.>.ı,_, ~!ı-L.J ~illi~ Jw 

"Rivayet edildi.ğine göre el-As b.Vail çurumuş bir kemiği ·ufalayıp 
Peygamberimiz s.a.v'e şöyle dedi: 'Çürüyüp ufalandıktan sonra bu kemiği Allah'ın 
dirilteceğini mi sanıyorsun?' Peygamberimiz şöyle cevap verdi: 'Evet, O seni diriltecek 
ve ateşe sokacaktır." Müfessirimiz bu açıklamasıyla 78 ve 79. ayetlerin kim hakkında 
ve hangi olay üzerine indiğini açıklamaktadır. ' .. 

Tefsfrimizin, Yasin suresinde geçmeyen, birkaç özelliğine daha burada djkkat. 
çekerek araştırımimıza son vermek istiyoruz: 

s.:Ahkam: ayetlerinin te'fsirinde. Şfifii mezhebini esas alması: Her 
iki mütessir de Şafii mezhebine mensub olduklarından ahkam ayetledn tefsfrinde bu 
mezhebi ön .plana çıkarmışlardır. Buna birkaç öı'nek verecek olursak: 

. . . . ·: . ' . 

a. Nisa 43. ayetin tefslrinde "kadına dokunmanın abdesti bozduğu" şu şeJcilde izah 
edilmiştir: · · · · 

.~L!JI ~.J•..r""" ı:.rıi.Uü .L:l~ ~I_,Aı.J ~1 ~!·Wl ~':ıt.JI 

t W.I_,Aı!~~ ı:.rıl ~.J· ö~li~~ v-fl.ı..ı .:;J.I.J 38, 

b. Maide sı1tesi 6,ayeti tefsfr edilirken, "abdestte başı n bir kılını 'bile mesh 
etmenin yeterli olduğu" şu şekilde açıklanmıştır: · · 

, • Lo ~ L...l _#. u-o 4-ı e:-JI I_,.Lı.lll:? 1, ı:; l.J')U • 4J 1! ~ J.r.l_,-......o IJ 

.. ifJL!JI ~.J• ö_rı-!ı ~ .JJ>.J -~ ıJ..~.a.t Lo J.il·~ ~i'""" i _,Aı.J 39 
. . 

. . c. Maide suresi 39. ayetindeki ifadeden hırsızın tevbesi ile klıl haklanı n, el kesme 
cezasının ve çalınan malı geri vermenin sakıt'olmayacağının aiılaşddığını belirttikteri 
sonra, sünnetin, mahkemeye intikal. etmeden .önce .. helalleşmeile.cezaniı:ı_:d.i!.Şe_çeğL"----":c_~= 
hükmünü beyan ettiğini şöyle açıklar: ' · · · 

38 CeHileyn, 1, 78. 
39cel1\leyn;ı, 96. 
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40 

d. Hanefi mezhebine göre hırsızlıkta el kesme cezasının uygulanabilmesi için 
çalınan· malınon dirhem ve daha fazla değerde olması gerekir. Şafi mezhebine göre ise 
bunun değeri dört dinar ve daha fazlasıdır 41 .. Celaleyn sadece bu ikinci görüşe değin ir: 

42 

e. Maide suresi 89. ayeti açıklarken; yemin keffaretinde orucun peşpeşe 
tutulmasının şart olmadığını, Şafıkrin de bu görüşte olduğunu şu şekilde beyan eder: · 

43 

f. Nur şfıresi 31. ayeti açıklarken, el ve yüzlin kadın için avret .olup olmadığı· 
hakkındaki iki görüşü beyan ettikten sonra, fitne kapısının tamamen kapanınası için 
avret olduğu görüşünün tercih edildiğini söyler: 

i 

. ; 
1 

-~>1 ı) ~ ~ r.1 wl cr'ıl o }i; jM w~l J ~)1 _,;. 3 ı 4.:.. ~ Lo 'ıli 

·Y.~ L.-.- ~J3,ı·-•ıı a.. .ı.ı'ıl r:ı><-J. c;wı3.~3 44 

9- Tefsirde İsraill ve asılsız bazı haberlerin buhınması: .Bu kabil 
rivayetleri'n, az da olsa Celiileyıı tefslrinde bulunduğunu üzülerek belirtmeliyiz. 
Müfes'siı:lerimiz, Iq:ndilerinden 'önce İsraill 1 asılsız rivayetle;ri eseı:lerine almakta bir · 
sakınca gorıtıeyen ınüfessirleri aynen\ izleyerek muhtasar tefslrlerine, bu konuda . uzun 
açıklamalar aln1aktan kaçınınaınışlardır. Gönül isterdi ki, muhtasar bu güzel tefslrde 
böyle gereksiz açıklamalar yer almasın. Tefs]rin her iki bölümünde de rastlanabilen bu 
çeşit açıklamalam şu birkaç örnekle dikkat çekmiş olalım: 

a~ 2 Bakara :;?.48'de geçen "tabut" 'kelimesi hakkında Kur'an ve sünnette sahih bir 
·açıklaıiıa olmadığı halde45 ., huruf-u mukattaalar hakkında hiçbir açıklama yapinayan bu 
hassas müfessiriıniz adı geçen kelime hakkında şu uzun açıklamaları eserinde almrikt.a 

· bir sakınca görmez: 

40ceıuıeyn; 1,1 00. . . 
41 Muhammed Ali es~SfibOni, Ravfiiu'l-Beyfin, Şam, 1980, I, 553-554. 
42celiileyn, 1, 100. 
43,celiileyn, 1, 107 . 

. 44celiileyn, ll, 54 . · . · . 
~5 Bkt. Abdullah Aydemir ,Tcfsirde İsrfiiliyyfit, DİBY, Ankara, ly, s, 21.1. 
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. ~ lliL..iJI ~ ~1 ~1_, i.J ,)&- ...UI.UJ.I·I.:-:J':ı'IJ_,..;., ~ı;, IS' JJ..u.a.ll 

.. .ı..:ıJI ı;ı_;.:$. •• ,.u J~l .ı) .ı,; _,..J.A.ıJ ~J..ı.s:. ,)&- ~ ü~ l_,.ıl$'Jı bJ~IJ · 

"Tfibut,· iç~risinde Peygamber resimleri olan bir sandıktır. Önu Allah, Adeln'e 
indirdi. O İsrailoğullarında biT süre kaldı. Sonra Amalikalı lar, onları yenip tabutu ele 

·geçirdiler. Onlar Ütbutu, savaşlarda öne çıkarıp düşmaniarına karşı onunla zafer 
kazanınayı bekliyorlar ve onunla sükun buluyorlardı."46. · · · . 
1 • • ' • • • 

b. Yine aynı i\yette geçen "hatıra" anlamındaki "Baluyye" kelimesi hakkınçla, 
yine sahih bir h~bere dayanınadari47 şu açıklamalar yapılmıştır: . · · 

~ J.rt üLS'_~JJI v11 ı.J-0 r.UJ ıJ JJU, J.A~J' ol..a;,J ~,~'"'_,... ~ ~J 

·c_IJ':ı'l ı:ı-o· u"L::.JJ 

. "0, Hz.M~:~osa'nın nalinleri; asası; Hz. ijfirun'un sarı ğı, İsrailoğullarına i ndirilen .· 
kudret helyasından bir ölçek v.e Hz. Musa'ya -verilen elv ah (levha) kırıklarıdır."4a 

c-22 Hacc52.fiyietinin tefsirinde, Peygamberlerin ınasuıniyetini zedeleyen ve 
İsrfiiliyyattan olduğunda şüphe olınayan49 Garanlk kıssası hakkında şunları anlatır: · . . . . . ' . 

ıı...oJ ıjjıJIJ .::ı~l ~l)l).>.ı~.ı ,J..ı..) ı.:ı-o ~ ~1 ö.) Y"' ı) ~ll.) .llJ 

ı:ıiJ ')Wl J.,:.JI,..AJI ı.U.lı!J.: ~ . .r.lı-1 .ı.; W,)&- ı:ı~l • W~ (t,?J-':ı'l :W Wl 

... .ı.U~ I.,;_,AJ,~.f' ~LU 
.. 

"Peygamberiıniz,Kureyş'ten bir gurup nıüşriğin bulunduğu bir şn·ada (Necın . 
sOresi 19-20.ayetleri olan) "Siz de gördünüz değil ıtıi Lfit ve Uzzayı, üçüncü olarak .da 
Menfitı?'' okuduğu nda, şeytanın iğvasıyla farkında olmadan şöyle deyiverdi:'İşte bunlar 
şefaat,i umulan y~ic~ kuğulardır!_':Onun bu sözü müşı'ikleri son derece sevindirdi..."so. ·. 

d. 33 Ahzab 38'de anlatılan Hz.Zeyd'den boşanıp Hz.Peygaınberle nikahı kiyılan 
Hz.Zeyneb kıssası hakkında maalesef şu ağır'ifaddere yerverilir: · ' · 

. . . 
· ·~J.9Lf.iJU ) ı:ıiJ ~·ı.:ı-o ((+.J.ı-0 ...UI Lo .ı.L..J.ı ~ ~_,) 

·: · ·. Güya; H·i.Peygaınbers.a.v., Hz:Zeyneb'e olan sevgisini ve "bi:ışansalarda onuilla' 
ben evlenseın" şeklindeki niyetini giz)e;. iştir.Sl. · . . . · · . . · · . . •, ' ; . 

· 46cetfileyn·, I,3B:": 
· 4 7 Bkz.Aydemii·, n.g.e. 213-214. 

48' ... . Celfileyıı, 1, 38, , 
49Bkz.Hiılebl, DcUIIIU't·Tnlıkik, Cidde, 1992 50 .. . . 
• · Celfileyıı, Il, 41. . . · 
51cclfilcyn, II, 108. · · · 
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Halhuki Peygamberimizin insanlara gizlediği ve fakııt açığa vuracağım Allah'ın 
beyan ettiği şey, Zeyneb ile evleneceğine dair O'nun önceden bilgilendirilmiş olınasıı(a 
rağmen, Peygçiınberiıııiziiı bunu, evlatlığın boşadığı kadınlıırlabnbulığın evlenınesini 
hoş karşılamayan arubhırın·yanlış anlaması endişesi ile Allah'ın 'açıklamasını bekleyerek 
bir müddet gizleınesidir. Nitekim ayetlerde de bu açıklanmış, anın yukarda yakıştırılnn 
şeylerden hiçbir şey zikredilıııeıniştir; Halbuki, ayette Allah, Peyganıberiiliıı gizlediği 
şeyi açığa vuracağını beyan etmiş ve neticede_ açıklamİştır .. 

. e. 38 Sad i3-24 ayetlerde anlatilan Davud a.s'a muhakeme için·gcleıı ild ·· 
iıasmm davalai·ı hakkındq; doksan dokuz koyununa hasınının elindeki bir koyunu da 
katmak isteyen kişi ve ha_smı hakkında ınlifessiriıniz şunlari söyler: · 

.. ·l+ı J>~J lp,JJ.iJ lııı~ .ıJ ~ ~ 'il_,.ol ırl1J 'il_,.ol l.ı~J r:::..ı .ıJ ;I.JLS'J 

· .. ıl)l ı.ıili ~ :t..ı-lı ı;l ~ı} I~JI (ıl:.U) .... 'il)l.~ ~ ~ 

"O kişinirı doksan dokuz hanımı vardı, yanında bir tek hanınıdan başka karısı 
olmayan adamın karısını da alıp evlenmek istedi. 'Na'ce' kelimesi ile kadın kasdedildi..: 
Biz Davud'u o kadına tutulına belasıyla denedik .. "s2. 

Buı'ada da ııılifessiriıııiz, İsraill rivayetlerin etkisi' altında kalarak, İsrailiyyat 
dışında hiçbir karine 1 delil yokken 'na'ce' kelimesini kadından kinaye olarak ele alıp 
buna göre açıklan1ıştır. 53, · . , · _ . 

.. ' 

. · f-88 Gaşiye 20.ayetini açıklarken,ınlifessirimiz yaşadığı dönemde henüz 
dünyanın I{Üre şeklinde olduğu .kesin olarak keşfedileınediğindeiı, dünyanın dış 
görünüşline bakarak onun yuvarlak değil düz olduğunu söyleı..S4. . · 

10-Besmelelnin tefsli:inin yapılmamış olması:· Son bir özellik olarak, 
Kur'andan mlistakil bir ayet sayıldığı halde Celflleyn tefslrin-de besınel.enin tefslri 
yapılınaniıştır. Ce1iıel Haşiyesinde, iki mlifessirin de besınele hakkında birşey 

·. söylememelerine sebep olarak, 'besınelenin herkes tarafından bi.linen bir ifade olınası 
gösterilnıiştir.55. · 

52celfileyn, ll, ı 36-137 · . · - . · 
53 Abdullah Aydeıııir, isının i Kaynaklııra Göre Peygamberler, DIBY, Anknı-n, 1992, s,l62. 
54Bkz.Celfıleyıı, ll, 260-261. · 
55ceıııel, n.g.e. IV, 616. · 

. r· 
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SONPÇ 

Yq.zıldığı 'tarihten beri "en çok okunan tefsir" ünvaiııtla sahip olan Celaleyn r. 

Tefslri, Celaludd/11 efcMalıallf (ö:864/l459) ve Celaluddin es-Suyut/ (ô:911/1505) 
tarafından !(aleme alınmış muhtasar bir eserdir. Yapılan tedkik)er sonucu eserin Kehf 
suresinden Nas suresine kadarki ikinci bölümü el-Malıalif tarafından, bidrici kısmı ise 
es~Suyıltf. tarafından kaleme alınmıştır. Fatiha suresini de el-Malıallf tefsir.etıniştir. İki 
ayrı müt~ssir tarafından yapılmıŞ olmasına rağmen ef)er, uslup bakımından. pir bütünl~k 
arzeder. Iki bölüm karşılaştırıldığında, çok küçük nüansların dişında uslup farklılıklarıria 
rastlanmaz. · · 

Tefsirde, "Huruf-u Mukattaa" hakkın,da bir açiklama yapılmadığı gibi, biı: Kur'an 
ayeti olan "besınele"nin tefsiri de yapılmamıştır. 

. . . 1 

Eserde, açıklanınası gerekli görülen keliıneler, hemen hemen .aynı kalıphı. 

müteradif kelimeleri e açıklanmıştır. Zaman zaman. terimler açı~lanmış; sarf, 'nafıiv 've' 
belağat ile ilgili bilgiler çok kışa olarak verilmiştir. Kıraat imamlarının ismi 
zikredilıneden .kıraat farklıl.ıklarına işaret edilmiştir. Yeri geldikçe ayetlei"in iniş 
sebeplerine dikkat ·çekilmiş, ahbıın ayetlerde iki müfesslrin de mezhebi ölan Şafii 
mezhebinin görüşlerine yer verilmiştir. · · · 

· Üzü.lerek söyle; elim ki; bu ~lumlu özellikl;ri y~nında bü kıs~ tefsirde, az da o İsa 
İsraill rivayetler yer alabilmiştir. 

. Doğru isnadını ve bu karakteristik özelliklerini örnekleriyle yansıtmaya 
çalıştığımız Celaleyn Tefslri, tahkikli-tahkiksiz yapılan pek çok baskısı ve haşiyeleriyle 
şimdiye ·kadar olduğu gibi,· bundan sonra da Kur'an'ın anlaşılınasındakit öneınli 
fonksiyonunu sürdi.irmeye devam edecektir. 
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