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İşari Tefsir ve 
Kuşeyri (ö. 465/1072)'nin Besınele Tefsiri 

AliAKPINAR 

Doç. Dr., C~mhuriyet ü. ilahiyat Fakültesi 

Giriş 

Tasavvuf kelimesi Hz. Peygamber devrinde kullarulmayıp, sonradan ortaya 
çıkan bir kelimedir. Kelimenin menşei hakkında serdedilen çeşitli görüşlere gö
re; kirlerden annma manasma "safa" veya "safv" kökünden veya daima ön safta 
bulunan manasma "saff" kelimesinden yahut "Ashab-ı Suffe" ile irtibatlı olan an
lamına bu kökten yahut da yün anlamına gelen "sfif" kökünden !üretilmiştir. Ke

limenin herhangi bir kökten türemediğini, lakap olarak kullanıldığını söyleyen
ler de olmuştur. 1 

Kelimenin ıstılaili manası ile ilgili olarak ise şu şekilde tanımlar yapılmıştır: 

Tasavvuf hakikaderi almak, insanların ellerinde bulunan şeylerden yüz çevir
mektir. .. Nefsi Allah ile birlikte, O'nun istediği yere göndermeh.1ir. Daima Hakk 
ile beraber olmaktır ... O, güzel ahlak ve tamamıyla edebdir ... Allah' ı zatı, isimle
ri ve sıfadarıyla, isim ve sıfatlarının görünümleri ile bilmek, ilmin gerçeklerini ve 
gerçeklerin tek hakikate nasıl döneceğini bilmektir. 2 

Birbirine yakın ve birbirini tamamlayan bu tariflerden de anlaşılacağı üzere 
tasavvtıf, her ne kadar İslam'ın ilk dönemlerinde bu isimle anılmasa bile, 

İslam'ın özünde ve sahabenin -hayatında mevcuttur. Hz.Peygamber (s.a.v.)'in 

zühd, takvii ve ilısan kelimelerinde ifadesini kendini bulan sireti, onun yolunun 
yolcusu ashabın yaşayışları incelendiğinde görülür ki, onların sergiledikleri bu 
hayat ile mezkfir tanımlar aynı şeylerdir. Zira tasavvtıfun temeli sayılan zi.ihd, 
takvii ve ihsan kavramları aynı zamanda İslam'ın da temelini oluşturan kavram
lardan ve esaslardandır. 

1 Zeheb!, et-Teftirve'l-Mılfessin1n, c. ın, 3; Ateş Süleyman, İsli'ını Tasawufit, s, 58. 

2 Zehebl, age., c. ın, ss. 3-4; Ateş, age., ss. 8-9. 



54 tasavvıif 

Dolayısı ile böyle bir hareketi tamamıyla Yunan ve Yahudi felsefesine, Hin
duizme, Budizme veya Zerdüşliğe dayandırmak büyük bir haksızlıktır. Bunun 
yanında İslam tasavvufuna hiçbir yabancı tesirin girmediğini savunmak da yer
sizdir. İlk asırda olmasa bile özellikle hicd II. asırdan itibaren Hristiyan nıhban
lığınırı, Süryanice'den çevrilen Yunan felsefesinin, Hinduizm inançlarının tesir

leri az da olsa tasavvufta görülebilir.3 Fakat bütün bunlara bakılarak, tasav\Tlıfu 
gerçek.veçhesinden kasıtlı veya kasıtsız olarak dışarı çıkaran bir takım çevrele

rin kısmi etkileri sebebi ile, İslam kültürünün önemli bir yerine imzasını koymuş . 
olan ve tarilı boyunca nice insanın hidayet, ıslah ve daha zahid ve mütedeyyirı 

bir hayat yaşamasına büyük katkısı olan, birçok büyük alim başta olınak üzere 

nice büyülderin içinde bulunduğu böyle bir hareketi tamamen inldr etmek ve 
kaldırıp atmak asla mümkün değildir. 

Tasavvuf hareketinin bu isimle anılmaya başlaması ise, hicri IL asırdadır. Sı1-
fi: ismi ile ilk adlandırılan şahıs da, Ebu Haşim el-Kıifi es-Sıifi'dir. • 

Biz, bu çalışmamızda tasavvufi: tefsir de denilen işar1 tefsirin doğuşu, dayan
dığı deliller, makbul bir işar1 tefsirin özelliideri ve işari tefsirin nıüfessirlere etki
si gibi konular üzerinde durduktan sonra, önemli bir işari tefsir olan Kuşeyrfnin 

ıet!iifıt 'l-İşfirfit' adlı eserinden kısaca bahsedeceğiz. 

ı. İşar1 Tefsirlıı Doğuşu 

İlk Müslümanlar ve onlara tabi olanlar nazarında Kur'an ilıni, 'Akl-ı Maad' da 

denilen 'Kalbi imana' dayanan 'kalbi bir ilim/marif et idi. Bu ilim, h.icr1 II. asırdan 
itibaren aldi bir ilim haline gelıniştir. Kur'an-ı Kerim ilk Müslümanları, nasıl ki 
şirk karanlıldarından tevhid aydınlığına manevi ilim, irfan, ahlak ve insanlığın 

zirvesine çıkarınışsa, bugünün insanını da aynı şekilde aynı yolla zirvelere taşı

yacaktır. Bu yüzden Kur'an öncelikle ve özellilde bu açılardan anlaşılınaya çalı

şılmalıdır. s Öte yandan insanın manevi gelişim ve tekamül yolları değişmediğin
den, sabır, şi.ikür, zikir, sevgi, rıza, merhamet, tevekkül, tevazu ve benzeri pren
sipler bugünün insanını da yakından ilgilendirmektedir. Bu prensipler ise hem 

Kur'an'ın .en temel prensipleridir, hem de tasavvufun. 

İslam'ın özünden kaynaklanan tasavvuf hareketirıin İslam ilimlerinin bir ço
ğunda tesirlerini gönnek mümkündür. Özellilde tefsir ilminde tasavvufun ayrı 
bir yeri ve tesiri vardır. Zira tefsir bir anlamda, tasavvufun da temelini oluşturan 
Kur'an ilınidir. Hz. Peygamber döneminde söz konusu olan tefsir ilıninin geniş
leyip müstakil bir ilinı haline gelerek tedvin edilmeye başlaması ile birlikte, İs-

3 Cerrahoğlu İsmail, Tefsir Tari bı: c. II, ss. 5-8. 

4 Ateş, İsiilm Tasavvıtjıı, s. 5; Zehebl, et-Tejsir vel-ıHıifessin?n, c. III, s. 4. 

5 bk. Mustafa Tahralı, Xtlr'iin ue Tasavvuf, Kur'an ve Tejçir Araştımıalan, c. I, ss. 167-170. 
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Him tarihinde kendini gösterıneye başlayan her fırka, hak olsun batıl olsun gö

rüş ve mezheplerini en sağlam kaynak olan Kur'an'a dayandırma lüzGmunu his

setınişlerdir. Bu sebeple de her t1rka Kur'a.n ayetlerini özellikle kendi fıkir ve gö

rüşlerini desteklemede kullanmaya ve onlan kendi görüşleri doğrultusunda yo

rumlamaya başlamışlardır. Bu yöneliş, fıkhl, mezhebi, içtimai, edebi, ilmi pek 

çok tefsir ekolünün oluşmasını da beraberinde getirmiştir. 

İşte tefsir ekallerinin bu oluşum safhasında mutasavvıflar da bir yandan ken

di görüşlerine uygun düşen tefsirleri toplamaya, bir yandan da yaşadıklan zevk 

haline göre ayetlerden ınanalar çıkarmaya başlaıiıışlardır. Ve bu tefsire, ilk anda 

akla gelmeyen, fakat tefekkürle ayetin işaretinden kalbe doğan mana anlamına 

işad tefsir adını vermişlerdir. Böylece diğer tefsir ekallerinin yanında mutasav

vıflann da kendi görüşlerini yansıtan "işfui: tefsir ekolü" doğmuş dldu. 

Elde edilişine göre ilim, kesbi ve vehbi olmak üzere iki grupta değerlendiril

miştir. Bunlardan kesbi ilim, çalışıp çabalamayla elde edilen ilim; vehbi ilim ise, 

insanın çaba, niyet ve ilıHisına göre Allah tarafından kendisine bahşedilen ilim

dir. Pek çok Kur'an ayetinde bu ikinci ilim çeşidine işaret edilmiştir: ilmi tüm her 

şeyi kuşatıruş olan, engin bilgi salıibi ve kaynağı olan Yüce Yaratıcı, "Size ilim

den ancak çok az bir şey verildi."6 buyurarak bir taraftan insanın bilgisinin sınır

lı olduğuna dikkat çekıiıekte, diğer taraftan da ilim kaynağına işaret etmektedir. 

Bir başka ayette de O, "Rabb'im iliınce beni artır, de"7 buyurarak Allah'tan ilim 

isterneyi enıretıniştir. Zaten insanı ilimle donatan, ona bilmediklerini öğreten de 

O'dur. "Adem'e tüm (eşyarun) isirnleri(ni) öğretti."8 "Senin Rabb'in kalemle öğ
retendir. İnsana bilmediğini öğretti."9 "Rahman. Öğretti Kur'an. Yarattı insan. 

Öğretti ona beyan."10 Bu ayetler, ister Allah'ın insana öğrenme yeteneği verme

si, bilgi sahibi olma imkanlan balışetmesi olarak anlaşılsın; isterse ilk insan Hz. 

Adem ve diğer peygamberler şahsında doğrudan insana bilgi öğreten olarak an

laşılsın, bu ayetlerden başka bir de "ledünni ilme" dikkat çeken ayetler vardır. 

Bunlardan biri, Hz. Musa peygamberin kendisine verilen ilimden yararlanmak 

için yorucu bir yolculuk yapıp buluştuğu ve kaynaklarımızda adının Hızır oldu

ğu belirtilen kişinin ilmidir. Bu buluşma Kur'an'da şöyle anlatılır: "Bu arada ikisi 

kattınızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve kendisine ilim öğrettiğimiz kul

larımızdan birini buldular. Musa ona: 'Sana öğretileni bana hayra götüren bir 

bilgi olarak öğretmen için peşinden gelebilir miyim?' dedi."11 Bir diğer örnek de 

6 ı 7 isrn/85. 
7 20 Tiihii/110. 

8 2 Bakar:ı/3 ı. 

9 96Alak/4. 

lO 55 Ralunan/1-4. 
ll 18 Kehf/65-66. 
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Hz. SÜleyman'ın isteği üzere Sebe' Kraliçesinin tahtını çok kısa bir zamanda ge
tiren, kimsenin salıip olduğu ilimdir. Bu kişi hakkında da Kur'an şu ifadeyi kul

lanır: "Kitabın bilgisine sahip olan biri: 'Gözünü açıp kapamadan ben onu sana 
getiririm' dedi."12 Bu kişilerirı vehbi ilim salıibi kişiler olduğu söylenebilir. 

Kur' an, bu kişilerden bize bahsettiğine göre, bu kişilerirı sahip olduğu bilgi çeşi
di bizleri ilgilendirmektedir. Peygamberirııiz (s.a.v.) de bir hadislerinde "Bildiği 

şeylerle amel eden kimseye Allah bilmediği şeyleri de öğretir" 13 buyurarak sanki 

bu vehb! bilgi çeşidirıe işaret etmiştir. İşte konumuz olan işan tefsirirı bu ilme da
yandığı söylenmiştir. 

Süfiler, yaptıkları riyazet ve. ibadetler sonunda kendilerinirı böyle bir ilme 
ulaştıkları görüşündedirler. Kazandıkları bu gizli bilgiyi herkes hazmedemeye

ceği gibi, onları yanlış bir anlayışa sevkten kaçınmak içirı süf'ıler, kalplerine do

ğan bu bilgiyi kapalı bir uslüp ile, remiz ve işaret yolu ile ifade etmişlerdir. Bun

dan dolayı da yaptıkları tefsire tefsir değil, işaret adını vemıişlerdir. Bunun içirı 

tasavvüfi tefsire "işad tefsir" denmiştir. 14 

Mutasavvıfların kendi yaptıkları tefsirleri, normal tefsirlerin içerisirlde zikret

meyerek "işaret" adı altında ayrı isimlerle değerlendirmeleri ve tefsirlerine dikkat 

çekmeleri onların iyi niyetleriııin ve kültür seviyeleri düşük olan kimselerin ayet

leri yanlış anlamamaları konusundaki hassasiyetlerinin bir göstergesi olarak de
ğerlendirilebilir. 

Başta felsefe olınak üzere, Kelam ve Fıkıh ilminden istifade ederek ortaya çı

kan tasavvüfi tefsirin, bu işe elill olanların yanında, zaman zaman elill olmayan 

birtakını kişilerin eline düştüğü de olınuştur. Bunun tabi! bir neticesi olarak da 

tefsir ilmi açısından salanealı olan bir kısım görüş, fikir ve yommlar tasavvüfi tef

sirin içine sızn1ayı başarınıştır. Ancak bu gelişme her zaman olduğu gibi yine di

rıJn ınüdafileri dummunda olan değerli alirnlerimizi karşısında bulınuş, onlar da 

tasavvüfi tefsirin bu müspet ve menfi yönlerini göz önünde bulundurarak bu sa

hada yaprlan tefsirleri ild gumpta değerlendirmeyi. zomnlu görmüşlerdir. Böyle

ce de_tasavvüfi tefsir İşar! ve Naza.rl olınak üzere ild gumpta değerlendirilıniştir: 

A. işari Tefsir 

İşar! Tefsir, yalnız sülük erbabına açılan ve zalıJr mana ile bağdaştırılınası 

mürnlcün olan bir takım gizli anlam ve işaretiere göre Kur'an'ın tefsiridir. İlk an

da alda gelmeyen, fakat ayetin işaretinden kalbe doğan manalar söz konusudur, 

12 27 Neml/40. 

13 Aclüru, Keifu1-Hafa, c. II, s. 365. Hadisdeki "Allah bilmedilderini ona öğretir" ifadesi; hem 
bilmediklerini öğrenme yolunu açar, bilmedilderini öğrenme işini ona kolay kılar diye; hem de Al
lah, bilmediği şeyleri o kimseye v~hbi olarak lutfeder şeklinde anlaşılıııışur. 

14 Ateş Süleyman, İşiirf Tejsir Okulu, s. 19. 
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bu çeşit tefsirde. Daha açık ifadeyle; Allah Teala'nın görüş ufuklarını aydınlatma
sı ile Kur'an'ın sırlanna vakıf olan, yahut Cenab-ı Haklr'ın ilham ve fetih yolu ile 
zihinlerine ince/dakik manalar ilka ettiği sülı1k ve mücahede erbabı ilim ehli ki
şilerin, zahirine uyguri düşecek şekilde, ama zahiri manasının dışında Kur'an'ı 
tefsir etmesidir.'5 

B. Nazari Tefsir 
Kur'an'ı-Ker!m'i bir takım nazariyelere, felsefi görüşlere uygun düşecek bi

çimde yorurnlamaktır. Bu tefsir çeşidinde, hedefi insanlığı hidayete erdirmek 

olan Kur'an bu hedefinden uzaklaştırılarak; nazari tefsir sahibi sı1f"ınin kendi gö
rüş, düşünce ve garazlarını takviye edip destekleme söz konusudur. Ki böyle bir 
te'vil kınanmıştır. 

Mesela bu çeşit tefsirler yapanlardan bazıları, Kur'an ayetlerini, kendi nazari

yelerini savunmak için k"Ullanmışlardır. Bu nazariyeyi daha da ileri götüren batı
niler "hulı1l" nazariyesine kadar işi ilerletmişlerdir. "Reenkamasyon"u Kur'an 
ayetlerine dayandırmaya çalışan günümüZÜn bazı düşünürlerini de bu gruba ka

tabiliriz. 
Felsefi bir takım nazariyeler üzerine bina edilen ve Allah keliirnı hakkında 

zan, ilıtimal ve tahminlere dayanan bu nevi tefsiri kabul etmenin ınürnk'i.in olma

dığı ortadadır. 16 

Halbuki yukarda tanımını verdiğimiz işiiri tefsir, nazari tefsirden tamamen ay

n olarak hem kabulü mümkün ve hem de tefsir ilmi içerisinde değerlendirilme
si söz konusudur. Zira işiiri tefsir Kur'an'ın zab.irine uygun. olarak yapılan ve 

Kur'an'ı, indi görüşlere uydurma gibi bir sakadığı bulunmayan bir tefsir çeşidi

dir. Şu kadar var ki işiiri tefsir herkesin değil sülı1k ehli hakikat erlerinin yapabi

leceği ve anlayabileceği bir tefsir olması sebebiyle tefsir ilminde ayn başlıklar al
tında incelenmiştir. Tıpkı bir kısım ayetlerin belaği bilgiler yahut bilimsel veriler 

ışığında yapılan yorumlannın, bu bilgi yahut bu verilere yabancı olan kimseler

ce anlaşılmasının zorluğu gibi; işiiri tefsir de bu alanda yeterli alt yapıya sahip ol
mayanlara yabancı ve yavan gelebilınektedir. 

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için işiiri tefsir ile, genellikle onuiıla kanş

tınlan n'azar1 tefsir arasındaki ayırıcı bariz farldarı maddeler hillnde sıralaınarnız 

yerinde olacaktır: 

C. Nazari ve İşfu-1 Tefsir Arasındaki Farklar 
İşiiri tefsir mutasavvıflann riyazatına dayanır. Bir takım öncel fıkirler üzere bi-

15 Zehebi, et-Tefsir ve'l-Mıifessin?n, c. m, s. 18; Sibüni, et-Tibyanfi Ul11ıni'l-Kur"iin, s. 169; Ateş, 

İşiiri Tefsir Okulu, s. 19. 

16 Zehebl, age., c. m, ss. 12-17; Menna' el-Kattan, Mehtihısfi Ulımıi'l-Kur'iin, s. 356. 
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na ediİmez. Nazad tefsir ise, düşünürün önceden zilıninde yer etmiş fıkirlerine 

dayanır. 

İşad tefsir sahibi, verdiği mananın dışında bir mananın olmadığını iddia et

mez. Aksirıe önce zihne zahir mananın geleceğini ve nasslann ona hamledilece
ğini, bununla birlikte bir de iç mananın da ayette gizli olduğunu söyler. Nazad 
tefsir sahibi ise, ayetirı kendi verdiği biitırll manasından ayrı bir mana taşımadı
ğını savunur. 17 

İşad tefsirde Kur'an'ın asıl amacı ile sı1fınin verdiği mana birbiri ile çatışmaz. 
Çatışma olduğu takdirde Kur'an'ın asıl amacı tercilı edilir. Nazari tefsirde ise, dü

şün ürün amacı ile Kur'an'ın amaçı çelişebilir. Bu durumda düşünür, a~eti kendi 
amacı doğrultusunda yorumlar. 

Genel olarak işari tefsir Kur'an ve İslam'ın ruhu ile bağdaştığından alınır, ka

bul edilir ve Kuran'ın gizliliklerinin anlaşılmasında ondan istifade edilir. Nazari 
tefsir ise genellikle Kur'an ve İslam'ın ruhu ile bağdaşmadığından, bazı ihtimali 
tefsirlerin dışında kabul edilmez ve ona itibar edilmez. 

Kur'an'ın başından sonuna kadar tefsirinin yapıldığı işar1 tefsirler vardır. Ba
şından sonuna kadar Kur'an'ın tefsirinin ele alındığı herhangi bir nazari tefsir 

yoktur. Ancak bu nazari tefsirlere İbn Arabf'ye nispet edilen Kclşanftefsirirıde, 
Fütubtit-ı Mekkiyede, Fıısüsu 'l-Hikem 'de rastlanabilir. 1" Tabi! ki bu ve benzeri 
eserlerde ·Kur'an'ın ruhuyla bağdaşan açıklama ve fikirler de mevcuttur. Kültü

rümüzün içerisirıde yer almış olan bu eserleri bütünüyle reddetmek tutarlı bir 

davranış olmasa gerekir. Şu kadar var ki, sayılan bu özelliklere sallip eserler da
ha dikkatli bir şekilde okunmalıdır. 

Burada şu hususu belirtmekte yarar vardır: İşari tefsir Kur'an ayetlerinde za-
hiri mananın ötesinde batırumanalar arama teşebbüsünden ortaya çılaruştır. Ya- ( 
ni o, Kur'an'ın batırll manalar yönü ile tefsiridir. Öyle olunca Kur'an'da zallir! ma

nalann yanında bir de batırll manalann varlığını kabul edip etmemede söz ko-

nusu olan ihtilaflar ile, batını manaların kabul edilebilmesi için gerekli olan şart-
lan kısaca serdetmek yerinde olur kanaatirıdeyiz: 

D. Kur'an'da Batııı1 Bir Takım Maııaların Varlığı 

Kur'an'da batını manaların varlığını kabul etmeyen Zallirüer -ki onlar hakkın
da İmanı-Gazztilf, "Haşviler" tabirini kullanır- varsa da genel olarak elıl-i sünnet 
alimleri bunu kabul etınektedirler. Bu konudaki deliller ilerde zikredilecektir. Bu 
konuda İbn Teymiyye şunlan söyler: 

Batın ilmi iki çeşittir: 

Zahire muhalif batın: Bu nevi batın batıl olup bu şekilde, zalıire zıt batın ol-

17 Zehebi, et-Tejçir ve'l-Mıifessinin, c. III, s. 18; Ateş, İşarf Tefsir Okulu, ss. 19-20. 

18 Zehebi, age., c. III, s. 17; Ateş, age.,·ss. 19-20; Cerrahoğlu, Tiifsir Tarilıi, c. II, ss. 8-10. 
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duğunu iddia eden kimse ya mülhid, ya zındık: yahut calıil veya sapıktır. 

Zahim uygun bfitın: Bu çeşit ilmi batın, kendi arasında ildye ayrılır: 
Kur'an'ın zahir:ine uygun olan, Kur'an ve hadis lafızlarından çıkarılabilen ma

nalardır. Ancak bu lafızlarla bizatih.l o manalar kastedilmemiştir. Bunun için bu 

manalara "işarat" denir. Bu lafızJarla sadece bu manalar kastedilmiştir, demek 

Allah'a iftiradır. 

Lafızlarıo delaleti ile değil de kıyas yolu ile böyle birtakım manalar çıkarmak

tır. Faldlılerin kı yas dediklerine süfiler "işaret" ismini vermişlerdir. İşaret de kıyas 

gibi doğnı da olabilir, batıl da. 19 

İbn T~)lmryye'nin bu açıklamaları temelde batını manaların kabul edilebilme

si için bir kısım şartlar ortaya koyan iilirnlerle benzerlik arz etınekte ve neticede 

aynı noktada birleşmektedir. Bu konuda ileri sürülen şartlar ise şunlardır: 

Çıkarılan batınl mananın zahiri manaya aykırı olmaması. 

Başka bir yerde bu mananın doğruluğunu destekleyen şer'! bir delilin bulun-

ması, ayeue bu manayı hissettiren bir işaretin olması. 

Verilen bu manaya, şer'ı veya akli bir muarızın bulunmaması. 

Verilen mananın tek mana olduğu şeklinde bir iddianın bulunmaması. 
İbn Kayyım bu dört şartla birlikte işad tefsir yapmakta bir sakınca olmadığı

nı söylerken, Menna' el Kattan da bu şartlara riayet ederek yapılacak istinbatın 

güzel bir istinbat olacağını belirtir. :ro 

Ancak mutasavvıfları, batını manalara mezheplerini bina ettiren" Batınil er" ile 

kanştırmamak gereldr. Zira mutasavvıfların batıili manaları çıkarmaları ile, Batı

nller arasında temelde bir kısım usul farldılıkları vardır. Bunlar iyi bir şeldlde bi

linınezse mutasavvıflar itharn ve iftiralara hedef olmaktan kurtulamazlar. Arada

ki farkları özetleyecek olursak: 

Mutasavvıflar batıili mana veriyariarsa da, zahid manayı tamamen hükümsüz 

addetınemekte ve üstelik şeıiatın doğru anlaşılınası için gerekli görınektedirler. 

Batıniler ise özellilde•şeriatı bertaraf etmek için, "tefsirden murad zahir değil ba

tındır" tezini savunmaktadırlar. 
Mutasavvıflar çok defa batını manayı, zahid manayı nefyedecek şekilde kul

lanmazlar. Batınilerin temel maksatları ise budur. 21 

Bu açıklamalardan sonra ayetlerden çıkartılan batını ınanalarla ilgili şu ör

neklere bakalım: 

Usulüne uygun olarak çıkarılan batın!manalara örnek: 

19 İbn Teyıuiyye, Kt7tıib t>e Resiii/ve Feteva İbn Tı~ym(Y.ve, c. XIII, ss. 235-236; Ar~. İşiiri Tejçir 

Oknfn, s. 20; Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. II, s. 12. 

20 Zehebl, et-Tefsir ue'l-Mı(fessin?n, c. III, 55. 24, 43; M. el-Kattan,. Mebiihısjl tl!ımıi'l-Kur'iiıı, ss. 

257-258; SiibGnl, et-Tibyaııfi Ulımıi'l-K11r'iiıı, s. 175; At~, age., s. 21; Cerrahoğlu, aynı yer. 

21 Cerrahoğlu, age., c. II, s. ll. 
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Bakara suresi 22. ayeti olan "Artık bile bile Allah'a eş koşmayın" ifadesinden 
mutasavvıf Sehl et-Tüsted şu manalan çıkanruştır: 

"Bunun manası, Allah'a zıtlar/karşıtlar koşmayın. Karşıtların en büyüğü ise, 
sürekli kötülülderi isteyen ve Allah'ın hidayeti olmaksızın zevklerinin peşine dü
şen nefistir." 

Arapların nefse tapmadıklan göz önünde bulundurulursa, ayette geçen "en

dad" (eşler) kelimesinin zahirinden "nefs" ve zikredilen manalan çıkarmak zor 

görünmektedir. Ancak bu anlayışı geçerli kılan sebepler de yok değildir. Şöyle 

ki; nidd (çoğulu endad), kişiyi Rabbinden ve O'na kulluktan alıkoyan şeydir. 
·:Nefs-i emmare" (Sürekli kötülükleri arzulayan nefs) de sahibini Allah'a kulluk

tan aWmyduğu için, nidd kelimesinin kapsamında değerlendirilebilir. Öte yan
dan ayet, öncelikli olarak müşrildere seslenmekte ise de, Müslümanlan da içine 

alabilir. Müslümanlar için onları Allah'a kulluktan alıkoyan şeylerden ilk akla ge
len putlar değil, onlann kötü tutkularla dolu nefisleiidir. Nitekim, Kur'an'ı-Ke
rlın'de bu anlayışı destekleyen başka ayetler de vardır. 22 

UsUlsüz olarak çıkarılan batıni manalara örnekler: 
Besınele'yi oluşturan harfler hakkında yaptığı açıklamalannda et-Tüsterfşun

lan söylemektedir: 

"Besmele'nin başındaki "bll" harfi Bahaullah'a CAllah'ın güzelliği), "sin" harfi 
senaullah'a CAllah'ın yüceliği), "min1" harfi mecdullah'a CAllah'ın ululuğu), "Al

lah" ifadesi O'nun tüm isirrılerini içerisine alan ism-i a'zam'a ... delalet eder." 
Yine o, Kur'an'daki huruf-i mukattaa (hece harfleri) hakkında şu açıklamala

n yapar: "Kur'an'da geçen Elif Lam Mim ifadesindeki "elif" vahdaniyet (birlik) 

elifi, "lam" Allah'ın lütfuna işaret eden Lam, "mim" ise O'nun mülküne işaret 
eden Mim'dir." 

Dikkat edilirse, bu harflerden adı geçen anlamlan çıkarmak oldukça güçtür. 

Çünlcü, tek bir harf ile bir kelimeye işaret etmek Arapça'da söz konusu değildir. 
Arap şiirinde geçen benzer anlatım tarzları, şiirde geçen delillere dayanır. Yuka

rıdaki harflerin geçtiği ayetlerde, bu harflerin adı geçen anlarnlara geldiğine işa

ret eden bir delil olduğu söylenemez. Böyle bir delil olsaydı onlar tefsirlerirniz
de zikredilirdi. 23 

Yine Tüsterf, Al-i İmran suresi 96. ayetini açıklarken şunları söyler: 

"Ayetin zahiri manası; insanlar için kurulan ilk ev/mabet, Mekke'deki 
Ka'be'dir. Batınl mana ise, Allah'ın kalplerine tevhid yerleştirdiği kimselelin 
inandığı Peygamber' dir. "24 

22 Zehebi, et-Tifsir ve'l-Mı'ifessinin, c. III, ss. 25-27. bk.Tevbe 31; Furkan, 43. 

23 Zelıebi, age., c. m, ss. 27-30. 

24 Başka Ömelder için bk. Zehebi, aynı eser, c. m, ss. 23-32, 43-44; Suyiiu, el-İtkan fi Wıımi'l
Kur'an, c. II, s. 236. 

1 
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Verilen bu birkaç misalden de kolayca anlaşılacağı üzere bu grup anlayışlar, 

tamamıyla usulsüz olarak kelimelerden çıkartılan anlayışlar olup gramer kaide

leri ve diğer deliller ile bağdaşmamaktadır. Bu yüzden bu kabil manaların kabul 

edilmesi mümkün değildir. Hatta bunlan savunmak, bunlan öne çıkarmak sahi

bini mülhitliğe ve anlam tahrifıne kadar götürebilir. Nitekim Fussılet Süresi 40. 

ayetinde geçen "ilhad" kelimesini İbn Abbas, "sözü yerli yerince kullanmamak

tır, asıl manasının dışına taşımaktır"2; şeklinde aniayarak bu sapmalara dikkat 

çekmiştir. 

E. İşan Tefsirin Dayandığı Deliller 
a. Kıır'an'ı-Kerfm'den Deli/ler: 

Yukarıda da temas edildiği gibi işar1 tefsir, tasavvüfi hareketin zuhunı ile or

taya çıkan yeni bir akım değildir. Aksine Saadet Çağı'ndan beri var olan bir ha

rekettir. İşar1 tefsire işaret eden bu konuda varid olmuş bir hayli hadis, sahabi ve 

tabi! kavli vardır. İşari tefsir ekolünün sahipleri bu konudaki bir kısım Kur'an 

ayetlerini, hadisleri ve diğer kavilleri kendi yollarına delil olarak ileri sürmüşler

dir. Şimdi bu delilleri özet olarak serdetmeye çalışalım: 

Her şeyden önce pek çok ayette Kur'an'ı-Ker1m üzerinde ince ince ve derin

lemesine düşünüp anlama erııredilmiştir: "O kavme ne oluyor da hemen hiçbir 

sözü anlamaya yanaşmıyorlar."26 "Hiç mi Kur'an'ı tedebbi.ir etmiyorlar/inceden 

ineeye di.işünmüyorlar?"27 "Zira onlar anla~ayan kinıselerdir."28 "Onlar Kur'an'ı 
iyiden iyiye aniayıp tanımazlar mı? Doğnısu onların kalpleri üzerinde kilitler var

dır."29 Bu ve benzeri pek çok ayette Kur'an üzere uzun uzun ve derinlemesine 

düşünme erneedildiği açıktır. Kur'an insan içindir ve her insan onun muhatabı

dır. insaniann akl! seviyeleri ve eğilimleri ise farklı farklıdır. Bu yüzden belli bir 

alt yapı ve ön hazırlığa sahip olsalar bile insaniann bu farldı anlayış ve eğilimle

ri, Kur'an'ı tedebbür ve tefekk:ür eylemlerinin de farklı sonuçlanıiıasına yol aça

caktır. Düşünce, yaklaşım ve anlayışları standart ve dar kalıplara sıkıştınnak ise 

mümkün değildir. Bu Kur'an'ın de istemediği bir şeydir. Bilginin kaynaklan ko

nusunda farldı görüşler ileri sürülmüştür. Akıl, duyular ve mütevatir haber yanın

da; insanları çok yakından ilgilendiren ilham, rüya, diğer hislerin ise bilginin 

kaynağı olup alınaması çokça tartışılınıştır.30 Ama sonuçta keşif, ilham, marifet ve 

bunlarla yakınlığı bulunan basiret, feth, firaset, havatır, ilm-i ledün, mükaşefe, 

25 Suyıiti, ei-İtkaııfi Ulımıi'I-Kur'iin, c. II, s. 236; Zeheb1, et-Tefsirve'I-Miifessin1ıı, c. III, ss. 31-32. 

264 Nisans. 

27 4 Nisa/82. 

28 59 Haşr/13. 
29 47 Muhammed/24. 

30 Taftazani, Şerh u '1-Akiiid, ss. 25-46. 
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müşahade, muhadese, rüya, tecelli, yakin, varid gibi kavramlar tasavvi..ıf ebiinin 
bilgi edinme yolları olagelmiştir:~1 Konuyla ilgili tartışmalar, insanların düşünce
lerinin oluşmasında bu kaynaldarın rolünü azaltmamıştır. 

Bir başka ayette de şöyle buyurulınuştur: "Göklerde ve yerde ne varsa hep

sini Allah' ın, muhak~ak sizin için müsabhar kıldığını, zahir ve batın birçok ni
metlerini sizin üzerinizde bol bol tamamladığını görmediniz rni?"3

' 

Bu ayette ise, insanlara lütfedilen zahir ve batın nimetierin içerisinde nimet
Ierin en büyüğü olan Kur'an'ı değerlendiren alimler, ayetle batıru ınanaların da 
çıkarılınasının gereğine işaret edildiğini söylemişlerdir. 

Yine Kur'an'da kıssaları anlatılan kendilerine Allah katından ilim verilmiş ol
makla, sıradan insanların bilmediklerini bilen ledünrıl ilim sahibi Hz. Ya'kub 
(a.s.)/3 Hz. Musa (a.s.)'nın kendisiyle buluşup ilıninden nasiplenınek.için yonı
cu yolcululdara katlandığı zat (rivayetlere göre Hızır (a.s.),34 Hz. Süleyman 
(a.s.)'a göz açıp kapatıncaya kadarki bir anda Belkıs'ın tahtını getirmeye kadir 
zaf5 (rivayetlere göre veziri Asaf b. Berluya) ve benzeri kişilerin, Allah'ın kulla

rından diledilderini katından ilin1 vererek birtakım gizli ınanalara ınııttali kıldığı
na delil getirildiğini görmekteyiz.:\6 

b. Sünnetten Delille1:· 

Bu konuda sahih, zayıf ve hatta mevzı1 olduğu söylenen pek çok rivayet de
lil olarak kaynaklanınızda yer alınıştır. Biz, burada bunlardan bir kaçını vermek
le yetineceğiz: 

"Eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız. Döşekte ka
rarırıız kalınaz, dağlara çılı:ardınız."37 

"İlimler arasında sedef içerisinde saklı inci gibi bir ilim vardır ki, onu Allah'ı 
bilen alimlerden başkası bilemez. Onlar onu söyledikleri zaman Yüce Allah'a 
karşı gururlu olanlardan başkası onlari inkar etınez. ,:ıs 

"ilim ikidir: Biri kalpteki ilim ki, faydalı ilim budur. Diğeri ise dilde kalan ilim
dir ki, bu da Allah'ın insanoğluna karşı delil kıldığı ilimdir."39 

"İlim ikidir: Biri dinlerin ilmi, diğeri de bedenierin kazandığı kes b! ilinı. ,.,, 

31 bk. Yıldırım, Ahmet, Tasammfim Temel Öğretileri .. , ss. 283-329. 

32 31 Lokman/20. 

33 bk. 12 Yusuf/96. 

34 bk. 18 Kelıf,!65. 

35 bk. 27 Neınl/40. 

36 Zelıebi, et-Tejçir ve'l-Miifessinln, c. III, s. 19; Ateş, İşarf Tefsir Olntlıt, ss. 27-28. 

37 Bulıari, Kusüf 2, Tefsiru Süre V, 12, Nikah 107, Rikak 28. 

38 Münavi, Feyz11'l-Kadir, c. IV, s. 326; el-Münziri, et-Terğfb ve't-Terbfb, c. I, s. 58; Kelabazi, Ta

timif, s. 131. (Zayıf) 

39 Dariıni, Siiııen, c. I, s. 114; Kurıubi, el-Cami' li-Abkiimi'l-Kıtr'iin, c. VII, s. 321. 

40 Achıni, Keşjiı'i-Haja, c. ll, s. 89 (Mevzu olduğu söylenmiş). 
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Peygamberimiz'e ilm-i barın'dan soruldu da şöyle buyurdu: "Onu Cebrail'e 
sordum, o bana şöyle cevap verdi: 

'O benimle ahbabım, evliyam ve asfıyam arasında olan bir sır olup ben onu 
aniann kalplerine ilka ·ederim. Ne mukarreb bir melek ve ne de bir Peygamber 
ona muttali olamaz. '""11 

"İlın-i Batın Allalı'ın sırlanndan bir sır, O'nun hükmünden bir hükümdür ki 
Allah onu hıllanndan dilediğinin kalbine ilka eder. "42 

"Sizden önce İsrailoğullan arasında Peygamber olmadıklan haJde kendileri 
ile konuşulan/kendilerirıe ilham olunan kimseler vardı. Eğer benim ümmetim
den de onlardan varsa o, Ömer'dir."'13 

Bu konuda rivayet eelilen haberlerin bir kısmı zayıf ve hatta mevzı1 oluşlany
la eleştiriise bile sahih olanlanndan rahatlıkla Allah'ın bir kısım kullannı seçerek 
yahut ileri düzeyde bir cehd ve zi.lhd ile hak ederek ledünci, vehbi ilimlerle mü
cehhez kıldığı ve kılabiieceği anlaşılabilir. İşte bu seçkin kimseler Kur'an'ın in
celiklerine, batınma vakıf olabilir, işiiri bir takım tefsirler yapabilirler. 

Bu hadislerin yanında bir de, Kur'an ayederirıin zahiri manalan yanında batı
ni manalannın olduğunu bize haber veren değişik varyandarla rivayet edilmiş 
hadisler mevcuttur: 

"Kur'an'ın bir zahiri, bir batıni, bir haddi ve bir de madaı vardır. "4
'
1 

"Kur'an arşın altındadır. Onun, kulların hüccet yaptığı zahiri ve batını var
dır.""ıs 

"Kur'an yedi harf üzerirıe indirildi. Ondaki her harfin bir zahiri bir batını var
dır. Yirıe her harfin bir haddi ve bir matlaı vardır. "46 

Hadislerde geçen konumuzia ilgili olan "zahr-zalıir", "batn-batın" kelimeleri 
hakkında serdedilen görüşleri şu şekilde özetleyebiliriz: 

Onun zahiri, onun lafzı; batını ise te'vilidir. .. Geçmiş milletler hakkında Al
lah'ın anlattığılassalar onun zahiri; sonrakilerin bu kıssalardan ibret alması onun 
batınıdır. İlirn ehli içirı zahir olan manalar onun zahiri; Allah'ın hakikat ehline 
müyesser kıldığı manalar da onun batını dır ... Bu konuda söylenerılerirı en gü
zeli ise İmam Zehebi'nin şu açıklamasıdır: Apaçık bir Arapça ile inen Kur'an'ın 
mücerred Arapça ile anlaşılan manalan onun zahiri; latiz ve terkibierin ötesinde 
Allah'ın kastettiği maksat ve garaz da onun l;>atınıdır. 47 

41 Acltıni, Keifu'I-Hafa, c. II, s. 89 (Mevzu olduğu söylenmiş) 
42 Münavi, Feyzu'/-Kadir, c. IV, s. 326 (ZayıO 
43 Buhari, Fediiilü's-Salıabe 6, Enbiya 54; Alımed b. Hanbel, Mıisııed, c. VI, s. 55. 
44 Babanzade, Sabfb-i Bıtbiiıi Mulıtasan Tecrid-i Sarib Tercemesi, c. I, s. 51; Ateş, age, s. 30. 
45 SuyGti, ei-İtkanjf Ul11mi'I-Kur'iin, c. Il, s. 236; Zelıebi, et-Tifsir ve'l-Miifi'ssin1n, c. III, ss. 19-20. 
46 Taberi, Camiu'l-Beyaıı, c. I, s. 9; İbn Kesir, Tefsirıı'I-Kur'ilni'l-Azim, c. I, s. 347, c. 1, s. 529. 

Konuyla ilgili diğer hadisler ve bunların değerlendirilmesi için bkz. Yıldırını Ahmet, Tasallllııjim Te
mel Öğretileri .. , ss. 304-329. 

47 Zerkeşi, el-Bıirban jf Ul11mi'l-Kur'fm, c. Il, s. 169; SuyGti, age., c. II. s. 236; Zehebi, age., c. 
III, ss. 20-23. 
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Bu ve bemeri hadisler de, Kur'an'ın aşikar olan zahiri manasının ötesinde bii

tın! manalarının da olduğunu bize sarahatle beyan etmektedir. Ancak buradan 

hareketle Kur'an'ı asıl iniş gayesinden uzaklaştıran ve onun hükümlerinin yarılış 

anlaşılınasına sebep olan bir kısım garip ve acayip batını manalar çıkarmaya ça

lışmak kesinlikle fayda yerine zarar getirir. Nitekim bu konu üzerinde yukanda 

durulmuştu. SonuÇ olarak işiiri tefsir, bir adı da el-Batın48 olan Yüce Allah'ın ke

lamındaki, bu ilmin tecellilerini arama ve anlama gayretinden neşet etmiştir. Yü

ce Allah'ın el-Batın sıfatı, O'nun gerçek mahiyetiyle bilinemeyeceğine, eser ve 

ayetleriyle bilindiği halde, zatının gizli olduğuna, O'nun her şeyi ilim ve kudreti 

ile lnışattığı halde, kendisinin asla kuşatılamayacağına işaret eder.49 Evet O, Ba

tın'dır. ilim ve hikmeti gizli bir hazinedir. O'nun zatını ve suatlarını gerçek an
lamda, tam olarak kavramakbeşer aklıyla mümkün değildir. 50 Ama O'nun bu 

gizliliği, merak saikiyle donanmış olan insanı, adeta taluik etmiş; O'nu tanımak, 

O'nu bulmak, O'nu görmek ve O'nun kevru ve vahy! ayetlerini bütünüyle kav

ramak için çalışıp çabalamaya sevketmiştir. Hz. İbrahim peygamberin, "İlahi, 

ölüleri nasıl diriltirsin?"51 sorusunda da; Hz. Musa peygamberin "Allah'ım bana 

kendini göster de bir göreyim!"52 talebinde de bu merak ve arayışın izlerine rast

lamak mürnlrtindür. Burada şunu da söylemekte yarar vardır: İnsaniann merak 
ettikleri şeyler de farklı olabilir, merak ettikleri şeylere getirilen açıklamalarla ik
na oluşlan da birbirinden farklı olabilir. Birinin aşın ilgi duyduğu bir şey, bir baş

kasının hiç ilgisini çekmeyebilir. Birini ikna eden bir açıldama, diğerini ilma et

meyebilir. İşarllbatınl açıklamalan da bu kategoride değerlendirmek gerekir. 

c. Sahabeden Gelen Rivayetler 
Gerek yukandald hadislerin manalarma yakın manada sahabeden gelen ha

berler ve gerekse sahabenin ileri gelenlerinin ayetlerden zahirin ötesinde çılcarrnış 
olduldarı manalarıo mevcudiyeti Kur'an'dan usulüne uygun olarak batııli manala

rm çıkartılabileceğine delil ve işaretlerdir. Şiındi bunlardan bazılarını görelim: 
Hz. Ali (r.a.) "yalnız Fatiha süresi haklcında yetmiş deve yülrti ki tab yazabile

ceğini" söyleyince, yanında bulunan Ebu Cuhayfe "Yanınızda Kur'an'dan başka 

bir vahiy mi var?" diye sormuş, o da şöyle cevap verıniştir: "Hayır, ancak Allah 

bir kula, kitabı haklanda üsti.in bir anlayış verirse o başka.''53 Hz. Ali'nin bu sözü, 

48 "0 her şeyden öncedir (el-Evvel); kendisinden sonraya hiçbir şeyin kalnuyacağı sondur (el
Ahir); varlığı aşikardır (ez-Zahir); gerçek mahiyeti insan için gizlidir (el-Batın). O her şeyi bilir." 57 
Hadid/3. 

49 bk. Rağıb el-İsfehani, el-Miifrediit, s. 67. 
50 bk. Kuşeyri, Letaifu'l-İşiiriit, c. m, ss. 531-532. 
5 ı 2 Balcara/260. 
52 7 A'raf/143. 
53 Gazziili, İbyiiu Ulılnıi'd-Dfn, c. II, ss. 301-302; Zehebi, et-Tefsir ve'l-Mıifessinln, c. I, s. 59 ve 

c. III, s. 39. 
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biraz mübaHiğalı bir ifade olsa bile, onun Kur'an ayetlerini son derece veciz ve 

anlamlı bularak, kısa bir suresinden bile pek çok şeyi aniayabildiğini söyleyebi

liriz. Nitekim büyük tefsirci Fabreddin Razf de sadece Fatiha suresinden on bin 

mesele çıkarabileceğini54 söyler ve bu sureye tefsirinde tam bir cilt ayırır. 

Dabhaliın rivayet ettiğine göre Tercümanu '!-Kur' lin olan İbn Abbas şöyle 
demiştir: "Kur' an bölümler ve ilimler ihtiva eder. Onun zahiri ve batın:i yönü var

dır. Onun ilginçlikleri bitmez tükenın ez. Onun sonuna erişilı:nez ... "55 

Ebu 'd-Derddnın ise şöyle dediği rivayet edilir: "Bir kinıse Kur'an'ı çeşitli yön

leriyle tanınıadıkça manasını anlayamaz. "56 

Bu ve benzeri sözler bize Kur'an'ın zahiri manası yanında batın:i.manalarının 

da olduğunu haber vermektedir .. Ebu Hüreyre (ra.) bu konuda şöyle demekte

dir: "Allah Rasulünden iki kab ilim öğrendim. Birisini yaydım. Ötekine gelince 

onu yaysaydım şu boğazun kesilirdi."57 Ebu Hüreyn!nin bu sözü, onun sahip ol

duğu bilgi birikimirün herkes tarafından anlaşılamayacağı, yahut yanlış anlaşıla

bileceği anlamına gelmektedir. 

. Ashabın Kur'an'dan zahirin ötesinde manalar çıkarnıalarma gelince: Buha
rf'de rivayet edilen bir habere göre, İbn. Abbas şunları söylemektedir: "Ömer, be

ni Bedir'de bulunmuş yaşlı başlı insanların meclisine alırdı. Onlar; Bunu niye 

aramıza alıyorsun, bizim bunun yaşında çocuklarırnız var, derlerdi de o şöyle ce

vap verirdi: 'Siz öyle bilin bakalım.' Sonra beni, onlara kabul ettirmek için şunu 

sordu: 'Şu Nasr suresinin ilk ayetinden ne anlıyorsunuz?' Onlardan kimi Allah bi

ze fetih ve yardım ettiğinde, O'na hamd ve istiğfar etmekle emrolunduğumuzu 

anlıyoruz, gibi şeyler söyledi, diğer bir kısmı ise bir şey söylemeyip sustular. 
Ömer bana yönderek 'Sen de mi aynı kanaattesin?' deyince, dedim ki: 'Hayır 

oradaki yardım ve fetih Allah Rasulü'nün eceline işaret etmektedir ... ' Ömer de

di ki: 'İşte bu ayet hakkında ben de bunun bildiğinden başkasını bilrniyorum.'"58 

Bu habere göre, ayette bir açıklık olrnadıği halde, İbn Abbas işaret yoluyla ayet

ten Hz. Peygamber'in ecelinin yaklaştığını çıkara bilmektedir. Çünkü dinin insan

lara ulaşması ve onların akın akın dine girmesiyle Hz. Peygamber'in görev süre

si sona yaklaşmaktadır. 

Yine Maide suresi üçüncü ayetinde açıklanan "Bugün sizin dininizi tamamla

dım" ayeti indiğinde ashabın çoğu sevinirken Hz. Ömer bu ayetle Allah Rasulü'

nün vefatının yaklaştığını sezerek ağlamış ve: "Bir şey kemale ulaştıktan sonra 

eksiklik başlar" buyurmuştur. 59 

54 bk. Fahrüddln er-Rizi, et-Tefsim'l-Kebfı; c. I, s. 3. 

55 Zehebi, et-Tif.tir ve'I-Mıifessirı?ıı, c. m, s. 20. 

56 Aynı eser, c. III, s. 30. 

57 Buhari, ilim 42 

58 Zehebi, age., c. m, s. 21. 

59 Aynı eser, c. III, s. 20. 
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Bu ve benzeri rivayetlerden de anlaşılacağı üzere, ashab, birbirlerinden fark

lı olarak Kur'an ayetlerinden zahirin dışında birçok manalar çıkarmışlardır. Bir 

çoğunun anlayamadığı, çıkaramadığı manaları, onlardan biri çıkarabilmiştir. İşte 

bütün bunlar da Kur'an'ın batını bir kısım manalarının olduğunun kanıtıdır. 

d. Diğer Açıklamalar 

Söz buraya gelmişken, burada diğer disiplirılerin konu ile ilgili açıklamalan

na da kısaca temas etmekte yarar vardır: 

Şatıbf, Teftazanf, İbıı Salah, İbn Ataullah gibi alimler tasavvuf ehlinirı 

Kur'an tefsiri ve ayetlerden batını manalar çıkarma konusunda, onlara büsn-i 

zanla bakarken; onların bu şekildeki açıklamalarının ancak Kur'an, Sünnet ve 

nassların zahirine uygun olduğu takdirde kabul edilebileceğini beyan etmişler
dir.(>() 

Gazzalf, İhya'sında; işarl tefsirlerdeki garib, ilginç, yanlış anlaşılabilen açıl<:

lamalann varlığına dillliat çekerek meselede hassas davranılmasının gereğirıi 

vurgulamakta ve bu mevzuda düşülen bariz hatalan ömeklendirmektedir. Gaz

zalf, bir taraftan gramer kaidelerine dayanılarak yapılan Kur'an'ın zahiri tefsirini 

güzelce bilmeden, Kur'an'ın batını manalauna irımenin, onun esrannı anlarna

n:ın imkansız olduğunu söyler; bir yandan da Kur'an ayetlerini anlamada zahiri 

tefsirin yeterli olmadığını, mükaşefe ilimlerinirı derin ve engin denizinden yarar

lanmanın gerekli olduğunu ve bu bilgilerin asla zahiri tefsire ters düşmeyeceği

ni sözlerine ekler. 61 

Suyütf de İtkan'ında, Allah'ın kalbierini bir takım manalara açtığı kimseler ta

rafından yapılan işar! tefsirin zahirle çatışmayacağını, zira onların ileri sürdülde

ri işari manalardan başka hiçbir mana kabul etmeme gibi bir saplantılannın ol

madığını insaf ölçüleri içerisinde ele almah.1:adır.62 Yine Suyutf, ayetlerin zahirini 

bilmeden batınlanna ulaşmanın mürnl<:ün alamıyacağını, böyle bir iddiada bulu

nan kimsenin eve kapıdan geçmeden girebileceğini söyleyenden farksız oldu

ğunu söyler.65 

Zerkanf, işari tefsirlerin herhangi bir kayıt ve sınır olmadan hayal ile hakika

tın, batıl ile haldan karışık bir şekilde olabileceğine işaret ederek şek ve şüphe

lere düşmernek için bu tefsirlerden uzak dumlmasını, onlara karşı hassas olun

masını, kitab, sünnet ve onların usulüne uygun şerhleri varken bunlara fazla iti-

60 Suyfıti, el-İtkanfi Ulllıni'l-KIIr'iiıı. c. II, ss. 235-237; Ayrıca bkz. Zehebi, et-Teftir ve'l-Mıifessi

nln, c. III, ss. 32-36. 

61 Gazilli, İbyau Ulılmi'd-Dfıı, c. II, ss. 305-307; 313-314; es-Sabuni, et-Tihyanfi Ulımıi'l-Kur'iin, 

ss. 176-177. 

62 Suyfiti, age., c. II, s. 237. 

63 Aynı eser, c. II, s. 287; Zerkeşi, age., c. II, s. 155. 
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bar edilmemesini, bqylelikle elde bulunan en hayırlıların daha düşük seviyede 
bulunanlada değiştirilmemesini tavsiye eder.M 

Bu konuda yapılan en güzd değerlendirme ise Taftazanı'ye aittir. O Hese
fi'nin Metn-i Akaidinde geçen; "Nasslar zahirierine hami edilir. Onlardan Batı

mıerin iddia ettiği bir ta~ manalara yönelmek ilhad,ve küfürdür." ibaresine 
şöyle açıklık getirmektedir: 

"Allah Teala hakkında, zahirinden cihet, cismiyet anlaşılan ayetlerde olduğu 
gibi zahirinin clışıp.a çıkarmaya kat'! bir delil olmadıkça nasslar zahirinin dışına 
hamiedilm ez. Kaldı ki mezkür ayetler muhkem olı11ayıp müteşabilidit ... Ayetle
ri tamamıyla batınl manalara hamledenler Batın1ler olup onlara göre;-'nasslardan 
kasıd zahirieri değil, aksine onların batını manalan dır. Onları da ancak muallem 
olanlar bilebilir.' Mülliid Batın1lerin bu görüşleri ile maksatları şeriatı tamamen 
ortadan kaldırmaktır. Ancak bazı hakikat elilinin zahib olduğu gibi; nasslar za-
11irlerine hami edilirler, bununla beraber onlarda sülük erbabına açılan ve zallli
le bağdaşahilen gizli bir takım işaretler de vardır ki, bunlar karnil iman ve irfanın 

kendisidir. "65 

Görüldüğü üzere Taftazani, işin tefsir konusunda söz konusu olabilecek 
müsbet ve menfi iki hareket arasındaki farkı bariz bir şekilde açıldamaktadır. Bi
rini ilhad ve küfür olarak değerlendirirken, diğerini salt iman ve gerçek irfan ola
rak değerlendirmiştir. 

Buraya kadar görüşlerine kısaca yer verdiğimiz alimler tasavvuf ehlinin, za-
. hir ebiinin ulaşamadığı bir kısım gizli manalara ulaşmasının mümh.i.in olabilece
ğinde birleşmekte ve fakat bu konuda düşülebilecek hatalara hassasiyetle dild<at 

çekmektedirler. Son olarak tasavvuf elilinin ilim anlayışını onlardan biri olan Ke

labtizf 'nin şu sözleriyle ortaya koymuş olalım: 

"İnsana lazım olan ilk şey, Kur'an, Hadis ve selef-i salibin'in üzerinde ittifak 
ettilderini uygun bir biçimde ve elıl-i sünnet vel-cemaatin tuttuğu yolun doğnı
luğunu kesinlil<le öğrenecek miktarda tevhid ve marifet ilmini sağlam olarak bel
lemektir ... Tevhid ve marifet ilminden sonra kula lazım olan ilk şey imkan bul~ 
duğu, gücüyettiği ve anlayışı elverdiği ölçüde şer' i hüh.i.imlerle ilgili bilgileri sağ

lam bir şekilde beliemek için çalışmaktır. Yukardaki hususlan öğrenen kimsenin 

önce nefsin a:fetlerini bilip tanıması, nefsin eğitimi, huyların düzeltilmesi, şey1a- · 
nın tuzaklarının neler olduğunu, dünya fitnesi ve bunlardan kanınma yollarını 
öğrenmesi gerekir, bu ilme 11ikmet ilmi denir. Bu çalışmaların sonunda nefs, ar
zularına gem vunır, organlannı konır, hislerini bir noktada toplayarak görevini 
düzgün bir şekilde yapar, huylarını iyileştirif ve yüce Allah'ın edebieri ile edeb
lenirse, aluakını düzeltınek, zallliini temizlemek, nefSı arzulardan uzaklaşmak 

64 Sabuni, et-Tibyanfi Ulumi'l-Kur'an, ss. 175-176. 

65 Teftazani, Şerhıi '1-Akaid, s. 189. 
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ve dünyaya sırt çevirmek kolaylaşır. Bu duruma gelen bir kul için kalbine gelen 
sesleri denetlernek kolaylaşır. Ve onun için marifet ilmi müyesser olur. 

Bu sayılan tevhid, fıkıh, hikmet ve marifet ilimlerinden sonra havatır, müşa
hade ve mükaşefe ilimleri gelir. Özellikle işaret ilmi dedikleri işte budur. Yuka
rıda bahsedilen ilirnlerin tümünü öğrenen sufilere mahsus olan ilim budur. Kal
bin müşahedesini ve ruhun keşfini gerçek manasıyla sözle ifade etmek irnkansız 

olduğu için bu ilme işaret ilmi denilmiştir. Bahis konusu hususlar vuslat ve vecd 
halleri ile bilinir. Bunun ne olduğunu, tasavvüfi halleri yaşayan ve bu ilme ait 
makamlara ulaşanlardan başkası bilemez ... "66 

Bütün bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi işar! ilirnlere sıradan herkes ula
şamaz ve onları anlayamaz. Onlara ancak belli aşamalardan sonra ulaşılabilir. 
Dolayısı ile bu aşamalar ile kişi bu ilirnlere gerçek manada hazırlanmakla, yukar
da işaret edilen ve özellikle Batınllerin içerisine düştükleri saplantı, sapıklıl{ ve 

ilhadlara düşmekten kurtulmuş olacaktır. Bu ölçü ve aşamalara riayet edilmeden 
bu ilimleri e iştigali tasavvuf erbabı uygun görmemişler ve neticede de gerçek ve 
sahih bir işaret ilmine ulaşılamayacağını beyan etınişlerdir. Biz tasavvuf erbabı
nın hassasiyetle koydukları bu usUl ve ölçülere riayeti Kuşeyrf'de bariz bir biçim
de görmekteyiz. Kuşeyrl, bu usUl ve ölçülere riayetini, bir işarl tefsir olan "Leta

ifu'l-İşarat"ını yazmadan evvel tamamıyle tefsir ilminin koyduğu usullere uygun 
olarak "et-Teys!r fi't-Tefsir" isimli eserinite'lif ederek göstermiştir. Zaten o Leta

if'inde de zahiri manaları verdikten sonra, işarl manalara geçmektedir. 
Bununla beraber gerek uyulması gereken bu usullere uyulmadığından ve ge

rekse zuhur eden bazı yanlış anlamalar sebebiyle tasavvüfi tefsirin bazı menfi yön 
ve tesirleri olmamış değildir. Bunları şu şekilde bulasa etmemiz mümkündür: 

Zühd ve takva açısından yapılan işari tefsirlerin yerini zamanla çok cüretli na
zariyeler taşıyan sillı tefsirler alabilmiştir. İşari tefsir bunlara adeta bir kapı açmıştır. 

. ibn Mes'uddan rivayet edilen "Her harfin bir zahiri ve bir batını vardır" hadi
sine ve bu manada rivayet edilen diğer haberlere dayanılarak zamanla Kur'an'da 

pek çok manalar aranmaya başladı. Nihayet her ilmin Kur'an'da mevcut olduğu 
kanaati de hakim oldu. Enam suresi 59. ayetincieki "kitab" kelimesi Levh-i Mah

fuza işaret ettiği halde işad tefsiderde Kur'an'ın kendisi kabul edilmiş ve her şe

yin ilminin O'nda bulunduğuna inanılınaya başlanrnıştır.67 Bir saplantı haline ge
len bu arayış Kur'an'ın asıl indiriliş gayesi olan hidayet yönünün göz ardı edil
mesine yol açmıştır. 

Sufi tefsirlerin kabul edilen ve edilmeyen yönlerine bazen aynı tefsirin aynı 
sayfalarında bile rastlanabilir.68 Bu husus da, muteber işad tefsir yapılmasında 

66 Kelabazi, Taanif, İst. 1979, s. 130-131. 

67 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, c. II, ss. 12-13. 

68 Aynı yer. 
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konulan kayıtlara tam olarak ve bu sahadaki tefsirlerin bütününde sürekli bir şe

kilde riayet edilmediğini ortaya koymaktadır. Dolayısı ile istisnalar hariç çoğu 
işar! tefsirler muteber olan ve olmayan sı1fi tefsirlerle karmakarışık bir halde bu

lunmaktadır. 

Zahiri tamamen ihmal edilip sadece Kur'an·ın· batmını ele alan Batınilerin 

tefsirleri şer'! ve lugav! kaidelerle çelişen tefsirler olup Kur' am uslüpdan en faz
la uzak olan tefsirlerdir.69 Dolayısıyla işar! tefsirler bunlarla kanştırılmamalı ve 

bunlardan uzak durulmalıdır. Ancak bu konuda gereken hassasiyetın gösterildi
ği de söylenemez. 

Sı1fi tefsirler genellikle vicdaniyete dayanır. Din ise ne zevk ~hlinin zevkin
den, ne de vecd ehlinin veedinden alınmaz, onlara dayandınlmaz. Onlar Rable

ri ile sahibieri arasında sırlar olup kendilerini bağlasa bile başkalarını bağlamaz.70 

Ancak buradan aniann bu açıklamaJanndan tamamen uzak kalınmalı, manası 

anlaşılınamalı dır. Kur' am manalann zenginleştirilmesinde onlardan istifade olu
nabilir. Nitekim bazı müfessirler onlardan yararlanmasını bilmişler ve o açılda
maları eserlerine alınışlardır. 

F. işan: Tefsirin Müfessirlere Etkisi 
İşar! tefsirle iştigal edip etmeme, yahut işar! tefsirleri eserlerine alıp alınama 

yönünden müfessirleri şu beş grupta değerlendirebiliriz: 

Bazılan tefsirin zahir yönüne önem vermişler, işar1 yönüne pek işarette bu
lunmamışlardır. Beydavf, Zemahşerfgibi. 

Bazılan zahire ağırlık vermişlerse de az da olsa işiiri tefsir yönünü de ele al
mışlardır. Neysaburf, Alilsf, Tabatabaf gibi. 

Bazılannda da iş ar! tefsir yönü galebe çalınış, bununla beraber zahir tefsir yö

nünü de sunmuşlardır. Sehl et-Tüsterf, Kuşeyrf gibi. 
Diğer bazıları ise, bütün gayretlerini işar! tefsir yönünde kullanınışlar, zahire 

hiç iltifat etmemişlerdir. Ebu Abdirrahman es-Sülemf gibi. 

Bir kısmı ise zahirden tamamen yüz çevirerek nazari tefsir ile işar! tefsiri ade

ta birleştirmişlerdir. İbn Arabrye nisbet edilen tefsir gibi.71 

Daha açık bir ifade ile söyleyecek olursak, İslam'ın özünden kaynaklanan ve 

Kur'an ve sünnetle ilgisini kesmemiş olan tasavvuf hareketinin ve onun bir şu

besi olan işar! tefsir ekolünün müfessirlere etiasi küçümsenemeyecek kadar bü

yük olmuştur. Zaten işar1 tefsir de tefsir ilmi açısından bir yer işgal edebilecek se

viyededir. En meşhur müfessirlerin bile işar! tefsirleri eserlerine alması bunun 

69 Suphi Salih, Mebilbısfi Ulımıi'l-Kur'an, s. 297. 

70 Zerk~!, el-Bı1rban fi Ulumi'l-Kur'an, c. II, s. 170; Zehebl, et-Tefsir ve1-Mıifessinln, c. III, s. 

44; Cerrahoğlu, Tejsir Tarihi, c. II, s. 13. 

71 Zehebl, age., c. III, s. 45; Cerral10ğlu, age., c. II, ss. 13-14. 
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açık bit göstergesidir. Zira Kur'an'ın icazı yanında, konu ve mana zenginliği, sa

habe başta olmak üzere müfessirleri işan manalara sevketmiştir. Tefsir kaynak

lannda işan açıldamaları görmek için, onların ille de müstaki.l. başlıldar altında 

verilmesini beklememeliyiz. Pek çok tefsirde zahid açıldamalarla, işar"i açıklama

ların içiçe serdedi.l.diğini görmekteyiz. 

Konuyu buraya kadar getirmişken bir fikir vermek için, işar1 tefsirde çok 

önemli bir yeri olan Letaifu 'l İşarat isimli tefsir ve müellifı hakkında kısaca bilgi 
vermek yerinde olacaktır: 

II. Bir İşarl Tefsir Örneği: İmam Kuşeyr1 (ö. h. 376-465) ve Tefsiri 

a. Hayatı 
Abdü'l-Kerim b. Hevaziıı b. Abdi'I-Melik b. Talha b. Muhammed en-Nisahu

rf, st1fiyyeden büyük bir zattır. Lakabı ''Zeynü'l-İslam"dır. Ku.şeyr b. Ka'b kabile

sine mensuptur. Kuşeyrf, 376/986'da İstüva nalliyesinde doğmuş, 465/1072'de 

Nisabur'da vefat etmiş olup üstadı Şehid Ebu Ali ed-Dakkakin yanında medfun

dur. Ebu '/-Kasım el Ye man'den Arap edebiyatı, Ebu Bekir et-Tilsf'den Fıkıh, Ebu. 

Bekir b. Fıırek'den Kelam, Ebu Ali el-Haseıı ed-Dakkak'dan Tasavvuf dersleri al

mıştır. Ebu'l-Huseyn el-Haffaf'tan hadis dinlemiş, Ebfı İshak İsferayini'den 

rivayetlerde bulunmuştur. 

Kuşeyd kendisi tefsir, hadis, fıkıh, usUl-i fıkıh, tasavvuf, şiir ve edebiyatta 

benzerine az rastlanırbir üstattır. Zahiri ve batınl ilimlerde büyük bir otorite sa

hibi, önde gelen sfifi alimlerinden biridir. 

Konuşması son derece güzel ve etkili, yazılan oturaklı ve edebi özelliklere 

haizdi. Güzel şiirleri ve ikna edici mektuplan vardı. Tasavvuf ehlinin sözlerini 

nakil ve hildye hususunda çok güçlüydü. Şafii ve Eş'ar'i mezhebinin müdafıi.J.e

rindendi. 

b. Eserleri: 
1 . .Adabu 's-Süfiyye, 

2. et-Tahbfr.fi't-Tezkfr, 

3. et-Teysfr fi İlmi't-Te.fsir, 
4. Uyüııü'l-Evcibe, 

5. Kitabu 'l-Cevllhir, 

6. Kitllbıı 'l-Erbafıı, 

7. Kitc1bu Nüketi Üli'ıı-Nühcl, 

B. Kitabu 'l-Mıtııacaat, 

9. Kitabu Ahkiimi's-Sima, 

10. Kitabu Nabve'l-Kulub, 
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ll. Şikiiyetü Ehl-i Silııne bi Hikiiyeti ma Niilebün'ı mine'l-Mihne, 

12. Risaletü'l-Kuşeyriyye (Tasavvufa dair pek meşhur ve muteber eserlerden 
biri olup pek çok dile çevirisi yapılmıştır.) 

13. Letaifu'l-İşarat.72 

c. 'Letaifü'l-İşarat' Adlı Tefsirin Özelliideri 
Hayatı, il.m1 otoritesi ve eserlerinden de anlaşılacağı üzere İmam Kuşeyri ça

lışmalan ile adeta kendini, usGlüne uygun müsbet işiiri bir tefsir yazmaya hazır
lamıştı. O gerçek bir mutasavvıf ve gerçek bir hal ehli olabilmek için gerekli olan 

bütün ön hazırlıldardan geçmiş, gerekli bütün şer'! ilimleri ehlinden layıkı vechi

le tedris etınişti. Bu itibarla onun Letaifi, sahasında yazılmış diğer işiiri tefsirler
den ayrı bir yere sahip olarak şu özellikleri taşır: 

Onun tefsiri, Kur'an'ın zahirinin dışında bir takım ilahi feyz ve sırlara daya
nan ve büyük ölçüde Kur'an'ın tamamını ayet ayet açıldayan, orta büyüklükte 

işari bir tefsirdir. Zira Kuşeyrf, hakikat diye adlandırdığı biitın ilminin makbul 

olabilmesi için şeriatla örtüşmesinin gerekli olduğunu73 söyleyen bir bilim ada
mıdır. 

Diğer mütekellim, fılozof ve mutasavvıflarin tefsirlerinden ayn bir özelliğe sa

hiptir. Kuşeyrf'nin Letaijıni okuyan bir kimse, gerçek sfıfilerin izledilderi temel 
ilke ve ilimleri Kur'an-ı Kerime nasıl dayandırdıklarını görür. 

Mi.icerred aklın ötesinde bir kısım kayıd ve sınırlara uyarak, nasslardan, Arap 

diline ait olan kaide ve uslfıplan çiğnemeden, zahiri ilirnlere riayetle beraber is

. tinbatlar yapılarak hazırlanmış bir tefsirdir. Letaifte ne sadece aldi çıkarırnlarla 

yetinilmiştir, ne de zorlama batıni manalara yönelinnıiştir. 
Kur'an ayetlerini kendi mezhebi görüşlerine uydurma ve ona hizmet ettirnıe 

eğilimi, Letaifte yoknır. Zaten müellifi, buna ihtiyaç bırakmayacak tarzda bir 

alirndir. Letaifbir işiiri tefsir olduğu için, onda uzun fıkhl tartışma ve açıldama

lar, rivayet zincirleri yoknır. Ama Kuşeyr! ahkam ayetlerini tefsir ederken de, lm

kfıki kavranılan, tasavvufi kavramlarla karşılaştırarak çok güzel ve anlamlı batı
ni yorumlar yapar. Kısaca o, her Kur'an ayetini, batıni bir açıldamayı yapma fır

satı olarak değerlendirif ve bunu kurallara uygun bir biçimde yerli yerince yapar. 

İ'tizali, şii, bidat ve ilhadi tefsirlerden uzak, sağlam bir akideye dayanarak, 

hadis ve sahabenin görüşlerini öncelikle serdederek hazırlanmış bir eserdir. 
Kuşeyrf, Letaifinden önce "et-Teysfr fi't-Tefsir" isimli karnil tefsirini hazırla

mıştır. et-Teysfr, lugat, iştikak, nahv, nüzfıl sebepleri, haber ve kıssalara özel iti

na gösterilerek kaleme alınmıştır. Bu yüzden de Kuşeyrf, et-Teysfr'den sonra 

72 Celalüddin Abdürrahmiin b. Ebibekir es-Suyiiti, Tabakiitıi'l-Mı1fessirfn, ss. 61-63.Öıner Nasu

hi Bilinen, Btiyıik Tefsir Tarihi, c. I, ss. 421-425. 

73 bk. Kuşeyrl, er-Risiile, s. 46. 
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ikinci aşamada yazdığı Letiiifini et-Teysirinin ışığında ve rehberliğinde yazmış

tır. Neticede de Onun Letiiifi, Kur'an'ın zahiri ve İslam'ın ruhu ile çatışan fikir ve 

te'villerden uzak kalmıştır. 

Letiiif, Kur'an'ı baştan sona kelime kelime ve hatta bazen harf harf tefsir eden 

Kur'an'ın kamil sfıfi tefsirlerindendir. 

Kuşeyrf, Kur'an'da tekrarın olmadığı görüşündedir. Bu itibarlada Kuşeyrf, Bes

mele'nin, geçtiği her yerde tekrann ötesinde ayn ve özel işaret ve manalar taşıdı

ğını söyler. Kendisi de Besınele'nin geçtiği her yerde bu işaretiere dild<at çeker. 

Kuşeyrf, tefsirinin diğer bölümlerinde olduğu gibi Besınele'nin tefsirinde de, 

basit olmayan kuvvetli bir istinbat gücüne sahiptir. Onun bu istinbatları tama

men salıih işad tefsir usUlüne uygundur. 

Berae (Tevbe) süresinin, kafidere ültümatom ile başladığı için Besınelesiz ya

zıldığı görüşünü; Berae süresinden daha bariz bir şekilde kafirlerden bahseden 

ve doğrudan doğruya onlara hitapla başlayan diğer sürelerin de Besınelesiz ol

ması gerektiğini gerekçe göstererek zayıf bulur. 

Süre isimlerini, yalın olarak değil, genellilde 'içerisinde bakara zikredilen su

re', içerisinde maide geçen süre' diye verir. 

Onun en güzel yanlanndan biri de, huruf-i mukattaalar hakkında uzun ve an

lamsız yorum ve tartışmalara girmemesidir. O huruf-i mukattaalan Allah'tan baş

ka hiç kimsenin bilemeyeceği müteşabihlerden, Kur'an'ın sırlarından olduğunu 

kabul eder. Ancak bu konuda varid olan görüşleri de serdetmeyi ihmal etmez. 

Onun Letaifindeki usUlü, felsefi metodara göre olmaktan ziyade, edebi uslü

be göredir. Letaifin edebi yönü gözardı edilemez bir kıymeti haizdir. İ'cazü'l

Kur'an'ın pek çok sırn onda mevcuttur.71 

Şu kısa bilgilerden anlaşılacağı üzere Kuşeyr!'nin Letaifi menfi yönü olma

yan, tefsir ilmi ve müfessirler için inkar edilemez bir önemi haiz olan usulüne uy

gun olarak yapılmış işad Kur'an tefsirleri için en güzel bir örnektir. Bu husus ise 

hem Kuşeyd'nin ilmi ve tasavvüfi şahsiyetinin yüksekliğinden, hem de bu şahsi

yetinin diğer eserleriyle beraber tefsirine de bariz bir biçimde yansımasından 

kaynaldanmaktadır. 

m. Kuşeyri'nin Besmete Tefsiri 

Burada Kuşeyrfnin tefsirini daha yakından taruyabilmek için Letiiifteki 'Bes

mele' tefsirlerini vermeye çalışacağız. Kuşeyrf, her sürenin başında, farklı keli

melerle Besınele'yi yorumlar. Bu açıldamalar, bazan birbirinin aynısı gibi anlaşı

labilir. Ama bu açıldamalar, bulunduklan sürelerin başında çok daha anlamlı ve 

74 Kuşeyrl, Letiiifıı '1-İşiiriit, Medhal, c. I, ss. 22-37; Süleyman Uludağ, Kıışeyrf Risalesi, ss. 67-70. 
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yerinde açıklamalardır. Biz, bunlardan büyük ölçüde lafız tekran olan çok az bir 
kısmını terkettik. Zira Kur'an'da tekrann olmadığını, tekrar gibi görünen cümle

lerin bulunduklan yerlerde farklı anlamlar ifade ettiklerini savunan Kuşeyrı"nin 
kendisidir. Diğer tefsitlerin hemen hemen tamamı, Besınele'yle ilgili açıklamala

rını Fatiha suresinin başında vermişler ve diğer sürelerin başında Besınele hak
kında bir şey söylemernişlerdir. Onların bu açıklamalan irab, kıraat, yazım, keli

melerin kökleri ve zahiri manalarıyla ilgili bilgilerden oluşmaktadır. Bunda, Bes
ınele'nin süreleri birbirinden ayırt etmek için ve teberrüken getirildiğini, yoksa 

surelerden bir ayet olmadığını savunan Medine, Basra ve Şam kurralannın bu 

görüşlerinin etkisi olmuştur. Kuşeyrtise Besınele'yi hem Fatiha süresinin, hem 

de diğer sürelerin ilk ayeti olarak kabul eden Mekke ve Kilfe kurralannın görüş

lerini'5. esas alarak her sürenin başında Besınele'yi ele alıp açıklamış, Besınele'yle 

ilgili hem zahiri, hem de batınl bilgiler vermiştir. Bu yönüyle o, diğer ınüfessir
lerden ayrılmıştır. Örneğin Sülemf, Besınele hakkındaki açıldamalarmı Fatiha sü

resini tefsir ederken verir. Besınele'deki kelimelerin batıru mana ve tecellilerini 

Kuşeyri'nin açıklamalarına benzer ifadelerle iki sayfada özetler.'6 Son dönemler
de yazılmış bir işaıi tefsir olan Bursevf'nin tefsirinde de durum aynıdır. Bursevf 

sadece Fatiha suresi tefsirini yaparken Besınele ile alakalı açıklamalarda bulu
nur. Üç sayfa tutan bu açıklamalarında o, Besınele'nin fazileti ile ilgili hadis ve 

diğer haberlere yer verir, batıni açıklama olarak ise Besınele'nin dolayısıyla 
Kur'an'ın ba harfi ile başlamasının hikmetlerini sıralar, sorıra da 'İsim, Allah, Ralı
man ve Rahlm' kelimeleri hakkında bilgiler verir.77 

Biz burada Kuşeyn"'nin Besınele ile ilgili açıklaınalarını olduğu gibi vererek 

Tefsir Kültüriiınüzde önemli bir yer tutan Besınele Tefsirine, Tasavvuf cephesin

den bir örnek sunmak istedik. Sonuçta bu açıldamaların bir araya getirilmesin
den ortaya bir 'Besmele Risalesi' çıkmış oldu. 

a. Besınele'nin Sfuelerin Başında Bulunuşuyla İlgili Genel Açıldamalan 
Kuşeyrf, Besmele ayetlerini açıklarken, Besınele'nin süre başlannda bulunuş 

hilmıetine dikl{at çeker. Yine başında Besınele bulunmayan tek Kur'an suresi 

olan Tevbe suresinin başında Besınele'nin bulunmayışma açı~ getirir, bu ko

nudaki tartışmalara değinir: 

"Yüce Allah, her sürenin başında Besmele ayetini zikretrniştir. Bu bir tekrar 
değil, belki ayrı ayrı manalara işaret içindir. Bunun için biz, O'na güvenip daya

narak burada sözü bağlıyoruz."78 

75 bk. Zemahşeri, ei"Ke.şşiij, c. I, ss. 24-25. 

76 bk. Ebil Abdirrahıniin es-Süleml, Z~viidiitı1 Hakiiikı 't-Tefsir, ss. 3-4. 

77 !'ık. Bursevi, İsmail Hakkı, Tefsinı Rıibi'l-Beyiiıı, c. I, ss. 6-10. 

78 Kuşeyrl, Letiiifıı '1-İşiiriit, c. I, s. 44. (Fatiha süresi) 
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"Yüce Allah, yalnızca Berae/Tevbe suresinin başında Besınele'yi zikretmedi. 
Bu, O'nun dilediğini dilediği gibi yapmaya, dilediğini dilediğine vermeye kadir 

olduğunu bildinnek içindir. O'nun yapıp ettilderinde sebep aranmaz, o asla sor
gulanıp hesaba çekilemez. Şurası net olarak bilinmeli ki, bu ayet Kur'an'dan bir 
ayettir, her sürenin başına konmuştur, ama burada zikri uygun görülmemiştir." 

"Bu sürenin, kafirlerden uzaldaşma konusunda bir ültiniatomla başladığı 
için, BesrPele'nin zikredilmediği şeklindeki görüş zayıf, hatta uzak bir görüştür. 
Çünkü Beyyine, Hümeze, Tebbet, Kafirün gibi pek çok süre de inkarcılardan 
bahsederek başlamakta ama başlannda Besınele yer almaktadır. Gerçi bu sure
lerde Tevbe suresinde olduğu gibi açıkça kafiderden uzaklaşma zikredilmerniş:.. 
tir, bu yüzden rahmet zikıiyle başlamamıştır, denilebilir." 

"Şöyle de söylenebilir: Bu sürenin Besınele ayetiyle başlamaması, ayrılığı ha
tırlatmak içindir. Şöyle ki, Besınele'den uzak olmak, tam anlamıyla vuslata, ha
kikate ermeye engeldir. n :ll 

b. Dilbilimsel Açıklamaları 
Kuşeyrf, ayetleri tefsir ederken yaptığı gibi, Besınele'yi açıldarken de dilbi

limsel açıldamalara yer verir. Ancak bu açıklamalar yalın gramer kurallarından 
ibaret değildir. O, temas ettiği dil bilinıiyle alakah kuralları, cümlenin anlaınına 

zenginlik katacak açıklamalanyla birlikte verir. 
"Bismillahirrahmanirrahfm: Besınele'nin başındaki 'Ba', tazmm harfidir. 

Bunun anlamı, her şeyin Allah ile olmasıdır. Evrende var olan her şey O'nunla 

vardır, her şeyin salıibi O'dur, her şey O'ndan gelmiş ve her şeyin dönüşü yal~ 
nızca O'naclır. O'nu birleyen de O'nun izniyle birler, inkar eden ele. O'nu tanı
yan da O'nun sayesinele O'nu tanır, O'na baş kaldıran da." 

"Yüce Allah, 'Bismillah' CAllah'ın adıyla) buyurdu da, doğrudan 'Billalıi' de
medi. Böylece hem teberrüken ismini anınış oldu, hem de bunun yenlin ifadesi 

olmadığını vurgulamış oldu. Zaten ilim adamlarına göre, isim müsemmanın ken
disidir. Yine isim kelimesi zikreclilerek, gönüllerin tüm eliğer şeylerden arınıp 
pampak olması sağlanınış ye gönüller O'na hazır edilmiş oldu. Böylece 'Allah' 
sözü terterniz gönüllere gelıniş oldu. "80 

c. Yaz1mJa İlgili Açıklamaları 

Kuşeyrf, harflerin uzun ya da kısa yazılışlan, hazf edilip eclilmeyişi gibi gibi 
çeşitli yazun kurallanna elikkat çeker, farklı yazılımlada ilgili görüşlere yer verir 
ve bunları cleğerlenclirir. Her şeyele ille ele bir neden aranmasının bazen gerek
siz olabileceğini söyleyerek konuyu bağlar. 

79 Kuşeyri, Letilifit 'l-İşiirfıt, c. II, s. 5. (Tevbe süresi) 

80 Aynı eseı; c. I, s. 44. (Fatiha süresi) 



işiirf tefsir ve kuşeyrf'nin besme/e tifsiri 75 

"Bismillah kelimesinin yazılımında, 'ism'in başındaki elif düşmüş, 'bii' harfi 

de nonnalden uzun yazılmıştır. Bunların özel bir sebebi yoktur. Belki de bütün 

bunlar, O'nun var ettiği ve yok ettiği şeylerde ille de bir sebep aranmaz gerçeği

ni bildinnel<: içindir. 'İsim' kelimesinin başındaki elifin, kelimenin çokça kullanıl

ması nedeniyle düştüğü iddiası tutarlı değildir. Öyle olsa, bii harfinin uzatılına

ması gerekirdi, çünkü o da çokça yazılınaktadır. Ba'nın uzatılınasının hikmeti, 

Allah'ın isminin bereketini vurgulamaktır, şeldindeki iddia da tutarlı değildir. 

Öyk olsa aynı gerekçe ile elifin hazfedilınemesi gerekirdi. O halde tüm bunlar-· 

da herhangi bir sebep aramaya gerek yoktur. Çünl<ü O, dilediğini yapar, diledi

ğini yüceltir, dilediğini de al çal tır. "81 

"Bisınillah ifadesindeki vasıl hemzesi, aslında okunmayan bir harfdir. O, sa

dece sakinleri okumak için kelimenin başında okunur, ama geçişte düşer. Ulkin 

o, okunınasa da yazıda gözükür. Ama o , Besınele'de kullanıldığında yazımda da 

gözükmez. Bunun anlamı şudur: Sözü uzatan, yoldan geri kalır. Bu meyanda 

şunlar sorulabilir: Sonuna vav harfi yazılan, ama okunınayan Amr kelimesinin 

vavı nereden gelmiştir? Fiilierin cemi kalıplarındaki olrunınayan, ama yazılan 

vavlar nereden çıkmıştır? Elifsiz yazılan 'Semavat' kelimesinin elifi niçin düşmüş

tür? Tüm bu far)dılıklarda ille de sebep aranınaz. Bunlar, sadece böyle olduğu 

içindir. Red ve kabul ehlinin dunıınu da böyledir. Nitekim Rabb'irniz, 'Elbette se

nin Rabb'in, dilediği her şeyi istediği gibi yapandır."82 buyurmuştı.ır." 8·' 

d. Harfler Hakkı.iıdaki Açıklamalan 
Müfessirirnize göre, Kur'an'da bulunan hiçbir şey boşuna ve anlamsız değil

dir. Ondaki her harfin ve her noktanın bile bir anlamı vardır. Kelimelerin anlam

lan olduğu gibi, onları oluşturan harflerin de ayrı ayrı anlamları vardır. Kuşey

rfnin harfiere yüldediği bu anlamların, hem Kur'an'ın nıhı.ına uygun, hem de har

fin içerisinde bulunduğu kelimenin bağlamıyla uyum halinde olduğu görülür. 

"Bazılan ~Bism' kelimesinin başındaki 'Ba' harfinin Allah'ın dostlarına birri 

(iyilik ve ihsanı), 'Sm' harfinin yine O'nun gözde lrullarına açtığı sırrı, 'Mlm' har

finin is~ O'nun veli lrullanna minneri (lütfu keremi)ne işaret ettiğini söylerler. Ki 

o gözde kullar, Allah'ın birri ile O'nun sırlarına vakıf olurlar, onlara olan minne

ri ile O'nun emir ve isteklerini ezberleyip korurlar. Yüce Allah'ın lütuf ve ihsanı 

sayesinde onlar O'nuiı azarnet ve lrudretini anlarlar." 

"Bazıları ise Besmele'deld 'Ba' harfini işitince, Allah'ın her türlü kötülükten be

ratini (uzak oluşunu); 'S!n' harfini işitince, O'nun her türlü ayıptan uzak oluşunu; 

'Mlın' harfiııi işitince de, O'nun ınecdini (izzet ve şerefinin yiiceliğini) hatırlarlar." 

&1 Kuşeyri, Letaifiı'I-İşarat, c. ll, s. 262. (Hıcr'sGresi) 

82 ll HGdil07. 

83 Kuşeyfı, age., c. II, s. 284. (N ah! sGresi) 
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"Bazıları ise 'Bii' ile Allah'ın behasını (güzellik ve letafetini); ·s~· ile senasım 
(ululuğunu); 'Mlın' ile melikliğini (her şeyin sahibi oluşunu) hatırlarlar."ı;.ı 

"Besmele'nin başındaki 'Ba' harfi, tevhid ehli kişilerin O'ndan başka tüm her 
şeyden; bollukta ve darlıkta, refah ve sıkıntıda Allah'tan kopmaktan uzak oluşla
rına (beraet) işaret eder. 'Sin' harfi, onların her hiilükarda, gaybi müşahade anla
rında bile edep ve sükUnet (sekinet) içerisinde oluşlarına işaret eder. 'Mlln' harfi 

ise, Yüce Allah'ın onlara olan her türlü nimetlerini (minnetini) bildirir. O, onları 
kendisini taruma ve kendisine itaat etıne nimetleriyle mücehhez kılmıştır. ,s; 

"Besmele'deki 'Ba'nın, Yüce Rabb'in kullarından yalruzca hakikat ehlinin gö

nüllerine açacağı keşif ve beyanlara işaret ettiği de söylenmiştir. Böylece onlar, 

bir çoklarına gizli kalan şeylerin sırrına eren bir beyan üzeredirler. Artık bilinme
yenler bilinir olur, haberlerin iç yüzü onlara açılır, çoğu kimsenin vakıf olamadı

ğına onlar vakıf olurlar. 'Sfu' ise, hakikat ehlinin gönüllerinin süruruna işaret 
eder. Onlar çeşitli lütuf ve ihsanlarla nimet cennetlerinde, izzet ve ikramların içe
risinde huzur ve rahatlık içerisinde yüzerler. 'Mlln' ise, muhabbetullaha işarettir. 

Hakil<:at elili olanlar, sevgi kaynağına bağlanmış olmakla her türlü sevgiye ermiş 
kimselerdir. Onlar Yüce Yaratıcının sevgisine de mazhar olmuşlardır. Artık O'nun 

sevgisiyle severler, O'nu isterler ve O'nu dilerler." 

"Denilir ki, Besmele, müvahhidlerin yerleştiği meydandır. Oraya konan kim

se, mukaddes bahçelerden beslenir ve ünsiyet rüzgarlarıyla huzura erer. Yine 
denilir ki, Besmele, fukaranın gönül makarnıdır. Zenginlerin yeri Arafat'tır, fakir

Ierin yeri yurdu ise ilaili tecellileri temaşa ve müşahadelerdir. Bismillah sözü, se
venlerin baharıdır. Onun gülleri, vuslat letaifi; çiçekleri ise kurbet halleridir. "86 

. 

e. Harflerin Harekeleriyle ilgili Açıklaınaları 
Kuşeyrfye göre harflerin harekeleri de anlamsız değildir ve onlar tesadüfen 

yerlerine konulmarnıştır. Harflerin okunmasını sağlayan ve adeta onların dili 

olan her harekenin bulunduğu yerde lisan-ı hal ile söylemek istediği bir mesajı 

vardır. Müfessirirniz bunları şöyle seslendirir: 
"Besmele'nin 'Ba'sı kesra olup isiınlerin sonunu kesra yapan harf-i cerdir. O, 

küçücük bir noktadır ve harflerin altına yazılır. Bu ise her bakımdan tevazu ve 

alçak gönüllüğe işarettir. Besınele'deki 'Sin' harfi ise, sakin bir harftir. 'Bii' harfi, 
huşu', huzu', cehd ve gayret içerisinde mülayemeti asla bırakınayıp; ondan son
ra sükunetle/gönül huzuru içerisinde kaderi beklemene işarettir. Eğer O lütfu 

keremiyle seni kabul ederse, bu zaten istenen bir şeydir. Yok O, seni kabul et-

84 Kuşeyri, Letiiifıı '1-İşariit, c. I, s. 44. (Fatiha sfiresi) 

85 Aynı eser, c. III, s. 771. (Kureyş sfiresi) Bu açıklamaların, nimetierin sayıldığı Kureyş sfiresi ile 
ilgisi orıadadır. 

86 Aynı eser, c. I, ss. 516-517. (A'riif sfiresi) 
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meyip geri çevirirse, karar O'nundur. O'nun takdirine boyun eğmelisin. Çünkü 
Besınele'deki 'Mlrrı' harfi sana lütfederse O'nun minnetine; lütfetmezse O'nun 
takdirine muvafakat etmene işarettir. n87_ 

f. Kavram Açıklamaları 

Besınele cümlesi, 'isim, Allah, Ralıman ve Rahlm' kavramlanndan oluşur. 
Bunlar, kapsamlı anlamlan olan temel Kur'an kavramlandır. Kuşeyrı~ bu kavram
lan, kökleri, kalıplan, lugat anlamları ve. onlara Kur'an'ın yüklediği anlamlar açı
sından ele alıp inceler. Her Besınele tefsirinde bunlardan birine yahut bir kaçma 
işaret eder. Özellikle bu kavramlarm çağnştırdığı ve bunların hakikat ehli bir sG

fi de oluşturduğu engin işar! anlamlara değinir. 
"İsim, yücelik anlamına gelen 'sümüv' yahut nişan, dağlama ve aHirnet anla

mına gelen 'sime/vesm' kökünden türetilıniştir. Buna göre bu ismi anan kimse, 

tüm çeşitleriyle mücahedeye nişanlanınış; O'nun himmetiyle müşahade alemle

rine yükselıniş olur. Zira zahiri nişanlardan yoksun olan kimse, batını yücelikle
re eremez. Öyle olunca da onu andığı zaman, zikrin zevkini bulamaz, kurbiyet 

ve safiyete eremez. "88 

"İsim kelimesinin, yücelik anlamına gelen kökten türediğini söyleyeniere gö

re, ismi anan kimsenin derecesi yükselir, onu tanıyan kinıse yücellldere erer, 
onunla beraber olan kimsenin niyet ve gayesi yücellider olur. Derecenin yüksel

mesi, bol sevap ve güzellilderin kazanılması; haliyle yüceliklere ermek, sırlarm ay

dınlanması; yüce niyetierin salıibi olmak, ldşiyi ağyara kul köle olmaktan kurtanr." 

"Kelimenin dağlama ve nişanlama anlamına gelen 'sime/vesm' kökünden 

geldiğini söyleyeniere göre, ismi anan kimse Allah'a ibadete nişanlanınış de
mektir. Buna göre isimle hemdem olan, iradesini dağlayıp ona tahsis etmiş; ismi 
seven kimse, duygulannı dağlayıp dizginlemiş; onu tanıyan kimse yetldlerini 

ona devretmiş demektir. İbadete dağlanıp damgalanma, sahibini alevli ateşiere 
düşürür. İradenin damgalanması, tüm organlann tevazu ile Allah'a kul köle ol
masıdır. Duygularm dağlanması, kibrin yok olması; yetldlerin dağlanması ise, 

gerçek Sultanın karşısında kulun hükmünün yok olması demektir." 

"Şöyle de denir: İsme vasıl olan, Yüce Allah'ın azarnet ve kadrini vellimler

den uzaklaştınp yüceltir. Ondan ayn kalan ise, aynlık ateşiyle kalbini dağlanuş 
olur."89 

"İsim, yücelik anlamına 'sümüv' kökünden gelir. Buna göre bu isimle isimle
nenin yücelik, hakkı dır. .. Bismillah'ı layıkıyla tanıyan kimsenin hirnıneti yükse
lir, onu seven kimse vehimlerden kurtulur, safiyere erer. O öyle bir isim ki, onu 

87 Kuşeyri, Letiiifıt'I-İşiiriit, c. I, ss. 516-517. (A'raf süresi) 

88 Aynı eser, c. I, ss. 52-53. (Bakara süresi) 

89 Aynı eser, c. I, s. 310. (Nisa süresi) 
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isteyen iki dünyanın debdebesini unutur, onu tanıyan gönlünde, sebebini anla
yamadığı bir şey hisseder."90 

'~4llab kelimesinin manası: Tüm yüceliklere layık anlamına uluhlyyet sıfatına 
sallip olan demektir. Buna göre 'Bisınillah' ifadesinin anlamı, erişilmez güç ve 

h.'lıvvetin salıibi ile, O'nun yardımıyla, demektir. Ralıman ve Ralliın, lütuf ve ke
remiyle eşsiz olan h."Udret sahlbirıirı adıyla demektir. Ululliyetin işitilmesi, heybet 

ve kudreti çağnştınr; rabmetin işitilmesi ise kurbiyet ve ilaarnı çağnştınr. Besme
le ayetini işiten herkes, Yüce Mevla'nın lütf u keremiyle huzur, kendinden geç

me, güzelliklere garkolarak her şeyde Yüce Yaratıcı'yı görme, kendini görmeme 

mertebelerine ulaşır. Kul, uluhiyet sıfatının sımna erince, Yüce Yaratıcı'nın yü
celiğine şallid olur ve kendinden geçer. Rahmet sıfatının sımna erince de O'nun 
cemaline tanık olur. İşte o hal, lmlun yeniden kendine gelme halidir. Bunun şi

irsel ifadesi şöyledir: İHihl! Senin azametine tanık olunc;:ı. kendiıni kaybediyorum, 
ardından tekrar kendime geliyorum. Huzurunda kimi zaman kendime geliyor, 
kimi zaman fena bulup kendimden geçiyorum.'m 

"Hakil(at ehli, 'Allah' lafzının kökü konusunda farklı açıklamalarda bulunınuş

lardır. Çoğunluk, o herhangi bir kökten türemiş olmayıp, Yüce Yaratıcı'nın özel 
ismidir demişlerdir. Bu isim, marifet elilininin kulaklarında çınladığında, onların 

akıl ve anlayışları Yüce Allah'tan başka hiç kimseyi hatırlamaz. Bu kelimeyi diliy
le söyleyen, kulağıyla işiten kimsenin gönlünde de Yüce Allah hazır ve nazır olur. 
Bu kelime, yalnız ve yalnız Yüce Rabb'e delalet eder. Onu diliyle söyleyen kim~ 

senin, gönlü de O'nu bilir ve tanır. O kişi ruhuyla Allah'ı sever, O'nun tecellileri
ne tanık olur. Dış dünyasıyla ,Yüce Allah'ın huzurunda tevazuyla durur, iç dünya

sıyla da O'nun huzunında olduğunun bilincine varır. Artık bir başına bile olsa 

hep Allah için ve O'nun uğnına işler yapar. Allah'tan başkasına eyvallah etınez. 
Kendinden geçer, kendini devre dışı bırakır ve her şeyde, her işte yalnızca O'nun 

etki ve yetkisini görür. Yüce Allah, rahmetiyle onu lmşatır ve kul Ralunan ve Ra

him demesiyle onu sanp sarmalar, gönüllerini anndırır. Zira Yüce Allah, gözde 

kulları hep olsun diye, kullarına lünıf ve keremiyle muamele eder durur. "92 

"O'nun ismiyle gönüller nurlanıp aydınlanır, gerçek özgürlüğüne kavuşur. 

Yine O'nun adıyla dertler biter, yok olur gider. O'nun rahmetiyle ruhlar O'nu ta

nır ve huzura erer, akıllar kendinden geçer. Denilir ki, Allah'ın adıyla, herkes 
muradına erer, Allah'ın ralunetiyle her vecd sahibi vuslata erer."93 

"Yüce Mevla, Besınele'de 'Allah' ismiıli, Ralıman veRahim isimlerinden ön
ce zikretmiştir. Bunun anlamı şudur: Kul O'nun dünyev1 raluneti sayesinde ilahi 
marifete erer."?-! 

90 Kuşeyri, Letiiifit '1-İşiiıiit, c. II, s. 566. (Mü'minfın sfıresi) 
9ı Aynı eser, c. I, s. 53. (Bakara sfıresi); c. I, s. 396 (Maide sGresi) 
92 Aynı eser, c. I, ss. 217-218. (Alu Inıran sGresi) 
93 Aynı eseı; c. I, s. 459. (Eniim sfıresi) 
94 Aynı eser, c. II, s. 165. (Yusuf sfıresi) 



işiiri tefsir ve kuşeyrf'nin besme/e trifsiri 79 

"er-Rabmlin er-Rahfnı: Rahmet' kökünden türemiş ve ınübalağa fomıunda 

iki isimdir. Rahmet, nimet dilerne anlamında O'nun ezeli sıfatıdır. Hakikat ehli

ne göre, Ralıman ve Ralılın sıfatlan arasında herhangi bir üstünlük söz konusu 

değildir. Rabman sıfatının daha mübalağalı ve daha v"Urgulu olduğu da söylen

miştir. Yüce Allah'tan başkası Ralıman sıfatıyla isimlendirilemez. Rah1m sıfatı ise, 

O'ndan başkası için de kullanılabilir. Kul, Allah'ın rahmeti sayesinde O'nun Rab

man oluşunu bilıniştir. O'nunrahmeti olmasaydı, hiç kimse O'nun Ralıman olu
şunu bilip tanıyamazdı." 

"Rahmet, nimet dileme, yahut niınetin kendisidir. Nimetler çeşit çeşit ve fark

lı derecelerdedir. Zahir! nimetler vardır, batını nimetler vardır. Ruhiann ve sırla

nn nimetleri vardır." 

"Rahman umuınl/kapsamlı anlamı olan özel bir isim, Rahlm ise özel anlamlı 

genel/cins isimdir. Şöyle ki Rahman, tüm herkesi nzıklandıran demektir. Ralilin 

ise, sadece mü'minleri, iç dünyalannda huzur ve başanlı bir hayata erdirendir. 

Rahman, iyiliklerle rahata erdiren; Rah1m ise nurlada aydınlatıp huzura erdiren 

demektir. Rabman sıfatı, tecellilerinin açılmasıyla; Rahlın sıfatı teveccühlerinin 

lütfedilmesiyle kendini gösterir. Rahınan, imana götüren şeyle; Ralı"ırn, irfana 

ulaştıran şeyle tecelll eder. Rahman, irfandan balışedilen şeyle; Rahlm, ğufran

dan balışedilen şeyle görünür. Rahman, ğufrandan balışedilen şeyle; Rah1m Rıd

vandan bahşedilenle tecelli eder. Rahman, gizlenen şeyle; Rah!ın, ru'yetin gös

terilmesiyle tecelll eder. Rahman, O'nun her şeyden sıynlıp kendisine yönelen 

kasd ehlini ınuamelatta başarıya erdimıesiyle; Rah!m, vecd ehlini vuslat yolunda 

hakikata erdirmesiyle kendini gösterir. Rahman, Allah'ın h."Ullannın yararına olan 

şeyleri, en güzel bir şekilde yapınası ve onları kollaınası; Ralılın ise, onlara zarar 

veren şeyleri onlardan savıp onlara özen göstennesiyle kendini gösterir. "95 

g. Besınele'nin Manalarıyla İlgili Diğer Açıldamaları 

Bu başlık altında derlediğimiz açıidamalarmda Kuşeyli, genel olarak Besıne

le'yi tanımlar. Besınele'nin onu okuyan kulun ruhunda, gönlünde, özi.inde, alclın

da, filcrinde ve davranışlarında oluşturduğu yahut oluştunnası gereken anlamlara, 

onun vermek istediği mesajlara dilekat çeker. Zaman zaman Besınele'nin başında 

bulunduğu sürenin ayetleri arasında ince irtibatlar kurar. Kuşeyn"'ye göre Besın ele, 

iç ve dış dünyasıyla insanın besirı, ışık, feyiz ve bereket kaynağıdır. Kısaca Besme

le, kulun her şeyidir. Bu ıneyanda müfessiriıniz, birbirine yakın gibi gözüken, ama 

asla birbirinin aynı olmayan farklı manalara, değişilc ve canlı lafızlarla temas eder. 

Besınele'nin kazanımlarının sayıldığı bu açıldamalannda Kuşeyrfşunlan söyler: 

"Besmele, şerelli kitapların, saygın mektupların şeref ve saygınlık belgesi dir. 

95 Kuşeyrl, Letiiifiı '1-İşiiriit, c. I, s. 47. (Fatiha süresi) 
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Zira Hz. Süleyman peygamber, Sebe' kraliçesine gönderdiği şerefli mektubuna 

Besınele ile başlamıştı. "96 

"Bismillah, Yüce Allah'ın eşsiz ve benzersiz yaratma gücünü bildirmekte; er

Rahman er-Rahlm ise, O'nun tüm işlerini en güzel biçimde ve yerli yerince yap

masına işaret etmektedir. Şöyle ki, tüm her şey O'nun dilemesi ve kudretiyle 

olur; O'nu birleyen de O'nun yardım ve inayetiyle O'nu tevhid eder. "'17 

"Besmele, her kulun şifası, hakikat yolcusunun ışığı, kendini kaybedenin 

dinginlik anı, vecd ehlinin imtihanı, Allah'tan korkanın hediyyesi, arifin teselli

galu, tevbekarın sığınağı, talibin aradığını bulduğu kapıdır. Evet ariflerin gönlü, 

ancak Besıneleyle ferahlar, korkuya kapılanların derdi çilesi, ancak Besıneleyle 

sona erer. "98 

"Besmele, bazılannın aklını istila eder ve onlar o sayede idrak eder; bazılan

nın da gönlünü istila eder, onlar da o sayede kendinden kurtulur. İdrak edenler, 

o Yüce Yaratıcı'nın açık delillerinin aydınlığında görüp idrak eder; kendinden 

geçenler de O'nun azametiyle geçerler. Şöyle ki alim olan, O'nun delilleri ışığın

da yol alır ve bu sayede aklettiği gerçeklerin ışığında huzura erer. Arif ise, vuslat 

yolunda O'nun ilahi tecellilerinin aydınlığında kendinden geçer. "99 

"Besmele, bazılarında önce talep, sonra da tarab/sevinç içerisinde çırpınma
ya neden olur. Kimilerinde ise önce hüzün, sonra da kaçışa neden olur. Şöyle ki, 

ümitle Besınele'yi işiten, O'nun rahmetini aramaya koyulur, o sırada onun ku

laktan rahmet nameleriyle çınlar. Korku ile onu işiten ise, Önce O'nun azabının 

korkusuyla irkilir, sopra da O'na k:açar." 100 

"Bismillah, Allah ile demektir. Ariflerin gönlü, Allah ile ışır. Aşıkların gönlü de 

onunla yanar tutuşur. İşte o arifler için O'nun sevgisi, aşıklar.için de O'nun eşsiz 

cemalinin sevdası vardır." 101 

"Besınele'yi işiten abi d, ancak Allah'ın korumasına şükreder; salik: O'nun rah

metini bulur. Onu gerçekten anlayan arifin gönlü, yakınlaşma esinilleriyle bu

hurlanır; ona tanıklık eden muvahhidin kanı, O'ndan ayn kalmanın endişesiyle 

damlamaya başlar." 102 

"Gönüller ancak Allah'ın ismini işitmekle yüceliklere erer; sırlar ancak Allah 

ile aydınlanır; ruhlar ancak Allah'ın başınetini müşahade etmekle coşar, kabına 

sığmaz olur. Evet Bismillah, gönüllerin huzur ve ışık kaynağı, ruhiann şifa ve de-

96 Bkz. Kuşeyri, Letiiifu'I-İşiiriit, c. III, s. 35. (Nemi süresi) 
97 Aynı eser, c. I, s. 601. (EnfaJ süresi) 
98 Aynı eser, c. II, s. 76. (Yunus süresi) 
99 Aym eser, c. II, s. 120. (Hud süresi) 
100 Aynı eser, c. II, s. 215. (Ra' d süresi) 

101 Aynı eser, c. II, s. 238. (İbrahim süresi) 

102 Aynı eser, c: II, s. 333. (İsra süresi) Bu açıklamaların, sürenin başında anlatılan ve yücelikle
re seyahat demek olan ve sırların açıldığı İsra ve Mi'rac mucizesiyle ilgisi iişikardır. 
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va menbaıdır. O, ariflerin azığıdır. Onunla ariflerin yorgunluk ve sıkıntılan yok 

olur. Onunla, onlar gerçek özgürlüklerine kavuşarak ölümsüzleşirler. "103 

"Bismillah sadası, heybet (kendinde olma) ve ğaybeti (kendinden geçme) 

gerektirir. Ralıman ve Rahlriı sadası ise, ünsiyet (i.Hfet) ve kurberi (yakınlık) ge

rektirir ... Evet, Bismillah sadası yürekleri hoplatır, akıllan baştan alır. Rabman ve 

Rahlnı sadası ise, gönülleri rahatlatır, akıllara şifa verir. Allah ismi ile celal sıfatı

nın tecellisi akıllan baştan alır, Ralıman ve Ralllın isimleriyle cemal sıfatının te

cellisi ise yeniden akıllan kendine getirir."104 

"Bismillah, öyle yüce bir zatın ismidir ki, O'na kulluk yapan maksadına erer, 

O'nu isteyen tacını tahtını terkeder, O'nu taruyan tüm sevdilderini görmez/tanı

maz olur, O'na erişen, kendini O'nun sevgisine vakfeder. O'nu anan kendi ismi

ni unutur, O'nu müşahade eden kendini kaybeder ve kendinden geçer. O, öyle 

şerefli bir isim ki, o kalpleri O'nun aşkına cezbeder. Çünkü O'nun aşkından ha

bersiz olan gönüller, O'na ulaşamaz. O, öyle bir isim ki iyilerin silüeti, ancak 

O'na ibadetle nitelenir; gerçek özgürlüğü tatıruş olanların ruhu, ancak O'nu mü

şahade etınekle O'na kulluk eder. O öyle bir isim ki, onu tanıyan, O'nun nitele

diğinin çok ötesinde olduğunu itiraf eder."105 

"Bismillah, öyle şanlı bir zatın ismidir ki, O'nun izzet ve şerefıne eren kimse, 

kulluğunu yalnızca O'na hasreder. O'nun aydınlık safiyerine vasıl olan kimse, 

onun sıfatlarının izlerinde ferağat eder. O, öyle yiice bir zatın ismidir ki, O'nu ta

ruyanın gaye ve arzusu öyle yükselir ki, sonunda iki dünyayı isternekten vazge

çer. O'nu taruyanın tüm dertleri yok olur, gönlü hoş olur, h.LJlluk ve ibadeti yal

nızca Rabbine olur, onun cenneti de yalnızca O'nun sevgisi olur. O'na kullukla 

kendini dağlayıp ilişanlayan kimse, nefsinin arzularından kurtulmuş, isteklerinin 

esaretinden sıynlmış olur. Artık o kimsenin O'ndan başka arzuladığı hiç bir şey 

olmaz ve o uğurda hiç bir zorluktan çekirunez. "106 

"Bismillah, öyle yüce bir zatın ismidir ki, Allah'a itaatla ona turunan kimseye, 

O'nun en güzel nin1etleri sunulur. O'na itaat edene O lütfeder, itaat fırsatını kaçı

rana süre taıın. Sonra tekrar tevbe edip O'na dönerse, O da onu hatırlar. isyana 

dalıp densizlik ederse, onun kusurlarıru örter, günahlardan arınırsa ona merhamet 

eder, büyüldenmeye devaın ederse onun da belini kırar. Besınele öyle büyük bir 

zatın ismidir ki, dış dünyalar ancak O'nun tevfilcıyla aydınlanır; iç dünyalar da an

cak O'nun hakikat nurlarıyla ışır. O'nun tevfilcıyla abidler ınücahadelerinde başa-

103 Kuşeyri, Letiiifu'I-İşiiriit, c. n, s. 375. (Kehf süresi) Bu açıklamaların, Kehf suresinde anlau

lan, Allalı uğruna canlanndan geçmeyi göze alan ve böylece ölürnsüzleşen Aslıab-ı Kehf ile ilgisi 
açıktır. 

104 Aynı ese1; c. n, s. 528. (Hac sfuesi) 
105 A_vnı eser, c. II, s. 418. (Meryem siiresi) 
106 Aym eser, c. n, s. 444. (T:iha süresi) 
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nya ulaşır; O'nun hakikatleriyle fuifler tam anlamıyla müşahade derecesine erer

ler. Ve onlar mücahade de kemale ermekle ahiret sevabiarına nail olurlar, müşa

hade hallerini sürdürmelde de daha dünyada yakınlık derecesine erişirler." 107 

"Bismillah, aynlığı ölüm korkusu, vuslatı hayat muştusu, irfanı rahatlama, ih

sanı ruhen huzura erme, ikbali tam anlamıyla ülfet, cemali şaşkınlarm gönlünü 

çelme sebebi olanın ismidir. O isme şahid olan hep esenlikte olur, onu bulan 

hep istikamette olur. O ismin ötesinde başka güzellik ve nasip yoktur. "108 

"Bismillah, bir yüce zatın ismidir ki, O'nun fıilleri O'nun yüceliğine delalet 

eder; lütuflan O'nun cemalini terennüm eder, ayetleri O'nun varlığına tanıklık 

eder, tüm tecelliler O'nun sıfatıarını haber verir. Bismillah, Aziz olan Allah'ın is

midir, O'nun kudreti fiilieriyle bilinir, O'nun inayet ve yardımı lütuflanyla anla

şılır. Akıllı kişiler, fıillerinin delaletiyle O'nu bilip tanırlar; seçkinler O'nun lütuf

lauru hakederek celal ve cemaliyle müşerref olurlar. Sayısız lütuflarıyla O'nun 

cönıertliğini bilirler, tecellileriyle O'nun varlığına tanıldık ederler. Bismillah, öy

le yüce bir zatın ismidir ki, O, kendisine dua edenin duasına cevap verir; kendi

sine güvenene O yeter; kendisine yöneleni ikrarnlara boğar, günahlardan anna

na merhamet eder ve ona yaklaşır; kendisine şikayette bulunanın şikayetinin ge

reğini yapar; kendisinden isteyene bol bol ihsan eder."109 

"Bismillah, öyle yüce bir zatın ismidir ki, O, zahid kulunun dünyasını terket

mesinden; abid h.lllunun hevasına muhalefet etınesinden, derviş kulunun arzu

larından vazgeçmesinden memnun olı.:ir. O, arif kulu~un, Mevla'sından başka

sıyla eğleşmesine razı olmaz. Kul, bütün her şeyden sıynlırsa, masivaya dair on

da hiç eser kalmazsa, işte o zaman O, ondan hoşnut olur."110 

"Bismillah öyle yüce bir zatın adıdır ki, günahldr kimse, O'na yönelerele affını 

isterse, günahlan bağışlanır; abid, sevaplarının katınerlenınesini isterse, ona da 

bol bol ecirler verilir. Öyle şanlı bir isim ki, vell şerefyab olmak isterse, sa'yi meş

kur olur; fakir biri O'nun varlığına maruz kalırsa, O'nun izzet ve satveti onu mah

v u perişan eder. Sonuçta o kimse hiç esamesi okunınayan biri olur. Alıadiyyet ve 

samadiyyet öyle yüce ve ulu bir makam ki, ona kim vasıl ve valaf olabilir!?"111 

"Bismillah, öyle yüce bir zatın adıdır ki, O'nun avantajlarına tutunan kimse

nin dünya ve ahiret işleri asan olur. O'nun iştiyakıyla yanıp tutuşan, düçar oldu

ğu belalardan lezzet ve tat alır. O'ndan başkasını kendine dost ve sırdaş edinen 

ı 07 Kuşeyri, Letliifiı '1-İşariit, c. II, s. 491. (Enbiya sı1resi) Açıklamaların, Enbiyanın irşadıyla ina

nan inanmayan diye iki gruba ayrılan insanlan izah etmesi, sı1re ile Besınele ıefsirinin iTtibatını gös

terir. 

108 Aynı eser, c. II, s. 592. (Nur sı1resi) 

ı09 Aynı eser, c. II, s. 625. (Furkiin sı1resi) 

110 Aynı eseı; c. III, s. 5. (Şuarii sı1resi) 

ı 1 ı Aynı eser, c. III, s. 23. (Nemi sı1resi) 
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kimsenin ise hem dünyası heba olmuştur, hem ukbası. 'Allah'tan başka yalvar
dıldarmız kaybolup gider.'112" 11:ı 

"BismiWih, cı1d ü keremiyle günalıldirlara şefaat eden; gösterdiği hedefleriy

le zanlıları sınayan; aldığı ahidlerle ımıvalılıidlerin yolunu aydınlatan; zikredil

mesi bağn yanıkiarın neşvesi ve şükrü sınananlarm adeti olan Yüce Allah'ın adı

dır. Yüce bir zatın ismidir ki, O'nun giysisi kibriyası; ululuğu letafeti; Jetafeti ise 

yüceliğidir. Gerçek kullara, O'nun bahşettikleri yeter; vecd elıline O'nunla belca

ya ermek yeter." 114 

"Bismillah, öyle bir dinıledir ki, onu işiten, onun gibi bir söz işitmediğini iti

raf eder. Onu layıkıyla anlayan, ondan başka cümle duyma ilıtiyacı hissetmez. O 

cünıleyi işitenin gönlü hoş olur, tüm acıları son bulur; dünya ve alliret nimetle

rini tam olarak almış olur. Artık o kimse ahirete bile rağbet etmeksizin, dünya

dan el etek çeker. Çünkü alliret ne kadar yüce bile olsa, MevHl.'sı, daha yücedir. 

Evet Besnıele'yi işiten kimse,· fani şeyleri imar etmeye rağbet etmez, vakit kay

betmeden Allah'a Verdiği SÖZÜ yerine getirmeye koyu! ur. "115 

"Besınele, öyle anlarıılı bir kelimedir ki, onu işitmek herkesin içini feralılatan 

bir bahardır. Günahkar için de, itaatkar için de. Şerefli kişi için de, düşki.in kişi 

için de. Onu, gönül kulağıyla işiten kimse, tüm lezzetleri terkeder; en lezzetli yi

yecek ve içecelderden vazgeçer. "116 

"Bisnlillah, O'nun varlığına tanıklık etmektir. O hal, seni senden geçirir. Yine 

o, O'nun cud u keremine tanık olmaktır ki, o da seni şerefyab eder. Şöyle ki, sen, 

senden geçtiğinde, O, sellin yerine geçer; sen şereflendiğinde ise, tüm lütuf ve 

kerenılere kavuşmuş olursun. "117 

"Besınele, kuşatan, yağınalayan, baskın çıkan ve bahşeden bir cünıledir. O, 

akıllan baştan alır, ama bütünüyle değil. Gönüllere galebe çalar, ama tamamına 

değil. Ruhları alır götürür, ama dostların ruhunu. Dinginlik ve huzur bahşeder, 

ama gözde kişilere." 118 

"Besınele, yakin ehliiıin gönlünü feralılatan; beyan elılinin önünü açan bir 

cüınledir. Yakin elıli, ilısanlara ererele feralılar; beyan elıli de açık delilleri göre

rek yolunu aydınlatır. Artık onlardan her biri doğru karar verir ve her biri için ha

kikatten bir pay vardır." 119 

"Yüce Allah, Besıneleyle başladı sözlerine. Besınele'yi Hiyıkı ile bilen sonsuz 

112 17 İsrii/67. 

113 Kuşeyri, Letiiijit'!-İşiiriit, c. III, s. 53. (Kasas süresi) 

114 Aynı eseı; c. III, s. 107. (Rüın süresi) 

115 Aynı eser, c. III, s. 127. (Lokman süresi) 

116 Aym eser, c. nı, s. 138. (Secde süresi) 

117 Aynı eser, c. III, s. 149. (Ahzab süresi) 

118 Aynı eser, c. III, s. 175. (Sebe' süresi) 

119 A_ı?ıt eseı; c. III, s. 190. (Fatır süresi) 
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sevaplara erer; onu layıkıyla tanıyanın dualan hep kabul olur; ona gereken de
ğeri verenin, akıbeti hayrolur."120 

"Besmele, bir kimsenin gönlünü kaplarsa, önce o kimse iki dünya sevdasın
dan vazgeçer; sonra da tüm maddi tutkularını yıkmaya başlar ve ardından yüce 
hedeflere yük:selir." 121 

"Besmele, öyle şam yüce bir zatın ismidir ki, tüm duyular O'nu kavrama ko
nusundaki acziyederini itiraf ederler. O öyle ulu bir isim ki, tüm ilimler O'nu h.ıı
şatamayışlarının ezikliğini hissederler. O, öyle cömert bir isim ki, O'nun sehave
ti karşısında tüm ihtiyaçlar basit ve küçük kalır. O, öyle rahmet kaynağı bir isim 
ki, kulların günah damlaları, O'nun rahmet deryasının dalgalannın çarpmasıyla 
dağılır gider."122 

"Bismillah cümlesi, gönüllerin şifası, ruhiann ziyası, sırların en yücesidir. 
Onu bilinçli bir biçimde işitenin basireti iyice açılır, ardından sınırsız letaiflere 
mazhar olur. Onu vecd içinde dinleyellin aklı başından gider ve sırlar tümüyle 
ortaya dökülür. "123 

"Besmele'nin künlıüne vakıf olanın, Hakk'ın katında derecesi yükselir, safi
yete erer, nefsine lütuf rütbelerini giydirir, gönlüne ilaili devieder konar, ruhun
da yalnızca Cemal salıibinin lütufl~rı yer alır ve o kimse Celal sıfatının sırlarına 
erer."124 

"Besmele'yi tanıyan h.ıırtulınuştur, ondan habersiz olan ise kaybetmiştir. Di
linden ve gönlünden Besınele'yi düşürmeyen kimseye şefaatçi olarak Besınele 
yeter ve o kişi Besınele'yle O'nun koruması altına girer. "125 

"Besmele, Allah'ın rahmetiyle günahkarların teselligahı, abidlerin ümidi, fa
kirlerin kanaat ve rızasıdır. Herkesin ondan alacağı bir payı vardır. Besınele'yi 
soluyan kimse, hakikati bulur. "126 

"Besmele, öyle yüce bir isimdir ki, onun lütuf ve keremine güvenen kimsenin, 
ondan başka sevdası olınaz. Artık o kimse, lıiç kimsenin kapısına varıp kimseve r . 

yüz suyu dökmez. O'nun lutuflanyla azıklarran kimse, başka kapılardan lıiç bir 
şey istemez, artık iyi zamanında da kötü zamanında da kimseye bel bağlamaz."117 

"0, kendisine lütuflarda bulunursa, O'na şükreder; birazcık kısarsa, bu sefer 
de en güzel hamdlerle o sılantıları karşılar. "128 

120 Kuşeyri, Letiiifu'I-İşiiriit, c. III, s. 211. (Yasin suresi) 

121 Aynı eser, c. III, s. 227. (Saffiit suresi) 

122 Aynı eser, c. III, s. 245. (Sad sfıresi) 

123 Aynı eser, c. III, s. 266. (Zünıer suresi) 

124 Aynı eser, c. III, s. 294. (Mü'min suresi) 

125 Aynı eser, c. III, s. 319. (Fussılet suresi) 

126 Aynı eser, c. III, s. 341. (Şura suresi) 

127 Aynı eser, c. III, s. 361. (Zuhruf suresi) 

128 Aynı eser, c. III, s. 616. (Kalem suresi) Kuşeyri, bu açıklamasıyla hamd ve şükür kelinıeleri 

arasındaki farka da dikkat çeker. 
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"Bismilli:ih, Yüce Allah'ın ezeü ve ebed! yüceliğine işaret eder. O'nun ezeli 
· yüceliği, O'nun asla başlangıcının olmaması; ebed! yüceliği ise, O'nun asla so

nunun olmamasıdır. O'nun yüceliğini bilmek, kulu yüceliklere taşır." 129 

"Besmele öyle yüce bir zatın ismidir ki, O'na sığınıp hatalardan kurtulan kim
se, kurtuluş ve lütuflara nail olur. O'na itaat ederek O'na tutunan kimse derece
sini aıtırir .. Bismillah ismiyle dua eden, O'nun lütuf ve keremlerine mazhar olur; 
inanarak O'na olan sevgisini izhar eden kimseye O, celal ve cemal sıfatlanyla te
celli eder. "130 

"Bismillah, merhamet ettiği kimsenirı hallerini imar eden Allah'ın adıdır. O, 
merhamet ettiğini yüceltir, zelll ettiğini de rezil ve perişan eder. Evet Besmele, 
kulların yapmacık hareketlerine vakıf olan, isyankarlann günahlaoru bağışlayan 
Yüce Mevla'nın adıdır." 131 

"Bismillah, şefkat ve merhamet menbaının ismidir. O, kullannın densizlikle
rini bilir, ama onlara şefkatle muamele eder, günahlan örter ve bağışlar. Aslında 
O, cezalandırmaya da kildirdir ama, işlenen günahlan görür fakat gizler, bilir 
ama ortaya sermez."132 

"Bismillah, mutlak kudret sahibinin adıdır. Kim O'nun emir ve isteklerini 
özenle yerirıe getirirse, O da onu ilisanlara boğar. O'na karşı gelmeyi sürdüren 
kimse ise, O'nun ikramlannın arasına set çekmiş olur. O'na itaat ve ibadete yö
nelmeyen kimsenirı başından bela ve sıkıntılar hiç eksik olmaz. Evet, Besınele 
izzet, kudret sahibi, hiç bir şeye muhtaç olmayan bir tek Allah'ın adıdır. O, 
mü'mirılerin dostu, günahkarlann sığınağıdır. O'nun celal ve cemal sıfatlannın 
sınırı yoktur. O, günahkar mü'mirılerin de döstudur."133 

"Bismillah, öyle şanı yüce bir zatın adı ki, kairıatta bulunan her şey O izzet sa
hibini arzular. Güneş, ay ve yıldızlar; gece ve gündüz, kısaca her şey kendi gö
nül dilleriyle şöyle çağrışırlar: Biz, ölümsüz zatın kullarıyız, biz asla son bulma
yacak olanı arzularız .. "134 

"Bismillah, bir yüce Melik'in adıdır ki,. O'nun mülkünün hiç bir şeye ihtiyacı 
yoktur, her şey O'I).un izni ve emri ile gerçekleşir. O, öyle bir saltanat sahibidir 
ki, hiç bir ordu ve güç Ö'na karşı duramaz ve O'nunla başa çıkamaz. O, tüm ya
ratıklann yaratıcısı ve yöneticisidir. O, bir toplumu seçti ve onları aziz etti, ama 
onlardan yararlanmak içirı değil, onların yararı için. Diğerlerini ise, nimetlerin
den mahrum bırakarak zelli eyledi."135 

129 Kuşeyrl, Letaifu 'l-İşarat, c. III, s. 417. (Fetlı süresi) 

130 Aynı eser, c. lll, s. 437. (Hucuriit siiresi) 
131 A_ynı eser, c. lll, s. 447. (Kif su resi) 

132 Aynı eser, c. III, s. 480. (Necın süresi) 

133 Aynı eser, c. III, s. 516. (Vakıa süresi) 
134 Aynı eser, c. III, s. 556. (Haşr süresi) Bu açıklamaların, göklerde ve yerde olan her şey Al

lah'ı tesbilı eder, cümlesiyle başlayan süre ile ilgisi açıktır. 

135 A_ynı eser, c. III, s. 569. (Müıntelııne siiresi) 
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"Yüce Allah, kimi Besınele'nin sırrına vakıf kılarsa, o kişi onu diliyle söyle

melde kalmaz, tüm organlarıyla o ismin müsemmasına erişmek için çırpırur du

rur. O'nun erişilmez kudretinin delillerini düşünmekle işe başlayan o kişi, ardın

dan O'nun ihsanlarına gark cilarak O'nu karşısında göriir gibi olmaya başlar." 136 

"Bismillah ismini layıkıyla anlayan kimsenin, sözü özü doğru olur. Davranış

lan, ahlakı, alıvali ve hatta alıp verdiği nefesleriyle hep o gerçeği tasdik eder. Sö

zünde doğru olması, delilsiz mesnetsiz konuşmaması; davranışlannda doğru ol

ması, bid'ata bulaşmaması; ahlakında doğru olması, Yüce Allah'ın tüm herkese 

sunduğu ihsanlarında bir eksiklik ve kusur görmemesi; halinde doğru olması, 

hep keşif halinde olması; nefeslerinde doğru olması ise, hep O'nu göriiyormuş
casına solumasıdır.,ı37 

"Besmele öyle yüce bir kelime ki, onu söyleyen kimse gereksiz yerlerde, ağ

yarın anılmasında asla kullanılmayan şerefli bir dile gereksinim duyar. Onu tanı

yan kiınse de, içerisine O'ndan başka hiç kimsenin asla karışmayacağı bir gönü
le ihtiyaç duyar."';lS 

"Besmele'yi söyleyen, Yüce Allah'ın cemal ve celal sıfatıanna tanık olur, ama 

elbette herkes değil. Çünl<i.i o öyle yüce bir kelimedir ki, akıllar onu layıkıyla an

lamaktan acizdir. O, herkesin kendisine muhtaç olduğu, ama kendisi hiç kimse

ye muhtaç olmayan Yüce Yaratıcı'ya delalet eden ve her halükarda kulun dilin

den düşünnemesi gereken bir kutlu cümledir."1
3'> 

"Bismillah, kudretiyle gökleri ve yeri ayakta tutan, yardımıyla kalpleri ve sır

ları doğrultan Allah'ın adıdır. Tüm işler, O'nun şanının yüceliğine işaret eder. 

O'nun saltanat ve azameti karşısında herkes O'na boyun büker. Ahirette her yer 

O'nun nuroyla aydınladır; dünyada sırlar O'nun nuroyla parıldar. O, dillerin ken

disini aniatınaktan aciz kaldığı, tüm yücelilderio saltibi olan Yüce Yaratıcı'dır." 140 

"Bismillah, kendisine ibadeije h."Ullannın güzelleşip süslendiği bir yüce zatın 

ismidir. O, öyle şam yüce bir zat ki, kendisine itaat edenlerin itaat ve ibadetleri

nin O'na bir yararı yoh.1:Ur. Ama O'na itaat, abidlerin süsü; O'nu tanımak, arit1e

rin kisvesi; O'na dost olmak, aşıkların zinetidir. Günahkarların süsü de, döktük

leri gözyaşlarıyla yüzlerini yıkamalarıdır." 141 

"Bismillah, öyle keremli bir zatın ismidir ki, O cfid ve keremini mü'minlere 

yaymıştır. Öncekiler ve sonrakiler, O'nu layıkıyla kavramaktan aciz kalmışlardır. 

136 Kuşeyri, Letiiifu'l-İşfMit, c. III, s. 575. (Saf süresi) 

137 Aynı eser, c. III, s. 587. (Münafıkün süresi) Bu açıklamaların, ıuünafıldardan bahseden sfire 

ile ilgisi aşikardır 

138 Aynı eser, c. III, s. 592. (Teğabün sfiresi) 

139 Aynı eser, c. III, s. 628. (Meiiric sfiresi) 

140 Aynı eser, c. III, s. 634. (Nuh süresi) 

141 Aynı eser, c. III, s .. 675. (Nebe' sfiresi) 
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Nasıl kavrasınlar ki, O'nun sının yoktur! O, zaman ve rnekanlara sığmaz, zaman 
ve mekanları da O yaratmıştır. O'nun sayesinde bilebilen, O'nu nasıl kavrayabi
lir ki? O'nun sayesinde zikreden, O'nu layıkıyla nasıl zikredebilir ki?"1

•
12 

"Bismillah, bazılarının gönlünü ferahlatan, bazılarının da gönlünü yakıp tu
ruşruran bir cünıledir. O, itaatkarlann gönlünü ferahlatır, günahkarların ise bağ
rını yakar kavunır. Müridierin gönlü onunla mutlu ve bahtiyar olur, fuiflerin bağ
rı ise onunla hoplar ve daralır. "143 

:'Bismillah, künlıüne vakıf olunama yan, eşi benzeri olmayan, kavranılıp .tas
vir edilemeyen, la yılayla takdir edilemeyen, Mirac sahibinin gözünden başka hiç 
bir göz tarafından görülemeyen, izni olmadan kendisiyle hiç kimsenin.konuşma

ya cesaret edemediği, büyüklük ve esrannın haddi hududu olmayan, hoşnutlu
ğunu kazanmışlardan başkasının marifetine eremediği bir yüce zatın ismidir."144 

"Bismillah öyle şanı yüce bir zatın ismidir Id, O, kulunu aziz etmek istedi mi, 
onu marifete erdirir; sonra ihsanlarıyla onu tezyin eder; ardından onu nimetiere 
boğar. O kulunu, isyana düşmekten konır, her halükarda ona en güzel bir şekil
de muamele eder, onu iman üzere tutar, cennetlerinde ağırlar, nzasıyla ona ilc
ramlarda bulunur, nihayet cematini aşilcar olarak ona göstererek nimetlerini ik

mal eder."145 

"Bismillah, Yüce Yaratıcı'yı ezell sıfatıyla haber veren bir ifadedir. Rahman ve 
Rab.im kelimeleri ise, O'nun ebediliğini yücelilc ve lütufkarlık sıfatıyla bildirmek

tedir. Bismillah ile, nıhlar mükaşefe halini alır ve kendinden geçer. Ralıman ve 
Rahlm kelimeleriyle nefisler sarsılır ve akıllar baştan çılcar. O'nun celal sıfatının 
tecellisi ile nıhlar dehşete kapılır, nefisler O'nun cemal sıfatının tecellilerine su

sayıp kavnılur. "146 

"Bismillah, Yüce Allah'ın ulühiyyetini bildiren bir cünıledir. Ulühiyyet, Yüce 
Yaratıcının yücelilc, birlik, izzet ve ululuk sıfatlarına layıle olması demeh.'tir. O'nu 
isteyen kimse, tembelilleten uzaklaşır; acizlik ve ümitsiziilc meydanlarında oya
lanmayarak akıl ve fılaini kullanırsa, O'nu akil delillerle bulabilir. O'nun uğnına 
nıhunu ve özünü ortaya koyan; rahatını, eşini dostunu terkeden ve hiç durakla
madan yoluna devam eden kimse O'nun saltanatını müşahede etmeye başlar. 
Bu konuda kimi insanlar, hedefe ulaşırlar; kirnileri ise yan yolda kalırlar. "ı-r7 

"Bismillah, zat ve sıfatlannda hiç dengi ve benzeri olmayan; yapıp ettiklerin
de hiç yersiziilc ve lüzumsuzluk olmayan; ilim ve hikmetinde hiç bir kusur olma
yan; söz ve Icelamında hiç boş ve anlamsızlık bulunmayan Allah'ın adıdır. Evet 

142 Kuşeyri, Letaifıt'I-İşarat, c. ın, s. 687. {Abese siiresi) 

143 Aynı eser, c. ın, s. 692. (Tekvlr siiresi) 

144 Aynı eser, c. III, s. 709. (Buriic siiresi) 

145 Aynı eser, c. ın, s. 714. (Tarık siiresi) 

146 Aynı eser, c. ın, s. 732. (Şenıs siiresi) 

147 Aynı eser, c. III, s. 735. (Leyl siiresi) 
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O, hikmet sahibidir, yaptığı hiç bir şeyanlamsız değildir. O, ilim sahibidir, O'nun 
ilminde yarulma ve dalgınlık asla yoktur. O, sonsuz şefkat ve merhamet sahibi
dir, dilediğini var eder, dilediğini yok eder. O, yalnızca doğruyu söyler; verdiği 
hükümleri hakikatın kendisidir; tüm her şey O'nun yaratıklan; tüm her şey 
O'nun mülküdür."148 

"BismilHih, çok kıskanç ve sahibine düşkün bir kelimedir. Onu anan dil, her 

türlü boş söz ve gıybetten korunınuştur. Onun sırlanna vakıf olan gönül, her çe
şit gaflet ve boşluktan annmıştır. Ona müştak olan ruh, başka şeylerden ve en

gellerden korunınuştur. "149 

"Besmele, yarattıklarına asla muhtaç olmayan; celal ve cemal sıfatlannı hiç 
kimsenin dolduramayacağı; hiç kimsenin O'ndan izinsiz iş yapamayacağı; sfifi.:. 
nin O'ndan başkasırun kapısında huzur bulamayacağı ve hiç kimsenin hükmün

den kaçamayacağı Yüce Allah'ın ismidir."150 

"Bismillah, kendisine itaat edeni aziz eden; kendisine başkaldıranı ise zelll ve 

perişan eden garu Mevla'nın adıdır. Evet, emirlerine uyan kimseyi O, en yüce 
mertebelere yüceltir. O'na karşı geleni ise, çok dehşetli belalara düçiir eder."' 51 

"Besmele, öyle şanı yüce bir zatın isınidir ki, O'na iman eden saadet ve mut

luluğun elinden alınmasından; dünya ve alıiret nimetlerinden mahrum olmaktan 
eınin olur. O kişi, bozulmayan bir mutluluğa ve bitmeyen bir mülke erer, izzet 

ve devlet içerisinde bir hayat sürer."152 

"Besmele, öyle kerernli bir zatın isınidir ki, O günahlan gösterir de, gizler de; 

bilir ama bağışlar. Kullannı medh eder, rezil etmez. Kuh.inun işlediği tüm günah
ları bağışlar. Kul, duımadan günah işler, O ise buna aldırmadan hep bağışlar."153 

"Besmele, günahkarlan emellerini gerçekleştirecek işlere zorlayan zorlu bir 

cürnledir. O, ariflerin hiillerini, arıların gözlerinde hep küçülten ve onları mlika
şefe ve müşahade yolunda hep ileriye götüren sürükleyici bir cürnledir."';.ı 

"Bismillah, kendisini zikreden lisaaı, kendisini tanıyan gönlü, kendisine müş

tal{ olan ruhu ve kendisine tanıldık eden sırn aziz eden çok şerefli bir cürnledir. 
Onu her isteyen bulacak değildir, her bulan da onunla hep beraber kalacak de
ğildir elbet. u155 

"Besmele, öyle şanı yi.ice bir zatın ismidir ki, O bir kalbe tecelli ettiği zaman, 

ya ona cemal sıfatıyla muamele eder ve onu ilıya eder; ya da celal sıfatıyla mu-

148 Kuşeyri, Letiiifıt '1-İşiiriit, c. III, s. 739. (Duhii süresi) 

149 Aynı eser, c. III, s. 757. (Adiyat süresi) 

150 Aynı eser, c. III, s. 766. (Hünıeze süresi) 

151 Aynı eser, c. III, s. 768. (Fıl süresi) Bu açıklaınaların Fil süresinde anlatılarılarla ilgisi ıişikardır. 

152 Aynı eser, c. III, s. 777. (Kiifırün süresi) 

153 Aynı eser, c. III, s. 779. (Nasr süresi) 

154 Aynı eser, c. III, s. 780. (Tebbet süresi) 

155 Aynı e..<er, c. III, s. 782. (İhlas süresi) 
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arnele eder ve onu mahveder. Sonuçta kul beka ve fena; kendinde olma ve ken

dinden geçme halleri içerisinde kalır." 156 

"Bismillah, öyle bir yüce zatın adıdır ki, akıllar O'nu kavramaktan aciz kalır, 

ilimler O'nu tanımlamakta zorlanır, irfanlar O'nu tanımakta yetersiz kalır, anla

yışlar durur ve dehşete kapılır. O, yüce, ulu, güzellik, letafet, izzet ve kibriya sı

fatlarıyla bilinir fakat, O'nu bütünüyle bilmek imkansızdır. O, eserleriyle görülür, 

fakat O'nu tam anlamıyla nitelernek mümkün değildir. O, yüce sıfatlanyla tanı

nır ama O'nu nitelernede sıfatlar yetersiz kalır." 157 

Sonuç 

İşarl Tefsir, Kur'an'ın kendi özünde mevcut olan zühd, takva, ihlas ve ilisan 

gibi kavramlar üzerine bina edilmiş; çeşitli rnizaç, meşrep ve seviyelerdeki ilim 

erbabının Kur'an lafız ve manalarında yoğunlaşmaları sonucu gelişmiş bir tefsir 

ekolüdür. 

Zalıir tefsirlerin İsrailiyat, mevzuat ve benzeri şeylerin tesirinde zaman zaman 

kalabildiği gibi, işarl tefsirin de kabulü mümkün olamayan ve İslam'ın ruhuna ay

kın düşen batııli bir takım manaların etleisi altında kaldığı gerçeğini göz önünde 

bulundurarak, işiiri tefsirleri zahiri tefsirlerin ışığında yeniden gözden geçirme işi 

bu konuda fedaidr ve gayretli çalışmaları yapacalc ilim adamlarını beklemektedir. 

Bu meyanda mesela, Kuşeyrf'nin bir Letaifi, kendi tefsiri et-Teysir1 başta ol

mak üzere diğer zahiri tefsirlerin ışığında ele alınıp bir mukayese yapılabilir. Zi

ra alanında yazdığı essiz eseri Risa.kisi ile tasavvufun duayenliğini tescil ettirmiş 

olan Kuşeyrf'nin Lettiif adlı işan tefsiri, Kur'an'ın baştan sona tasavvufi tefsiri ol

ması, Kur'an'ın ruhuna ve onun zalıirl tefsirlerine büyük ölçüde mutabalcat et

mesi bakımından son derece önemli bir eserdir. 

Bu ve benzer çalışmalarla tasavvuf alanında şöhret bulmuş bir çok kişiye atıf 

ve nisbet edilen eser, görüş ve sözlerin imkanlar nisbetinde talıkik ve karŞılaştır

ması yapılarale haksız bir şekilde itharn edilen kişiler bu itlıamlardan kurtarılrnış, 

art niyetliler de ortaya çılcartılrnış olabilecektir. Böylece işarl tefsir birtakını itlıam, 

istiflıam ve yalanlardan kurtarılarak tefsir ilmi açısından dalıa faydalı bir hale ge

tirilebilir. Bu konuda karşılaşılabilecek zorluklar kollektif çalışmalarla aşılıp, bol 

semereli güzel sonuçlar elde edilebilir. I3elltide bu şekilde tasavvufun dün oldu

ğu gibi, bugün de pek çok kişinin Ilidayete ermesine, lıidayette kalmasına ve tüm 

insanlığa yararlı daha zalıid, daha abid ve dalıa bilinçli insan tipleri yetiştirmesi

ne vesile olmada dalıa aktif bir rol oynamaya devam etmesi sağlarıınış olacaktır. 

156 Kuşeyri, Letiiifu 'l-İşiiriit, c. III, s. 785. (Felak süresi) 

157 Aynı eser, c. ill, s. 787. (N:i.s süresi) 
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En güzel İşarl: tefsir örneklerinden biri olan Kuşeyrf'nin Letaifinde yer alan 

Besınele tefsirleri bir bütün olarak incelendiğinde şu sonuçlar elde edilir: 

Kuşeyrfye göre Besınele Kur'an'dan bir ayettir. 

Kuşeyrf, her surenin girişinde yaptığı Besınele tefsirlerinde, o surenin içeri

sinden derlediği temel manalan, adeta bir giriş mahiyetinde veciz bir biçimde su

nar. Her Besın ele, başında bulunduğu sureye göre şekil alır, o surenii:ı rnana ka

lıbına bürünür. Yani Besmele, okuyucuyu ait olduğu sureye hazırlar; Besınele 

ayetini de ait olduğu süre tefsir eder. 

Bir gönül ve mana adamı olan Kuşeyrf, her harfte, her harekede ve hatta her 

noktada bir mana görür. Aynı harfe yöneltilen her bakış, adeta birer şifre yahut 

kısaltına gibi, Kuşeyrfnin özüne işlemiş tevhidi manaları çağrıştırır. KıtŞeyrfnin 

karşısına çıkan kelimeler ise, mana deryasına dalınasına vesile olan araçlardır. 

KıtŞeyr?nin tek başına harflerden çeşitli manalar çıkarması eleştirilebilir. Fakat iyi 

araştırıldığında onun bu manaları Besınele cümlesinden ve Besınele'nin bulun

duğu surenin içerisinden deriemiş olduğu görülür. Onun Besınele ile ilgili olarak 

yaptığı açıklamalarında Kur'an'ın özüne ters düşen bir şeye rastlanrnamalctadır. 

Kuşeyrf, yaptığı Besınele te~sirleri sayesinde, Yüce Allah'ı tüm esma ve sıfat

larıyla hatırlar, yaşar ve okuyucusuna da o engin manaları hatırlatınaya, yaşat

maya çalışır. Başka bir deyişle, her Besmele'yi, Yüce Yaratıcı'yı değişilc isim ve 

sıfatlanyla tanıtına fırsatı olarak görür. KıtŞeyri'nin dilinde her Besınele cümlesi, 

Yüce Allah'ın değişik isim ve sıfatıarını terennüm ederler. 
f 

Yine Kuşeyrl'ye göre durum ve konumuna göre hei: kesimin Besınele'den 

alacağı şey farklıdır. Ariflerin, abidlerin, dervişlerin, aşıkların, günahkarların Bes

ınele'den alacağı şeyler farklı farklıdır. Besmele, !isan-ı hal ile herkese farklı me

sajlar sunar. 

[(uşeyrf, bu Besınele yorumlarında bazen aynı açıklamaları, getireceği yeni 

yonımıara ışrk tutması açısından ama farklı kelimelerle tekrarlar. Bu nedenle bu 

açıklamalar, kuru bir tekrarın ötesinde, yeni manalara kapı aralayan açıklamalar

dır. Kuşeyri'ye göre tekrar yoktur ve yazımdaki her bir noktanın, her bir hareke 

ve işaretin ayrı bir değeri ve ifade etınek istediği bir anlamı vardır. Ona göre, Ba 

harfinin, çizginin altına yazılmasında ve bir nokta olarak ifade edilmesinde pek 

derin anlamlar vardır. Kesra işaretinin harfinaltında yer alması da, sükun işare

tinin ait olduğu harfin üzerinde durması da anlamsız değildir. Kısaca söylemek 

gerekirse Hz. Allnin "İlim bir tek nokta idi, onu cahiller çoğalttı"'"' sözü ile, 

"Tüm hıtsal kitapların manası Kur'an'da toplanıruştır. Kur'an'ın manası Fatiha 

suresinde, onun manası Besın ele' de, Besınele ise başındaki ba harfinde özetlen

miştir"';9 sözü Kuşeyri'nin bu açıldamalarında kendisini bulmuşnır. 

158 Acllini, Keş.fu'I-Hafa, c. II, s. 87; Samini, Stihtllıi's-Se/iinı, c. IV, s. 178. 

159 Allisi, Rtl bu 1-Meiinf, c. I, s. 69. 
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Kuşeyrfnin yaptığı gramer, kavram ve yazım açıklamalan da, kuru teorik bil
. gilerden ibaret olmayıp yine işar1 manalarla süslenmiştir. 
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