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Zülfikar Durmuş·

Ja

nıtmaya çalışacağımız eserin tanıtımına geçmeden önce müellifi hakkında kı

saca bilgi vermenin uygun olacağı inancındayız.
Osmanlı tarihçileri ve alimleri arasında "Molla Fenarl" olarak anılan ve Osm�nlı Dev
leti'nin ilk resmi Şeyhulislam·ıı olan Şemsüddin Muhammed b. Hamza el-Fenarl'nin doğum
yeri hakkında kesin bir bilgiye rastlanılmamakla birlikte çoğu kaynaklar onun "Fenar'' isimli
bir

kasabada

doğduğunu

söyler.

Ancak

bu

"Fenar''

kasabasının

Bursa'

veya

Maveraünnehir'de3 olduğu hakkında ihtilaf edilmiştir.
Doğum yılı, hemen hemen bütün kaynakların ittifakına göre: Safer 751/Nisan
1350'dir.
Zamanının geleneğine uyarak tahsilini tamamlamak için Mısır'a gidip icazetini aldık
tan sonra Bursa Kadılığı'na• ve Manastır Medresesi Müderrisliği'ne 818/1415 tarihinde tayin
edilmiştir.5 828/1424 yılında ise Sultan ll. Murad Han (825-855/1421-145 i) onu ilk
Şeyhulislam olarak tayin etmiştir. Bu vazifeyi hak ve adalet ile 6 yıl bilfiil yapmıştır. Devletin
mühim işlerinde sultanlar ve devlet adamları kendisiyle istişare ederek ilminden ve isabetli
görüşlerinden yararlanmışlardır6 Osmanlı Devleti'nin ilk devirlerinde müftülük, kadılık ve
hatta müderrisliğin bir şahısta toplanması çok nadirdi. işte Fenari bu üç görevi aynı anda
yürütmüştür.

·Yrd . Doç. Dr. . İnönü Üni ve rsitesi i l a hi ya t Fa k ü l tes i .
ı B kz : Mü sta k1m-zade Sü l e y m a n Pa şa . Dev{ıatu'I-Meşdyifı. ista nbu l ı978. s . 3 : ilmiye Sa l nam es i , ista nbul 1334, s .

322.
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Şe m se d d 1n Sam i , Kdmusu'I-A'Idm. ist a n bu l ı3 ı4, V, 3436:

i.

Hakkı Uzu nça rşılı. il mi y e Teşkilatı. Anka ra ı 988. s . 288.

3 Su rsa l ı Mehmed Tahir Efe n d i, Osmanlı Miiel/ifleri. istanbu l 1333. 1. 392.
4 Le k nevi. Fevdidu'I-Befıiyye [i Terdcimi'I-Hanefiyye, Ka hire ı324, s. ı67.
5 i. Ha m i Da n i şm e nd , izafılı Osmanlı Tarifıi Kronolojisi. is ta nbu l ı97 ı. V. ı ı0: Ş. Sa m i, a .
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Sam i . a.

g.

g. e . .

V, 3436.

e . . V. 3436-37: Mecdi Melımed Efe n di . Şakaik-i Nıı'mdııiyye ve Zeyilleri. Neşre hazırl a y a n: Abd ü l kadir

Özc a n. i sta nbu l ı989. s. 47.
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Molla Fenari , ı Recep 834/ı5. 03. ı43ı tarihinde Bursa'da vefat etmiştir. Ölümüne
"Cennetü'I-Firdevs" terkibi tarih olarak düşürülmüştür.7
Tek cilt halindeki bu eser, iki bölümden oluşmakta olup, birinci bölüm. Tefslr Usulü
konularını , ikinci bölüm ise , Fatiha Suresi'nin tefslrini içermektedir.
Müellif. kitabına dua makamındaki 'Rabbimiz, Sen'in irıdirdiğine irıandtk, Elçi'ye uyduk;
bizi şahitler/e beraber yazı•s ayeti ile başlamış ve Kur'an'ı kulu Muhammed'e uyarıcı ve

müideleyici bir 'fasl-ı hitap'9 olarak indiren Allah'a hamd ve senada bulunmuştur.
Eser. her biri kendi içinde birtakım 'fasıllar' ihtiva eden 'dört bab' üzere hazırlanıp,
planlanmıştır. Kitap, bu bablardan sonra bir 'tenblh' ve 'hatime' ile sona ermiştir. 10
Fihristsiz kitapta bablar ve fasıllar şöyle sıralanmıştır:
ı. Birinci Bab: Tefslr ilminin muhtevasına ilişkin konular (s. 4- ı7).
2. ikinci Bab: Tefslr ilmine duyulan ihtiyaç (s. ı7-4ı).
3 . Üçüncü Bab: Tefslr ilminin konusu. Bu bab ise, şu fasılları kapsamaktadır:
a) Birinci Fasıl: Kur'an'ın tanımı (s. 4 ı -43).
b) ikinci Fasıl: Kur'an'ın genel hükümleri (s. 43-67).
c) Üçüncü Fasıl: Kur'an'ın cem'i (s. 67-70).
d) Dördüncü Fasıl: Kur'an'ın isimleri (s. 70-73).
e) Beşinci Fasıl: Kur'an'ın cüzleri ve kısımları (s. 73-85) .
4. Dördüncü Bab: Tefslr ilminden nasıl istifade edileceği hakkında.
Bu babta Tefslr ilmine duyulan ihtiyaç belirtilmiş, 'istiaze' konusu işlenmiş, 'ilah'
kelimesinin tilrevleri üzerinde durulmuş , Sarf. Nahiv ve Belagat yönünden detaylı izahlar
yapılmış , ' Besmele' ve fazileti anlatılmış , Allah'ın 99 ismi edebi ve tasawufl/işarl yönden
açıklanarak bütün bu bilgiler Fatiha Suresi'nin mana ve mefhurr.u üzerine bina edilmiştir (s.
85-ı70).
Tefslr Usulü ağırlıklı bu bilgilerden sonra , Fatiha Suresi'nin tefslrine geçilmiş,
ayetlerin genel olarak tefslri sadedinde , fıkhl ve tasawufl bilgiler verilmiştir. Bu çerçevede ,
Fatiha'nın namazda okunması , kasten veya hataen terkinin dağuracağı sonuçlar , kelimeleri
aslına uygun okuyup-okurnamanın durumu ve bunların fıkhl neticeleri vs ... hakkında bütün
görüşlere yer verilmiş ve yerine göre ibretli menkibeler anlatılarak konuya terbiyevl ve
tasawufl boyutlar da kazandırılmıştır.
Müellif. genel olarak, Fatiha'nın tefslrini tamamladıktan sonra, alt başlık altında şu
fasıliara da yer vermiştir:
a) Birinci Fasıl: en-Neş'etü'l-Berzahiyye (Berzah alemi) (s. 2 2 2- 2 25).
b) İkinci Fasıl: en-Neş'etü'l-Haşriyye (Haşr alemi) (s. 225- 2 35).
c) Üçüncü Fasıl: en-Neş'etü'I-Cinaniyye (Cennet ahvali) (s. 236- 239).
d) Dördünçü Fasıl: Amel defterlerine yazılanların gerçekleşmesi (s. 239-25ı).

7 Bursalı M. Tahir Efendi. a. g. e.

.

ı. 390.

8 3. Al-i imran 53.

9

Bazı beyan alimlerine göre "e\hamdü \illah" sözünden sonraki "emma ba'd" dir. ıstılah olarak. fasih ve açık olan.
hak ile batılı birbirinden ayıran. iddia sahiplerine karşı mese\eyi açıklayan veciz söz. hüküm ve kaziyedir. Aynı
zamanda her hangi bir şeyi inkar eden bir kimseye karşı o şeyin doğruluğunun kesin olduğunu ifade etmede
yapılan yemin manasınadır. Bkz: Tehanevi. Mevsüatü Keşşa[i ısttldfıati'-1-Fünün ve'I-U/Ctm. Berut ı996.

10

Eımalılı M. Hamdi Yazır. Hak Dini Kur'an Dili, istanbul ı 97 ı.

VI.

ll. ı277-78;

4090.

Bugün araştırma teknikleri bakımından "Bab". bölümler; ''Fası\", bölümün alt başlıkları; "Tenbih". önemli not; "
Hatime" ise. sonuç'a tekabül etmektedir.
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Bu fasıllarda ele alınan her konu geniş bir çerçevede incelenmektedir. Bunun
ardından eser bir 'hatime' ile son bulmaktadır. Bu hatimede istiaze, Besmele, Allah'a
ibadet. namaz. namazdaki fiiller, okunan tesbihler, bunlarla kulun ne demek istediği ve
okuduğu şeylerin ifade ettiği mana doğrultusunda nasıl bir tavır ve davranış içine girmesi
gerektiği. sıdk ile Fatiha okunduğunda okuyanla birlikte meleklerin de 'amin' dedikleri,
şayet

bu

amin

deyişieri

okuyanların

'amin'ine

tevafuk

ederse

kulların isteklerinin

gerçekleşeceği hakkında detaylı bilgi verilmiştir.
Fena ri. Fatiha Suresi'ni tefslr edişinin sebebini Hasan Basri'nin (ö. 1 ı 0/7 28) şu
sözüne dayandırır:
'Allah 104 kitap indirdi. Bunların ilimlerini dört kitabın içine koydu: Tevrat. İncil,
Zebur ve Furkan. Bu dördünün ilimlerini de Furkan'a yerleştirdi. Furkan'ın ilmini Mufassal'a,
Mufassal'ın ilmini de Fatiha'ya koydu. Fatiha'nın tefslrini bilen Allah'ın indirdiği bütün
kitapların tefslrini bilmiş gibi olur. ' (s 8).
Müellif, bu eserini yazma maksadını da şöyle ifade eder:
'Ey yakin derecesini arayan topluluk! Biliniz ki, hakikati arama mükemmel ve isabetli
görüşü el}le etme gerçeği, her toplumun tabiatında vardır. Bunun için her isteyene
araştırma yapmak, öğrenmek. gayret ve himmetini arttırmak bir görev olmaktadır .. . İşte şu
fakir bu kitabı bu amaçla yazdı. ' (s 3).
Kaynakların verdiği bilgiye göre Fenarl, bu eserini Karaman'da telif etmiştir.'' Müellif,
eserin

mukaddimesinde

Karamanoğulları'ndan

Sultan

Muhammed

b.

Said eş-Şehld

Alaeddin Bey'e" medhiyede bulunmaktadır. Kanaatimizce Fenarl, bu Sultan'ın yakın ilgi ve
alakasını görmüş olacak ki eserinin önsözünde onu övgüyle anmıştır (s. 3).
Eserin geniş olarak tanıtımına geçmeden önce, eserin ismiyle ilgili şu hususu
belirtmekte fayda mülahaza ediyoruz: Araştırma yaptığımız kütüphanelerde söz konusu
eserin

ismini

bazen

'Aynü'l·A'yan', bazen de

'Tefsiru Sureti'l-Fatiha' tarzında

müşahede ettik. Kanaatimizce, Molla Fenari, bu eserin ismini 'Aynü'l-A'yan' koymuştur.
Çünkü o,

eserinde sadece Fatiha

SOresi'nin tefslrini yapmamıştır. Müellifin,

eserin

başlangıcında Tefslr Usulü'ne dair geniş bilgiye yer vermesi, eserin isminin 'Fatiha Tefslri'
olmasına manidir. Fenari. ayrıca, bu eserinde teori ile pratiği birleştirmiştir diyebiliriz.
Nitekim o. önce klasik Tefslr Usul bilgilerine yer vermiş, sonra da Fatiha Tefslri'ni bu bilgiler
üzerine inşa ederek güzel bir eser ortaya koymuştur.
Şimdi de, yukarıda başlıklarını verdiğimiz 'bab' ve 'fasıllar'ı biraz daha detaylı olarak
izaha çalışalım:
Müellif Tefslr Usul bilgilerini vermeden önce gerel olarak 'i/me duyulan ifıtiyaç'
konusunu işlemiştir. Buna binaen de Tefslr ilminin önemini anlatmaya çalışmıştır. Daha
sonra, ilmin faziletini Kitap ( Kur'an). Sünnet (Hadis). Eser (Sahabe sözü) ve akli delillerle
genişçe izaha çalışmıştır. Fenari'ye göre ilmin akli delilleri yedi tane olup belli başlı olanları
şunlardır:
1 . ilim, insanı diğer canlılardan ayıran bir özelliktir.

11

12

Bkz: Taşköprü zad e . Şakaik-i N11'maniyye, i s t anbul 1405. s. 26: Şevkani. Bed rü 't-Tali'. Ka h i re . 1348,

ll,

268.

Ka ra m a noğul la rı De vl e t i 'ni n ta nınmış Be yl e r i nd e n ola n Al ae d d i n Be y (743-800/1342-1397). Ka ra m a n Bey'i n
t orunu Ha l i l Bey'i n oğludur. Ağabeyi Sü le ym a n Be y'i n 1361 yılında öl d ü r ü l ü p ye r i ne ba şka s ının geçi r i ld i ği
h a be r i ni a l a n Al aedd i n Be y. a ğa be yi ni n öcünü a l a ra k s ui kastçıl a rı öl d ü rd ü ve 1361-1389 yıl l a rı a ra s ında Ka ra m a n
Devleti 'ni n t a h t ına otu rd u. Haya t ı ha kkında geni ş bilgi i ç i n bkz: F a r uk Sü m e r . "Aideddin Bey", DİA.

ll.

321-323.
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2. ilim, kalbin gıdasıdır.
3. ilim, mutlak bir fazilettir.
4. Bir şeyin fazileti, semeresinin şerefiyledir. ilmin semeresi ise alemierin Rabb'ine

yakınlıktır. Dolayısıyla ilmin semeresi. dünya ve ahirette olmak üzere iki kısımdır. Dünyadaki
semeresi. izzet ve vakar, hükümdarlara söz geçirme ve doğal olarak saygıyı elde etme;
ahiretteki semeresi ise, Allah'a yakın olmak, melekler katına ulaşmak ve Mele-i A'la'ya
çıkmak gibi hasl�tlerdir.
5. İlmi•ı lezzeti akildir ki bu da lezzetlerin en büyüğüdür . ..
Fenarl, 'İ/im/erin tasnifi' konusunu işlerken 'Her müslümanın ogrenmesı farz olan
ilim'in hangisi olduğu hususundaki farklı görüşleri naklederek şöyle sıralar: İhlas ilmi. Kalp
ve havatır ilmi. Helal ilmi. Satın ilmi. tevhid, emir ve yasaklar gibi insanın bilmek zorunda
olduğu ilim, Tevhld ilmi, şüpheli veya kalbe vesvese veren şeyleri bilme. Fenari ise, bu ilmin
her müslümana farz kılınan

'İslam'ın, üzerine bina edildiği beş farz' olduğu

görüşündediL Daha sonra müellif, alimleri, dünya ve ahiret alimleri olmak üzere ikili bir
tasnife tabi tutar ve onların özellik, nitelik ve farklarını genişçe izah eder.
Müellif, İşari Tefsir Ekolü' ne mensup olduğu için" ayetlerin önce zahir sonra batın
yönlerine eğilerek tasawufi yorumlar da yapar.
Bundan sonra. felsefi konu olan idrakı' ve idrakın taakkul, tevehhüm ve tahayyül
kısımları üzerinde durarak idrakla ilgili olarak şu kavramları izah eder: ilim, zan, fikir, şuur.
haz, tezekkür, zikr, marifet. fehm, fıkh, akıl ve nazari aklın heyulımi, meleke. fiil ve müstefad
denilen kısımları, lüb, dirayet hikmet ve hikmetin ilmi ve ameli kısımları, yakin, zihin, fıtnat.
hatır. hayal, bedihiyye, keyyis, hamk, haber, i btila, re'y, firaset. Müellif. daha sonraki
konuların daha iyi aniaşılmasını sağlamak amacıyla bunları açıkladığını söyler.
Fenarl, Kur'an Tarihi'ne ilişkin olarak şu konular üzerinde yoğunlaşır: Vahiy
anlayışı, vahyin geliş şekilleri. Kur'an'ın inzalinin manaları. Kur'an'ın inzali konusunu
tamamlarken, Kur'an'ın ilk ve son inen ayetlerini hadisler ışığında açıklamaya çalışır.
Kur'an'ın aslında, cüzlerinin tafsilatında ve tekrarlarında tevatür olduğu hususunda
bir ihtilafın olmadığını söyleyen Fenarl, Kur'an'ın tevatürünün delillerini akli ve nakli olmak
üzere iki kısımda mütalaa eder. Bu konuda Ebu Hanife'nin (ö. 150/767) görüşlerini
benimser.
Kur'an'ın isimlerine gelince, Müellif. Kitap ve Sünnet'te Kur'an'ın

I OO'den çok

isminin olduğunu ifade eder. Ayrıca, bu isiınierin niçin verildiğini de beyan ederek Kur'an'ın
90 ismini ayetlerle izah eder. Fenarl, her ne kadar bunların isim olduğunu söylemiş ise de,
kanaatimizce, bunların bir çoğu Kur'an'ın sıfatıdır.
Kur'an'ın cüzlerinin süreler, ayetler, kelimeler ve harfler; kısımlarının ise, mekkl
medenl, nasih-mensuh v b. gibi konular olduğunu ifade eden Müellif,

Kur'an'ın bu

kısımlarının Fıkıh, Beyan veya Meanl ilminde açıklandığını söyler. Fenarl, Kur'an'ın ayetleri,
k �limeleri ve noktalarının sayısı hususundaki ihtilafın sebeplerini de şöyle izaha çalışır:

ı3 Bkz: Süleyman Ateş, iş<lrf

ı•

Tefsir Okulu. AÜiF Yay. . Ankara, ı 974. s. 222.

idrak: islam felsefesinde. bireysel ya da tikel nesnelere ilişkin bireysel deney, tecrübe ya da kavrayış için
kullanılan bir terimdir. Buna göre, bir biliş türü olarak belirleyen en önemli özellik. onun nesnesinin bireysel bir
varlık olması veya dış duyunun, duyu organlarının (idrak el-his) ya da iç duyunun (hayal) sonucu olmasıdır. Bkz:
Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü. Ankara ı996. s. 36 ı.
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'Ayet sayıl a rınd aki ihtilafın sebebi tevklfili ğinden; kelime sayısındaki ihtilafın
sebebi
car-mecrurun ve bi rleşik keli melerin bir veya iki kelime olarak kabul edi l mes i nde
n d ir Harf
sayıla rındaki ihtilafın sebebi ise, yazılış şekli veya ifade ediliş biçimindendi r. (s. 84-85).
.

'

·

Hz. Peyga mber' e çeşitli za man ve mekanla rda fa rklı şa rtlarda vahiyler geld iği bilinen
bir husustur. Bu vahiyler, durumla rına göre. Tefslr Usulü ilminde belirli ter imlerle ifade

ed i l i r . Bu ayet ve su relerin nerelerde, hangi ş a rt ve orta mla rda nazil olduğunu bilmek,
özellikle, tebliğ ve hüküm a çısından büyük bir önemi haizd i r. işte Fenarl, bu konuyu
eserinde ö rnekleriyle şu şekilde izaha ça lışır:
I. Mekke'de inip, hü kmü medeni olan veya Med ine'de inip, hükmü mekkl olan

ayetler.
2. Cuhfe'de, Beytü' I-Makdis'de. Taif'de ve Hudeybiye'de inen ayetler.
3. Gece-gündüz, toplu ve tek olarak inen ayetler.
4 . Medeni su red e mekkl ayetler veya mekkl su rede medeni ayetler.
5. Mücmel. mübeşşer veya me rm uz (remizli) ola rak inen ayetler (s. 76-78).
Fenari'nin bu tasnifi yapmasının sebebi. ayetlerin indiği zaman ve mekanı tespitten
ha reketle d aha sonra inen ayetlerin "nasih" olduğunu ispat etmeye ma tuf olabilir. Nitekim
bu konunun hemen a rd ından "nesh" konusunun işlend iğini görmekteyiz (s. 80 vd. ). Ay rıca
bu özellikleri bil meyen ve bunları birbirinden ayıramayan kimsenin Kur'an hakkında söz
sahibi ola maya cağı düşüncesinin de bu tasnifte etkili olduğu kanaa tindeyiz.
Tefslr Usu lü ilminin en ta rtışma lı konula rından biri olan nesh konusunu çeşitli
a çılardan inceleyen Müellif, neshin hikmetlerini sıra la dıktan sonra neshin vaki olabilmesi
i ç in şu şa rt l a rın o lması gerektiğini söyler
1. Hissi değil. şer'! bir hüküm olmalı;
2. Akli, mutlak ve zahir olma lı;
3. Müebbet veya muvakkat olmamalı;
4. Nasih, mensCıhtan sonra ve ayrıca mensuh ayet gibi kuvvetli olma lı.
Fenarl, nasih-mensuhu bilme i le ilgili konula rı d ö rt mad dede inceler:
ı. Nasih-mensuhu bilmenin vücubu,

2. Mensuhun çeşitleri,
3. Mensuhun tertibi ,
4. Nasih ve mensuh olan surelerin sayısı.
Bu çerçevede nasih ve mensuh olmayan surelerin 43, nasihi o lup mensubu olmayan
su relerin 6 , mensuhu olup nasihi olmayan surelerin 40 ve hem nasih hem mensuhu olan
su relerin ise 25 tane olduğunu, sürelerin tek tek ismini vererek z ikreder (s. 80-84).
Kur'an'ın cem\ Kur'an'ın ind iği yed i ha rf. kıra a t ve kıraat imamları konusunda
sadece eski bilgileri nakletmekle yetinen Fenarl, Kıraa t i l m i ' ndeki 'vakf' konusu ile 'kella'
lafzı üzerinde fazla ca d ur a rak bu konuda kend i görüşünü izah eder.

'Kur'dn ' m i 'cıız ı' konusuna fazlaca yer veren Müellif, i ' caz, mu ' cize, keramet. mu' c ize
ile kerametin farkla rı. sihir ve sihrin tılsım, ni renç, rukye ve ha lfetirat gibi kısımla rı üzerinde
duru r . Bura dan Kur'an'ın mu'ciz bir kitap olduğunu ortaya koymaya ça lışır. Fenarl, ayrıca.
mu' cizeyi hisle i d rak ed ilen hissi mu'cize ( N uh tufanı, ateşin Hz. İbrahim'e ka rşı serin oluşu
ve Musa'nın asa 'sı gibi) ve basiretle idrak ed i len ak/i mu'cize (Gaybdan haber vermek ve bir
eğitim görmeden i l i mierin hakikatini ortaya çıka rmak gibi) o l a rak iki kategoriye tabi tutar.
Hissi mu'cize, ha lka göre daha tesirli ve onla rın id rakleri i ç in daha süratlid i r . Faka t bu
işlerin bi lind iği i l i rnde mahir olanla rdan ba şkası, mu ' cize ile sihir ve ben zerlerini ayırt
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edemez . Akli mu'cizeye gel ince, isteklerinin son ha d d i Hakkı idrak etmek ve i lahi hidayet ve
ezen

inayetle

tahsis

ed i len

a l imlerden başkası

akli olanı

a kledemez.

Allah

Teala,

ahmaklıkla rı ve basiretierinin azlığı sebebiyle israiloğulla rının mu'c izelerinin çoğunu hissi
yaptı. Bu ümmetin mu'cizelerinin çoğunu ise, zeka seviyelerinin yüksek oluşu ve bu şeriatın
kıyamete kad a r baki olacağı için akli yaptı. Hz. Peygamber'e verilen hissi mu'cizelere birkaç
örnek verd ikten sonra Kur'an'ın akli mu'cize olduğunu şöyle i d d ia eder: Hz. Peyga mber' in
getirmiş olduğu kısa iba re ve ince işaretler sebebiyle akıl sahiplerinin a c iz ka ldığı hikmetieri
düşünüp bu latif hakikatiere ve incel ikiere muttali olan kişi Kur'an'ın ilahi kud ret ve rabbanl
hikmetin görünümü olduğunu kesin olarak b i l i r (s. 59-60).
O, Kur'an'ın i'cazının iki yönde olduğunu, birincisinin, Allah kelamı ola rak kelamın
bizzat kend isi;

ikincisinin ise,

insanla rın benzerini getirmekte a c iz ka ldıkla rı hususu

olduğunu ifade eder.
Fenari'nin Kur'an tefslri a l anında inceled iği konular ise şunla rdır: Tefslrin ta rifi, tefslr
ve te'vll ola rak kısımla rı, tefslr yapmanın cevazı ve tefslrin zahir ve batmını bilme yönleri,
te'vilin akli olduğu.
Tefslrin ta rifini yapmadan önce. Kutbud d in er-Razi (ö. 766/1364) ve Ta ftazanl'nin (ö.
792/1389) yaptığı tefslr tari flerini nakleden müellif, bu ta rifierin maksa dı tam ola rak
yansıtmadığını söyler ve kend isi tefslri şöyle tanımlar:
"Beşeriyetin, takatı m ikta rınca, dela let yönüyle, Allah'ın mura dının bilinmesi veya
zanned i lmesi ve Allah'ın kelamının ha l lerinin bilinmesid i r".
Tanımda geçen "beşeriyetin takatı mikta rınca" ifadesinde, her kişi Kur'an'ı aynı
oranda ve aynı seviyede anlayamaz. Çünkü insanla r fa rklı sosyo-ekonomik ve sosyo-kültür
çevrelerinde yetişmiş lerd i r. Ancak bu çerçevede Kur'an'ı anlayabilirler. "Allah'ın mura dının
bilinmesi" aslında çok zor bir iştir. Bir kısım müfessirlerin "Bu ayetten maksat, Allah'ın
muradı budur. " şeklindeki ifadeleri çok i d d i a lı bir ifa ded i r. Ancak Hz. Peygamber ' in o
ayetle ilgili açıkla ma l a rı kesin olur. Aksi takd i rde yapılan bütün açıklama l a r bir yorumdur.
"Veya zanned ilmesi" ifadesi, kişi Al lah'ın mura dının böyle olduğu kanısında dır. Aynı ayet
veya ayet pasajl a rı üzerinde fa rklı yorumların olduğu hatıriana cak olursa bu ifadenin
tanımda yer alması çok isabetlid ir. " Kelamın hal lerinin bilinmesi" i fadesi ise, nasih-mensOh,
muhkem-müteşabih, hakikat-mecaz gibi hususla rdır.
Dolayısıyla o, tefslri bir yorum ola rak görmüş ve herkesin ilahi kelamdan kendi
anlayış kabiliyeti çerçevesinde ya rarlanabileceğini ifade etmek istemiştir.
Tefslr ve te'vll kavramla rının mahiyetierini ve a ra l a rındaki fa rkla rı muhtel i f ilim
a d amla rının görüşlerini zikrederek değerlend i rmede bulunan müellif, tefslrin rivayete,
te'vllin ise d i rayete dayandığını söyler. Tefslr ve te'vll kavramla rının, ası l l a rı, türevleri ve
hangi anlamla ra gel diğini izah ettikten sonra, te'vilin 'ma kbul olan ve olmayan' şeklindeki
tasnifini çeşitli örneklerle açıkla r.
Kur'an'ı tefslr etmenin ca iz olup-olma dığı hususundaki fa rk lı iki görüşü zikrettikten
sonra Fenarl, Kur'an'ı tefslr etmenin caiz olduğu görüşünü benimsed iğini söyler. Nitekim,
tanıtmaya ça lıştığımız bu eseri, bu görüşte olduğunun bir göstergesid i r. Dolayısıyla Fenarl,
Kur'an'ın tefslr ve yorumunun yapılabileceği inancındadır. Zaten tefslr ilmini ta rif ederken
bu yöndeki tavrını ortaya koymuş olmaktadır. Ancak yorum yapılırken şer'! ve akli deli liere
istinad edilmesinin gerekli olduğunu savunur. Bu görüşü i le müellif, orta bir yol tuta ra k,
Kur'an'ı tefsi r etmenin ca iz olmadığına d a i r görüşü benimsemed iği gibi, bu konuda en geniş
selahiyeti de tanımaz .
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Fenar'i. aynı zamanda bir mutasawıf olduğu için Kur'an tefslri nde
Kur'an' ın .zahiri
batını, haddi ve matlaı olduğunu söyler (bkz : AclCınl, Keşfu'l- Hafa, Beyrut h.
1352,
no: 630). Müellif bu kavramları şöyle izaha çalışır: Kur'an'ın zahiri: Arabın
koyduğu
mücerred Arapça mefhumudur. Batını: Seleften rivayet edilen tefslrl manalardır. Ç
ünkü bu,
kelamın maksadı, ruhu ve özüdür. Matlaı: intikal ve kanunları bakımından inceleme ve
araştırmaya göre. farklı mertebeler üzerine yapılan mecaz! veya kinayeli olan te'v'lti

Hadi�

manalardır . Haddi ise. intikalatıdır (s . 9). Ona göre (zahir. batın. hadd ve matla') açıklı k ve
gizlilik mertebelerine göre manalarıo isimleridir . Zahi r, hislerin; batın ise, ruhların açığa
çıkmasıdır.

Vahdet-i Vücud düşüncesiyle ilgili olan esma ve sıfatın beş mertebede tecellileri
görüşünü işleyen Fenarl, ayetin zahiri tefslrini yaptıktan sonra. batıni tefslrini de yapar. Bu
durum, onun tefslr ekolünde önemli bir yeri olan işarl tefslri benimsediğinin kanıtıdır.
Bilindiği

üzere

işar'i tefSır,

zahir manasıyla bağdaştırılabilen,

yalnız sülCık erbabının

bilebileceği bir takım anlamlara ve işaretiere göre Kur'an'ı tefslr etmektir. Bu tefslr, sufinin
önceki fikirlerine göre değil, bulunduğu makama göre kalbine doğan ilham ve işaretiere
dayanır . " Buradan çıkan sonuç şudur: işarl tefslrde sadece batıni mana verilmemekte.
batıni mana ile zahiri mana bağdaştırılmaktadır. Nitekim Fenari de sadece batıni mana
vermenin tehlikeli ve sakıncalı olduğu görüşündedi r (s. 89).
Fenarl, Tefslr ilminin konusu olan Kur'an'ı 'Kastedilen manası Allafı katmda olan ve
Arapça olarak Hz. Peygamber'e indiri/en muteber Allah ke/amıdır' şeklinde tarif ettikten sonra,

tarifte geçen kelime ve kavramlarla neyi kastettiğini gerekçeleri ile tek tek tahlil eder. Şöyle
ki. "Allah kelamı"nı diğer kelamlardan; "muteber" kelimesiyle 'elhamdü b i 16 rabbil alemin'
gibi Allah kelamı olarak değil, normal bir söz olarak kullanılanlardan ayırdık. Çünkü bu tür
ifadeler bu durumda Kur'an değildir ve cünüp gibi kimselerin bunları okuması haram olmaz;
"Arapça nazım olarak inmiş olması" ifadesiyle Übeyy ve ibn Mes'ud gibi sahabilerin şaz
kıraatlerini, hükmü kalksın veya kalkmasın tilaveti mensCıh olanı ve Nemi suresinin
dışındaki Allah'ın kelamı olduğu kesinlik kazanmamış olan " besmeleler" i dışarıda bıraktık.
"Arapça nazım olarak" ifadesiyle Farsça kıraati dışarıda bıraktık . Çünkü bazıları onu caiz
görmüşlerdir. Ebu Hanife'nin kendisine has bir delile dayanarak bir farisinin onun yerine
o kuduğunun yeterli

olduğuna cevaz

vermesini bu ifadeyle dışarıda bırakmış oldu k .

" Kastedilen manası Allah katındadır" ifadesiyle d e manası hüküm veya kati delil ile değil.
manası tam olarak belirlenemeyen müteşabihat ve açıklaması tevatüre ulaşmamış olan
mübeyyenat gibi insanlar tarafından açıklanan manaları dışarıda bİraktık. "Peygamberimize"
sözüyle de diğer peygamberlere indirilen kitapla rı dışarıda bıraktık. Fenari kendisinin yaptığı
bu Kur'an tanımının şu tanımlardan daha uygun olduğunu söyler:
a) Hz . Peygamber'e indirilen. mushaflarda yazılan ve şüphesiz oradan mütevati r
olarak nakledilendir.
b) Onun tek bir suresinin bile mucize olduğu münzel kelamdır.
c) Tevatür olara k mushafın iki kapağı arasında bize nakledilendir.
Hiç şüphesiz, Kur'an. bir çok ilimleri açıkça veya işaret yoluyla içermektedir.
Dolayısıyla bir Kur'an yarumcusunun bu ilimiere mümkün olduğu ölçüde vakıf olması
gerekir. Çünkü Kur'an'ın lafızlarının manasını, hükümlerini, ahlaki, huku ki,
15 bkz: Zerkani. Mentif1ilii'l-ir[iin [i Ulllmi'I-Kur'iin. Baskı yeri ve tarihi yok. ll. 78.
16 "Elhamdü bi" metinde "bi" olarak geçen kelimenin "li Ilah" olması gerekir. Kanatimizce bu

içtimal vs.

bir tashih hatas1d1r.
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meselelerini ortaya koymak, insanlığın ders almasına vesile olmak üzere ind i rilen kıssalarını
açıklamak bu ilimleri bilmeye bağlıdır. FenMI. bir müfessi r için bilinmesi gerekli olan ilimleri
'lafzl' ve 'manevi' olmak üzere iki kategoriye tabi tutar:
ı. Lafzl ilimler: Lügat. İştikak, Sarf. Nahiv. Meanl, Beyan, Bedi i ve Kıraat

2.

Manevi

ilimler:

Kasas,

Asar,

Hadis,

Kelam,

Hakikat (Vehbi).

Fıkıh

Usulü,

Muamelat. Yasaklar, ibadet. Ahlak ve Tezkir ilmi.
Müellif. yukarıda z ikredilen bu 16 i lmi kendisinde bütünleşti ren kişilerin tefslr
i lminde gereken başarıyı elde edeceğini ve kesin olarak Kur'an'ı kendi görüşü ile tefslr
etmekle

itharn edilmekten kurtulmuş olabileceğini,

bu ilimlerde eksiği olanların

ise

Kur'an'ın tefslrini bilmesinin zorunlu olmadığını, bu insanların, ehlinden yardım istemesi ve
tefslri onlardan almalarını ve ancak bu suretle kendi görüşü ile tefslr edenlerden
olamayacağını ifade eder (s. 87).
Tefslr i lmini öğrenmenin farz-ı kifaye olduğunu söyleyen Fenarl. sahabe ve tabiun
müfessi rlerini de z ikreder. Müfessi r sahabilerden z ikrettiği isimler şunlardır: Ubey b. Ka'b (ö.
19/640). Ali b. Ebi Talib (ö. 32/652). Abdullah b. Mesud (ö 40/662). Zeyd b. Sabit (ö.
45/665). Abdullah b. Amr b. As (ö. 65/684) ve Abdullah b. Abbas (ö . 68/687) Tabiunun
seçkin müfessirleri o larak da şu isimleri verir: Alkame (ö. 62/681). Said b. Cübeyr (ö.
94!712). Mücahid (ö. 103/721). Dahhak (ö . 1 05/723) İk rime (ö. i 07/725) ve Hasan Basri (ö.
ll0/728)

(S. 12-13).

Bu bilgileri verdikten sonra Molla Fenarl, Fatiha Suresi'nin tefslrine geçer, ayetleri
zahiri ve batıni ')larak çok detaylı olarak açıklar. Müellif eserinde sadece ilmin bir yönünü
ele almaz, ilinıle alakah uzaktan-yakından ne kadar bilgi varsa eserinde işler. Yani müellifin
kitabı sadece bir tefslr kitabı değil, aynı zamanda, fıkhl, kelaml, tasavvufl vb . konuları da
içerir . Eserin katkısı budur.
Kaljnaklan lJÖnünden özellikleri: Fenari eserini zamanının tefslr anlayışına uymakla

beraber selefe bağlı bir metotla yazmıştır. Maturldl (ö. 333/944). Cassas (ö

370/980).

Sa 'lebl (ö. 427/1035). Teysir müellifi Kuşeyrl (ö. 465/1072). lsfahanl (ö. 503/1109). Gazzall
(ö. 505/1111), Kuşeyrl (ö

514/1120). Beğavl (ö. 516/1 i22). Secavendl (ö. 560/1165).

Sühreverdl (ö 632/1235). İbn Arabl (ö. 637/1239). Zemahşerl (ö. 538/1143). F. Razi (ö
606/1209). Kurtubl (ö. 671/1273). Sadreddin Konevi (673/1274). Kevaşl (ö. 680/1281). Kadi
Beydavl (685/1286). Ebu Hayyan (ö. 745/1344). Kutbuddin er-Razi (ö. 766/1364). Taftazanl
(ö . 792/1389) ve Şeyh Mahmud Kaşanl (ö . l 091/1680) başta olmak üzere diğer bir çok ilim
ehlinden istifade etmiştir. Faydalandığı bu kişilerin çoğu zaman isimlerini, bazen de
eserlerinin

ismini

z ikrederek

nakillerde

bulunur.

Ancak

bu

nakillerinde

adı

geçen

müelliflerin genel tefslr anlayışını benimsemekle beraber katılmadığı hususlarda onları
tenkit etmekt9n de kaçınmamıştır.
RivalJet tefsfri lJÖnünden özellikleri: AlJnü'I-A'uan. rivayet tefslrinin bütün şartlarına

uyarak kaleme alınmıştır, diyebiliriz. Daha anlaşılır bir ifadeyle söyleyecek olursak, Kur'an;
Kur'an, Hadis, sahabe ve tabiunun sözleriyle tefslr edilmiş, yerine göre, ayetlerin nüzul
sebepleri, nasih-mensuh oluşu kendi ölçüleri içinde beli rtilmiştir. Bilhassa Hadisler çokça
z ikredilmiş, ancak, sahih, fıasen ve ıalJıf gibi kısımlarına işaret edilmeden olduğu gibi
nakledilmiştir. Zaten yerleşmiş olan senetierin hazfi geleneğine Fenari de işti rak etmiş,
Hadis metinlerini Hadis mecmualarında geçtiği şekilden farklı olarak biraz kısaltarak almış
veya muhaddislerce cevazı kabul edilen manayı boz madan rivayet etmeyi benimsemiştir.
Bununla birlikte zaman za man zayıf ve uydurma hadisiere yer verdiği görülmektedir.
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Diriiyet tefslri yönünden özellikleri: Kur'an'ın sadece bir suresinin tefslrini
yapan Fenar'i
eserinde, dirayet tefslrine gereken önemi vermiş, gerek Tefsir Usulü bölüm
ünde, gereks
Fatiha'nın tefslrini yaparken lügavl ve mana/işarl tefslrini ön plana çıkarmıştır.

�

Kelime ve

tertip yönünden cümleleri nasıl tahlil etmişse, kaz , belagat ve edebi sanatlara da
yer
vererek kendi özgün yaklaşımını o rtaya koymuştur. Ayrıca, konuların ağırlık noktasını
tasawufl-felsefl meselelerin oluşturması ve bir dirayet tefslri ekolü olarak işarl Tefslr'in
özelliklerini taşıması eserin bir dirayet tefslri oluşunun göstergeleridi r .

Eser, şerh, d i l v e mantık kurallarının fazlaca işlendiği bir dönemde yazıldığından
dolayı ifadeler kapalı ve ağdalıdır.
Müellif, Hanefi mezhebine son derece bağlı olduğundan eserinde kendi mezhebini
diğer mezheplere karşı müdafaa etmiş ve görüşlerini tercih etmiştir. Diğer mezhep ve
fakihlerin görüşlerini ise. ilmi esaslar çerçevesinde kalarak reddetmişti r . Ehl-i Sünnet
mezhebini, Mu'tezile mezhebi karşısında müdafaa ederek, kelam konusuyla ilgili ayet ve
konuları bu yönde değerlendirmiş, tırkaların münakaşalarına gi rmeden bu konuda te'vilden
kaçın mıştır.
Molla Fenarl, mutaassıp bir kişi olmayıp, deliliere dayanarak kendi görüşlerini
savunmuştur.
Netice itibariyle Aynü'/-A'yiin'ın metodi k bir eser olduğunu özetle ve maddeler
halinde şöyle sıralayabiliriz:
I.

Teorik

bilgi

ile pratik

bir arada verilerek konunun daha

iyi anlaşılması

hedeflenmiştir. Bu çerçevede Fatiha Suresi'nin tefsirine geçilmeden önce Tefsi r Usul bilgisi
detaylı bir şekilde işlenm iştir.
2. Konular "bab" ve "fasıllar" gibi bölümlere ayrılarak daha anlaşılır yapılmıştır.
3. Özelli kle Fatiha'nın tefslrinde ele alınan tüm ayetler belli bir sistem içerisinde
işlenmiştir. Her ayetle ilgili olarak, 'l'rab, Kıraat, Lügat, Beyan, Tefsir, Hadis, Kelam,
Ahkam, Mearif, Hakikat ve Tezkir' alt başlığı altında Fatiha su resinin ayetleri çok farklı
perspektiften izaha çalışılmıştır. Tefslrin bu umumi havasına uymayan bazı istisnalar varsa
da , bunlar önemsenmeyecek kadar azdır.
4 . Tanıtmaya çalıştığımız bu eserde müellif, sadece konularla ilgili rivayetleri
sıralamakla

kalmamış,

zamanının meşhur

olan

ilimleri

ışığında geniş

açıklamalarda

bulunmuştur.
Bilindiği üzere müfessi r toplumun aynası mesabesindedi r . Bundan dolayı çağının
insanını ve toplumunu, bunların problemlerini ve yaşadığı döneme hakim düşünce ve
sistemleri bilmesi gerekir. Bir başka anlatımla, müfessir, çağının sosyo-kültürel unsurlarını
dikkate alarak ayetleri yorumlamalı ve yeni problemlerle karşılaşan ve ne yapacağını
bilemeyen

insanlara bir çözüm arama çabası içerisinde olmalıdır . Çağını tanımayan

müfessi rin yapacağı tefsir, teorik olmaktan ileri gidemez . Kısaca tefslr, Kur'an-ı Kerim'den
çağın problemlerine çözüm üretmek ve toplumu daha iyiye doğru yönlendi rmek için
yazılmalıdır. Bu durum, ortam-müfessir ilişkisini ele verir. Müellifimiz Molla Fenari de yaşadığı
dönemin sosyo- kültürel unsurlarını dikkate alarak ayetleri yorumlamıştır.
5. Aynü'I-A'yan geniş çapta bir tefsi rdir. Bundan dolayı işlenen her konu teferruatlı
olarak ele alınmıştır. Okuyucu bu tefsirde ne aradığını rahatlıkla bulabiieceği gibi doyurucu
bilgilere de ulaşabilir.
6. Eserde rivayet ve d i rayet metodunun cem edilmiş olduğunu söyleyebiliriz .

