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ÖZET
Osmanlı tefsir geleneği içerisinde önemli bir yer tutan müstakil ayet tefsirlerinin her biri tek tek
incelenmeye ve araĢtırmaya değer niteliktedir. Bu alanda yapılacak çalıĢmalar Osmanlı tefsiri hakkında bizim
açımızdan karanlıkta kalmıĢ olan ciddi bir ilmî birikimi ortaya çıkaracaktır. El yazması eserler kültürümüzün
etkilerini takip etme açısından önemli birer ipucu niteliğindedir. Bu çalıĢmamızda Saraybosna Gazi Hüsrev Bey
Kütüphanesinde bulunan 7167/2 nu.da kayıtlı Tefsîru Ayeti‟l-Kursî ve R-2856/5 nu.da kayıtlı Terceme Ayeti‟lKursî isimli eserler karĢılaĢtırılacaktır. Ayet tefsirleri kaleme alınırken genel anlamda klasik tefsir usulünde
kullanılan usulün takip edildiğini müĢahede etmekteyiz. Buna göre, ayette yer alan kavramların anlaĢılması için
filolojik tahliller yapılmaktadır. Burada modern bilimsel anlayıĢta olduğu gibi kaynak verme durumu çok azdır.
Bazen kaynak olarak kullanılan eserlerin eser ismi ya da müellif isminin zikredildiği görülmektedir. Bu
araĢtırmamızda Tefsîru Ayetil-Kursî isimli eser incelenecek ve bu eserin bilimsel değeri ile Tefsir ilmi açısından
önemi ortaya konulmaya çalıĢılacaktır.
Anahtar kelimeler: Ayet, Tefsir, El Yazması, Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi, Ayete‟l-Kursi.

ABSTRACT
Each distinct verse description which has an important role in Ottoman tafsir tradition is worth to be
examined and researched one by one. Studies in this field will reveal a significant accumulation of knowledge on
Ottoman tafsir which was in the dark for us. Manuscripts serve as an important lead to follow the traces of our
culture. This study will try to comparison the manuscripts called Tefsîru Ayetil-Kursî registered as 7167/2 and
the manuscript called Terceme Ayeti‟l-Kursî as R-2856/5 in Sarajevo Gazi Husrev Bey Library Manuscripts. We
observe that classical tafsir method is generally followed when writing the description of verses. Therefore,
philological analysis is examined to understand the terms in the verse. Contrary to modern scientific
understanding, citing is rare in this field. It‟s observed that sometimes work title or the author name of the
manuscript used as a source is cited. When expounding the verses, other Quran verses related to that topic are
also referred. This research manuscripts called Tefsîru Ayetil-Kursî and Terceme Ayeti‟l-Kursî will be examined
and their scientific value and their importance in Tafsir will be revealed.
Keywords: Ayat, Hermeneutics, Tafsir, Manuscript, Sarajevo Gazi Husrev Bey Library, Ayat Al-Kursî.
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GİRİŞ
Saraybosna Gazi Hüsrev Kütüphanesi El Yazması Eserler 7167/2 nu.da kayıtlı Tefsîru
Ayeti‟l-Kursî ve R-2856/5 nu.da kayıtlı Terceme Ayetel-Kursî isimli eserler Bakara suresi
255. ayet olan ve “Ayet el-Kursî” olarak isimlendirilen ayetin tefsiridir. 3 Ayetin metni Ģu
َۤ
ْ ََضَ َه ْيَذَاَالهرِيَي
Ģekildedir. “َُ ُ ََْش
ِ َ ٍَُُي َا ْلقَيُّْ ُم َلََتَأ ْ ُخر
َّلًَََ ْْ ٌمَلَََُ َهبَفِيَال ه
ِ َِّ َهبَفِيَاْلَ ْز
َ س ٰو َْاث
َ ٌسٌَت
ُّ َا َ هَّللَُلََا ِٰلَََاِلهَُ ََُْا ْلح
ُ َّلََيُ ِحي
َََّل
ِ س َ َُك ُْس
ِ َّ
ِ ٍطْىَ َ ِبْش َْيء
س ُّيََُال ه
َ ََِّاْلَ ْزض
َ س ٰو َْاث
َ َه ْيَ ِع ْل ِو ََِاِلهَبِ َوبَش ََۤب َء
َ َّ َهبَ َخ ْلََ ُِ ْن
َ ِيِ ْن
ِ ِع ٌْدَ ٍَُاِلهَ ِب ِب ْذ ًِ ََِ َي ْعلَ ُنَ َهبَ َب ْييَ َا َ ْيد
ُ َْ َح
ََُّ َُْ َا ْل َع ِل ُّي َا ْل َع ِظي ُن
ِ ٍُ ُ ” َيئ ُْدAyetin anlamı Kur‟ân Yolu isimli tefsirde Ģu Ģekilde ifade
َ ظ ُِ َوب
edilmiĢtir: “Allah, ondan baĢka tanrı yoktur; diridir, her Ģeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır.
Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça
katında hiçbir kimse Ģefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları o bilir. Onun
ilminden hiçbir Ģeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. Onun kürsüsü gökleri
ve yeri içine almıĢtır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.”4

1. R-2856/5 NU.DA KAYITLI TERCEME AYETEL-KURSÎ
Katalog verilerinde eserin ismi “ ”تسجوت َأيتَالكسسيَببلتسكيتTercemetu Âyeti’l-Kursî bi’tTurkiyye (Targama Aya al-Kursi bi at-Turkiyya) Ģeklinde yer almaktadır. Yine katalogda
Bakara 255. ayetin, Ayete‟l-Kursî‟nin (Ajeti-Kursi) tefsiri olduğu ve 61b-62b varaklar
arasında yer aldığı belirtilmektedir. (Popara, 2001, IX, 527-528.) R-2856 nu.da bulunan bir
mecmuanın beĢinci risalesidir. Katalog sıra numarası 5802‟dir. Nesih hattıyla siyah
mürekkeple yazılmıĢ ayetlerin kırmızı mürekkeple üstü çizilmiĢtir. Metin kırmızı bir çizgi ile
çerçevelidir. Eserin de içinde yer aldığı Mecmua‟nın birinci risalesi müellifi bilinmeyen bir
ilmihaldir (la-5b). Ġkinci risale Hoda Rabbum isimli bir eser (6a-12a), üçüncü risale Namazlık
isimli bir eser (12b-40b), dördüncü risale Ġlmihal-Muhtasar Hulviyyât („Ilm-ıhal-Muhtasar
Hulwıyyat) (41a-61a), beĢinci eser değerlendirmemize konu olan eser, altıncı eser Bâbu
ġurûti’s-Salât isimli eserdir (63b-79a). (Popara, 2001, IX, 526-528.)

3

Bu makalede değerlendirmesi yapılan Ayet el-Kursî tefsirlerinden bir tanesi olan 7167/2 nu.da kayıtlı eser
hakkında müstakil bir çalıĢma; “El Yazması Eserler Örneğinde Balkanlarda Türk Kültürünün Ġzleri -Saraybosna
Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi 7167/2 nu.da Kayıtlı Tefsîru Ayeti‟l-Kursî Ġsimli Eser-” baĢlığı ile UKDA ve
Uluslararası Vizyon Üniversitesi tarafından Üsküp /Makedonya‟da 27-29 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenen I.
Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu’nda (Balkanlar) tebliğ olarak sunulmuĢ ve International Journal
of Language Academy‟de yayımlanmasına karar verilmiĢtir. Bu çalıĢmamızda ise adı geçen eser de dâhil olmak
üzere Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesindeki Ayete‟l-Kursî tefsirleri incelenmiĢtir.
4

https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Bakara-suresi/262/255-ayet-tefsiri (05.08.2018)
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2. 7167/2 NU.DA KAYITLI TEFSÎRU AYETİ’L-KURSÎ
Katalog verilerinde eser, R-7167 nu.da bulunan bir mecmuanın ikinci risalesidir.
7167/2 nu.da 24b-26a varaklar arasında kayıtlıdır. Katalog numarası 6065‟dir. Mecmua‟nın
birinci risalesi olan ve Candaroğlu Ġsmail Bey‟e ait olan Hulviyyât (Karagöz, 2014: 6-31)
isimli eserin özetlenmiĢi olan Ġlm-i Hâl-Muhtasar Hulviyyât adlı eserin (Gazi Hüsrev
Kütüphanesi Yazmaları, 7167/2, vr.1b-24a) istinsah tarihi katalog verilerinde 1204/1789
olarak yer almaktadır (LaviĤ, 2002: X, 224). Bu eserler aynı müstensih tarafından istinsah
edilmiĢ ise üzerinde çalıĢacağımız risale de aynı tarihte veya yakın bir tarihte istihsah edilmiĢ
olabilir. Mecmua‟da yer alan üçüncü eser Tecvîd (vr. 30a-33b), dördüncü eser Bâbu’Ģ-ġurût
ve’s-Salât (vr. 34b-47b), beĢinci eser Ġlm-i Hâl li-Mechûl (vr. 48a-62) adıyla kaydedilmiĢ
müellifi bilinmeyen bir ilm-i hâl bulunmaktadır.
Eserin Risaledeki ismi “Hâzâ Tefsîru Ayeti‟l-Kursî” Ģeklindedir (Gazi Hüsrev
Kütüphanesi Yazmaları, 7167/2, vr. 24b.). Türkçede besmele ile beraber en yaygın olarak
kullanılan ayet ismi Bakara Suresi 255. ayete ad olan “Ayetu‟l-Kursî”dir. Bu isim ilgili ayette
yer alan “Kursî (َ”)كسسي
kelimesinin “ayet” lafzı ile beraber kullanımından oluĢan ve “Kursî
ّ
Ayeti” anlamına gelen “Ayetu‟l-Kursî” ibaresinin yaygın olarak kullanılan Ģeklidir. Biz bu
çalıĢmamızda hem aslî Ģekline uygunluğu hem de Türkçede yaygın olarak kullanılan ifadeyi
çağrıĢtırması hasebiyle “Ayete‟l-Kursî” Ģeklinde kullanımı tercih edilmektedir. (Baltacı, 2011,
26 vd.) Katalog bilgilerinde eserin ismi “Tefsîru Ayeti’l-Kursî ve Ba‘di’s-Suver min Cüz’i
‘Amme (Tafsir Aya Al-Kursiwa Ba„d Suwar Min Guz Al-Amm)” Ģeklindedir. (LaviĤ, 2002,
X, 224). Eser, devam eden sayfalarla birlikte isimlendirildiği için katalog verilerinde vr. 24b29b arasında gösterilmiĢtir. AraĢtırmamıza konu olan eser 24b-26a varaklar arasında yer
aldığı için biz bu varaklar arasını göstermeyi tercih ettik. Katalog bilgilerinde 10,5 x 5,7
ebadında 9 satır, nesih yazı ile yazıldığı belirtilmektedir. Ġstinsah yılı ve yerinde dair bilgi
olmadığı ifade edilmektedir. Eser siyah mürekkeple, yorumlanan ayetin kelimeleri ise kırmızı
ile yazılmıĢtır. Dili eski Türkçedir (Osmanlıca). Yazarına ve müstensihine dair metinde ve
katalogda bir kayıt bulunmadığı için tarafımızdan bilinmemektedir. Metin kırmızı bir çerçeve
ile sınırlandırılmıĢtır.5 Katalog bilgilerinde eserin sonunun eksik olduğuna dair bir ifade var
ise de (Nepotpuno na kraju) bu 29b‟nin sonu ile ilgilidir. Çünkü bizim araĢtırmamıza konu

5

AraĢtırmacılar için katalogda yer alan bilginin orijinal haline burada yer vermekte yarar görmekteyiz.
“Komentar ajeta iz sure Bekare, te posljednjih nekoliko sura iz Amme džuza, na turskom jeziku, od nepoznatog
autora. Nepotpuno na kraju. … (Eserin ilk ve son cümlesi) … Dimenzije teksta 10,5 x 5,7; 9 redaka. Nash,
krupan. Mastilo crno, riječi koje se komentarišu nadvučene crvenom linijom. Tekst uokviren debljom linijom
crvene boje. Nema podataka o prepisivaču, godini ni mjestu prepisa.” (LaviĤ, 2002, X, 224)

ASEAD CĠLT 5 SAYI 12 Yıl 2018, S 728-738

Burhan BALTACI 731

olan kısmın sonunda eser sona ermektedir ve bir eksik görünmemektedir. (LaviĤ, 2002, X,
224.)
Eserin ilk cümlesi katalogda, “َُراَتَسيسآيتَالكسسي َاعْذَبيَصٌَْزمَالتجبَايدزم:َل
ّّ  ”اĢeklinde
ّ
yer almaktadır. Burada yer alan “ ”صٌَْزمkelimesinde “fâ” harfi yerine “ğayn” harfi olmalı ve
“eûzu” kelimesinin anlamı olan ““ ”صغٌْزمsığınırım” ifadesi olmalıdır. (Kelime her iki eserin
katalog bilgilerinde de yanlıĢ okunmuĢtur.) Katalogda eserin son cümlesi olarak verilen ibare
ise 29b‟de yer alan cümle olmalıdır. Ġncelediğimiz eser 26a‟da sona erdiği için ve bu cümle
araĢtırmamızla alakalı olmadığından dolayı bahsine gerek görülmemiĢtir.6
3. ESERLERİN ORTAK METNİ
Metin incelemesi yapılırken 7167/2 nu.da kayıtlı Tefsîru Ayeti‟l-Kursî isimli eser ana
metin kabul edilmiĢ; R-2856/5 nu.da kayıtlı Terceme Ayetel-Kursî isimli eserdeki farklara ise
iĢaret etmekle yetinilmiĢtir.
7167/2 nu.da kayıtlı eserin metni aĢağıdaki Ģekildedir.7
(vr. 24b)8 “Hâzâ Tefsîru Ayeti‟l-Kursî9
( )اعْذBen sığınırım iltica ederim ( )ببهللAllah Semî-i Karîb‟e ( )هيَالْشيطبىَالسجينmerdûd
olan Ģeytan-ı racîmin Ģerrinden (َين
س ِـن ه
ْ  ) ِبve dahi ben bed‟ edip, yani baĢlarım
َالسحْ ٰو ِي ه
َاَّللِ ه
ِ َالس ِح
dünya ve ahiret nimetlerin verici Allah AzimüĢ-Ģan‟ın ism-i Ģerifiyle (َِ)اَّلل
 هTanrı ( )تݣسیTeâlâ
(ََُْ َُ ) َۤلََا ِٰلَََاِلهibadete layık ve müstahak bir zat ve bir mevcut yoktur,
10
(vr. 25a) illâ (sadece) o Allah vardır (َيَا ْلقَيُّْ َُم
ُّ  )ا ْلحkâim bi-zâtihî mukîm li-gayrihîdir (ََل
11
َّلَ ًََ ْْ ٌَم
ِ س ٰو َْا
ِ َ ٍُُ )تَأ ْ ُخرfütur ve nevm ona arız olmaz (َض
 ) َلَُ َ َهب َفِي َال هgöklerin ve
ِ َّ َهب َفِي َاْلَ ْز
َ ٌسٌَت
َ ث

6

Yukarıdaki ibarenin okunuĢu ve anlamı: “Evveluhû: Hâzâ Tefsîru Ayeti‟l-Kursî (Eserin baĢı: Bu “Ayete‟lKursî” tefsiridir. Eûzu, ben sığınırım ilticâ ederim… )” (LaviĤ, 2002, X, 224).
7

Parantez içleri tefsir edilen ve metinde üstü kırmızı ile çizilen kelimeleri, parantez dıĢları ise ayet metnini
açıklayan Türkçe ifadeleri içermektedir. Türkçe kısımdaki parantez içi açıklamalar ve noktalama iĢaretleri yanlıĢ
anlamayı gidermek için konulmuĢtur. Metne ait değildir. Bir sayfadan diğerine geçiĢte paragraf yapılmıĢ, cümle
sona ermediği için sayfa geçiĢlerinde noktalama iĢaretine yer verilmemiĢtir.
8

Parantez içinde verdiğimiz bu rakamlar incelememize konu olan eserlerin varak numaralarıdır. Varak
numarasından sonra o sayfadaki metne yer verilmiĢtir. R-2856/5 eserin baĢlangıç sayfası vr.61b‟dir.
9

“Bu, Ayete‟l-Kursî tefsiridir.” anlamına gelen eserin baĢlığı olarak kabul edebileceğimiz bu cümle Arapça
olarak yazılmıĢtır (vr. 24b). R-2856/5 nu.da kayıtlı Terceme Ayetel-Kursî isimli risalenin ilk sayfasında baĢlık
bulunmamaktadır (vr. 61b).
10

R-2856/5 eserin vr. 62a burada baĢlamaktadır.

Parantez içinde yer alan ayetten alınan kelime asıl nüshada sehven “ْ ”لَ َتَأ ْ ُخرُحĢeklinde yazılmıĢtır. (Gazi
Hüsrev Kütüphanesi Yazmaları, 7167/2, vr. 25a). Biz ayetteki kelimenin doğrusu olan “ٍَُ ُ ”لَ َتَأ ْ ُخرĢeklinde yer
verdik. Parantez içinde yer verdiğimiz kısımlarda bazı küçük hareke hatalarının yerine doğrusunu yazdık. R2856/5 eserin vr. 62a‟da ise doğru yazılmıĢtır.
11
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ْ َه ْي َذَاَالهرِيَ َي
yerlerin dâhilinde ve haricinde olan cümle eĢya (her Ģey) ona mahsustur (َْشََ ُ َُ ِع ٌْدَ ٍَُاِله
ََِ ًِ )بِ ِب ْذkimdir ol, kim12 Ģefaat edebile hazretinde (huzurunda)
(vr. 25b) illa (sadece) onun izniyle eder (ََّ َهب َ َخ ْلََ ُِ ْن
َ ِيِ ْن
ِ  )يَ ْعلَ ُن َ َهب َبَ ْييَ َا َ ْيدmahlukatın
ُ )ّلَ َيُ ِحي
iĢleyeceklerini ve iĢlediklerini cümle (tamamını) bilir13 (ََه ْي َ ِع ْل ِو َِ َاِله َبِ َوبَش ََۤب َء
ِ ٍطْىَ َبِْش َْيء
َ ve
dahi bunlar onun ilminden bir14 Ģey ihata edip bilmezler illa meğer ki bilmelerini dileye (َُ َ س
ِ َّ
ُ َْ َح
َََّاْلَ ْزض
ِ س ٰو َْا
ِ  )ك ُْسAllah Teâlâ‟nın kürsisi semavat u arzı muhit oldu (ظ ُِ َوب
ِ ٍُ ُ)ّلَ َيَئ ُْد
سيَُُّ َال ه
َ ث
َ ve
dahi ona sıklet vermez
(vr. 26a) semavat u arzın hıfzı (َ)ُّ َُْ َا ْلعَ ِل ُّي
َ ve dahi Allah Teâlâ endâd ve eĢbâhtan
münezzehtir (َ )ا ْلعَ ِظي ُنazamet u celal sahibidir.
Metin okumamız neticesinde vardığımız sonuca göre, eserler -her ne kadar isimleri
farklı olsa da- aynı eserin istinsah edilmiĢ farklı nüshalarıdır. Basit eksiklikler ve bazen
yüklemin eksik yazılması eserlerin istinsah olduğunu göstermektedir. Eserlerden ortak bir
metin üretilebilmektedir. Ġstinsahta atlanan veya eksik yazılan kısımlar bunu göstermektedir.
4. ESERLERİN İSMİ VE MÜELLİFİ
Eserlerin müellifi belli değildir. Müellifinin belli olmaması eserin anlaĢılması ve
değerlendirilmesi açısından bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. Fakat el yazması eserlerde
bu sıkça karĢılaĢtığımız bir durumdur. Yazar bazen isteyerek ismine yer vermezken bazen de
bu tefsirler müellif nüshası gibi baĢkaca metinlerden istinsah edildiği için müellif bilgisine
rastlanmamaktadır. R-2856/5 nu.da kayıtlı eserin ismi metinde bulunmamaktadır. Basılı
katalogda Terceme Ayetel-Kursî ismi yer almaktadır. 7167/2 nu.da kayıtlı eserin ismi “Hâzâ
Tefsîru Ayeti‟l-Kursî (Bu, Ayete‟l-Kursî tefsiridir.)” Ģeklinde yer almaktadır. Ġsimlendirmeler
bazen müellife bazen de müstensihe ait olmaktadır. Metnin dibacesinde veya ferağ kaydında
bulunmayan isimlere ihtiyatla yaklaĢmak gerekmektedir. Bu eserin ismi de her ne kadar
metnin üst kısmında yer alsa da metnin dibacesinde veya ferağ kaydında bulunmadığından
dolayı müellife ait olup olmadığı kesin değildir.
7167/2 nu.da kayıtlı eserin ismi her ne kadar Tefsîru Ayeti’l-Kursî olarak tefsir ismi ile
adlandırılmıĢ ise de, R-2856/5 nu.da kayıtlı eserin katalogdaki Terceme Ayetel-Kursî ismi
daha isabetli bir adlandırmadır. Çünkü eserler tefsirden ziyade meal tefsir diyebileceğimiz
tarzda meal ağırlıklıdır.

12

R-2856/5 eserde ikinci “kim” kelimesi yoktur (vr. 62a).

13

R-2856/5 eserde “mahlûkatın işleyeceklerini ve işlediklerini cümle…” şeklinde yer almaktadır,“bilir” kelimesi
atlanmıştır (vr. 62a).
14

R-2856/5 eserin vr. 62b burada baĢlamaktadır.
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5. ESERLERDEKİ BAZI KAVRAMLAR
7167/2 nu.da kayıtlı eserin baĢlığı Arapçadır. R-2856/5 nu.da kayıtlı eserde baĢlık
yoktur. Diğer kısımlar her iki eserde de Türkçedir. Kısa bir eser olması hasebiyle her iki
nüshaya da “ayetin yorumlu mealidir” diyebiliriz. Genelde Türkçe kelimeler kullanılmakla
beraber eserlerde yazıldığı dönemde kullanılan bazı Arapça kelimeler ile din dilinde
kullanılan kavramlar da kullanılmıĢtır. Bunları kısaca açıklamakta yarar vardır.
Allah: Eserlerde eûzu‟nün Ģerhinde Allah kelimesini aynıyla kullanmayı tercih
ederken besmelenin açıklanmasında “Tanrı” olarak açıklamıĢtır. Geleneğimizde de Allah
isminin tefsiri genelde besmele tefsiri esnasında yapılmıĢtır. Bunun örneklerine besmele
tefsirlerinde rastlamaktayız (Baltacı, 2016, 399-402). Müstakil besmele tefsirlerinde Allah
kelimesi hakkında geniĢ açıklamalar yapılmıĢtır. Burada dikkat çekici olan Allah isminin
“Tanrı ( )تݣسیTeâlâ” olarak açıklanmasıdır. “Teâlâ” kelimesi Arapça bir kelime olmakla
beraber Türkçe “Tanrı” kelimesine eklenerek kullanılabilmiĢtir. Günümüzde Tanrı ve Allah
kelimelerinin günlük kullanımda sanki ayrı varlıkların isimleri gibi algılanmasına karĢın bu
eserde aynı varlığa ad olan bu iki kelime rahatlıkla birlikte kullanılmaktadır. Bu kullanım,
eserin yazıldığı dönemde din dilindeki rahatlığı bize göstermesi açısından önemlidir.
Azamet u celâl: Allah‟ın büyüklüğünü ve yüceliğini ifade eden “azamet” “Azîm” ismi
ile bağlantılıdır. Allah'ın isimlerinden olan azîm, "emirlerine hiçbir Ģekilde karĢı gelmek
mümkün olmayan ve âciz bırakılamayan, zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaĢılmayacak
kadar ulu varlık" manasını ifade eder. (Ulutürk, 1988, 134). Allah'ın kahır ve gazabına delalet
eden isim ve sıfatları için kullanılan bir tasavvuf terimi ise “celâl”dir (Uludağ, 1993, VII,
240).
Endâd ve eĢbâh: “denkler ve benzerler” anlamına gelen Arapça iki kelimedir.
Fütûr: Ara vermek aralık bırakmak anlamına gelen Arapça bir kelimedir.
Ġbadet: Arapça aslı “ ”عبدkökünden türemiĢtir. Kelimenin kökeni “kulluk” anlamına
gelmektedir. Kur‟an‟da Allah‟a kulluk anlamında “ „a-b-d” kökünün anlamı; “Varlığına ve
birliğine inanılan Tanrı‟ya gönülden boyun eğmek, onun için çalıĢmak, emirlerini emredildiği
Ģekilde, samimiyet ve sadakatle yerine getirmektir.” Diller arasında kavram geçiĢi bilinen bir
gerçekliktir. Bir dilden baĢka bir dile kavramlar geçerken aynı anlam alanı ile geçtikleri gibi,
bazen anlam geniĢlemesi bazen de anlam daralmasına uğramaktadırlar. “Kulluk” anlamına
gelen “ibâdet” kelimesi de böyledir. Öncelikle Ģunu belirtelim ki, dinî konular iman, ibadet,

ASEAD CĠLT 5 SAYI 12 Yıl 2018, S 728-738

Burhan BALTACI 734

muamelat ve ahlak olarak ana baĢlıklar altında toplanır. Görüldüğü gibi Türkçede “ibadet” bu
baĢlıklardan sadece bir tanesidir.
Kur‟ân‟da ifadesini bulan Arapça “عببدة/„ibâdet” kelimesi ise yukarıda sayılan hususların
tamamını içine almakta ve “kulluk” olarak çevirmek daha isabetli olmaktadır. Müellifin
“ibadet” kelimesi ile kastı da “kulluk” kelimesinin ifade ettiği anlam alanıdır (Halîl b. Ahmed,
2003, III,83; Râğıb, ts., s.319).
Ġlticâ: Arapça kökenli olan “ilticâ” kelimesi “yönelmek, sığınmak” anlamına gelir.
Kâim bi-zâtihî: Allah‟ın varlığının kendinden olması baĢka birine ihtiyaç duymaması
anlamına gelir. Kelam ilminde Allah‟ın zâtî sıfatları arasında sayılan “kıyâm bi-nefsihî”nin
bir baĢka deyiĢle ifade edilmesidir. Eserde “ََي َا ْل َقيُّْ ُم
ُّ  ا ْلح/el-Hayyu‟l-Kayyûm” ibaresi bu Ģekilde
açıklanmaktadır. Ayette geçen kelimeler itibariyle “el-hayy” ve “el-kayyûm” Allah‟ın iki ayrı
sıfatıdır. Ayetteki “el-kayyûm” kelimesi “mukîm li-gayrihî” olarak açıklanmıĢtır. ġimdi “elhayy” kelimesinin açıklaması ile devam edelim. Ayetteki “el-hayy” kelimesi Allah‟ın hayat
sahibi olmasına delalet eder. Eserlerde Allah‟ın hayat sahibi olması anlamına gelen “el-hayy”
sıfatını “kıyâm bi-nefsihî” sıfatını çağrıĢtıran “kâim bi-zâtihî” ile tefsir edilmiĢtir.
Karîb: Allah‟ın her Ģeye yakın olduğunu ifade eden bir kavramdır.
Kürsî: Kürsî terim olarak “naslarda Allah‟a atfedilen ve ilâhî hükümranlığı ifade eden
mânevî yahut nesnel varlık” diye tanımlanır. Kürsî, Kur‟an‟da yer aldığı iki ayetin birinde
Allah‟a nispet edilmiĢ ve O‟nun kürsîsinin göklerle yeri kuĢattığı belirtilmiĢtir (el-Bakara:
2/255). (Yavuz, 2002, XXVI, 572-573)
Mukîm li-gayrihî: Bu ifade Ġslami ilimler geleneğinde “kâim bi-zâtihî” ile birlikte
kullanılagelmiĢtir. Geleneğimizde genelde Allah‟ın “el-Kayyûm” sıfatı açıklanırken bu
ifadeler kullanılmaktadır. Kadim gelenekte yer bulan bu kavramın (Tahâvî, 1995, s.9.)
kullanımı günümüz eserlerinde de devam etmektedir. (EĢkar, 1999, s.205.)
Münezzeh: Her türlü eksik ve noksan sıfattan “tenzih edilen, tenzih edilmiĢ” anlamına
gelir. “Tenzih” ise sözlükte “her türlü kötü ve nâhoĢ Ģeyden uzak olmak” anlamındaki nezâhet
kökünden türemiĢtir. “Tenzih” “kusur ve ayıplardan uzaklaĢtırmak” demektir. Terim olarak
“zât-ı ilâhiyyenin âcizlik, eksiklik ve yaratılmıĢlık özelliklerinden arınmıĢ olduğunu
benimseyip ifade etme” Ģeklinde tarif edilir (Yurdagür, 2011, XL, 472). Bu kelime Allah‟ın
bu tür sıfatlardan ve özelliklerden uzak olduğunu ifade etmek için kullanılır.
Nevm: Uyku anlamına gelen Arapça bir kelimedir.
Semâvât ve arz: “Gökler ve yeryüzü” anlamına gelen Arapça iki kelimedir.
Semî„: Allah‟ın her Ģeyi duyma sıfatını ifade eden bir kavramdır.
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ġefaat: Ahirette Allah‟ın izni ile iman edenlerin hayrına olarak gerçekleĢecek olan özel
durumlardır. Ahirette kimlerin kimlere Ģefaatçi olacağı hususu Ġslam düĢünce geleneğinde
tartıĢılmıĢtır (Yavuz, 2010, XXXVIII, 412-415).
6. AYETE’L-KURSİ TEFSİRLERİNDE MÜELLİFİN YORUM TARZI
Yukarıda da ifade edildiği gibi Ayete‟l-Kursi tefsiri meal tefsir hüviyetindedir. Bu
sebeple her bir ayetin tefsiri bulunmamaktadır. Tefsire konu olan Bakara suresi 255. ayet
Allah inancı ile alakalı olduğundan ayetin tefsiri den itikadî yönü ağır basan bir tefsirdir.
Ġtikadî tefsirlerde tenzihçi ve yorumcu yaklaĢım olmak üzere iki tür tefsir/yorum
biçimi ile karĢılaĢmaktayız. (Demirci, 2015, s.197 vd.) Eserin yazarının öne çıkardığı
yaklaĢım tarzı tenzihçi yaklaĢım tarzıdır. Bu yaklaĢımda haberi sıfatları ihtiva eden ayetlerin
veya kelimelerin (müteĢabih) tefsir edilmekten/yorumlanmaktan ziyade yorumsuz bırakılması
söz konusudur.15 Ayetin tefsirinde yazar “َََّاْلَ ْزض
ِ س ٰو َْا
ِ س َ ُ َك ُْس
ِ ّ”
ِ ك ُْس
س ُّيَُ َال ه
َ ث
َ ayetin tefsirinde “ََُُّسي
/kürsiyyuhû” kelimesini açıklarken “Allah Teâlânın kürsîsi” olarak tefsir etmektedir. Yani
yorumlamaksızın aynıyla bırakmayı tercih etmiĢtir (vr. 25 b).
Müfessirin itikadî bakıĢ açısını yansıtan bir baĢka ifadeye “َ”ُّ َُْ َا ْلعَ ِل ُّي
َ ibaresinin
tefsirinde rastlamaktayız. Tefsirde “Allah Teâlâ endâd ve eĢbâhtan münezzehtir”
denilmektedir. Bu ifade ile yazar, Ġslam düĢünce geleneğinde “müĢebbihe ve mücessime”16
olarak adlandırılan antropomorfist yorumlara katılmadığı belirtmektedir. Allah‟ı insan biçimci
tasavvur eden bu anlayıĢların karĢısında olan düĢünceye sahip müfessirler bu hususu bazen
açıkça dile getirirken bazen de kapalı ifadelerle görüĢlerini serdetmiĢlerdir. “Allah Teâlâ
endâd ve eĢbâhtan münezzehtir” ifadesi de müfessirin itikadi açıdan fikirlerinin anlaĢılması
için bizlere ipucu vermektedir.

15

Haberi sıfatlarla alakalı konular tenzihçi yaklaĢımın ilkeleri “takdis, tasdik, aczi itiraf (kabullenmek), soru
sormamak, imsak (yorum yapmamak), keff (bu tür meseleleri düĢünmemek), marifet ehline teslim (güvenmek)”
olmak üzere yedi maddeden müteĢekkildir. (GeniĢ bilgi için bkz. Gazzâlî, ts., s.319-355).
16

“MüĢebbihe” “Allah‟ı yaratıklara veya yaratıkları Allah‟a benzeten yahut bu sonuçları doğurduğu ileri sürülen
inançları benimseyenleri ifade eder.” “MüĢebbihe” hakkında bilgi için bkz. Yavuz, 2006, XXXII,156-158;
https://islamansiklopedisi.org.tr/musebbihe (09.11.2018). “Mücessime” ise “Allah‟ın sadece zihinde değil
gerçekte de mevcut olduğunu belirtmek ve insan aklının soyut bir varlığı tasavvurdaki aczi karĢısında zihinde bir
fikir uyandırmak üzere Allah‟a arĢ üzerinde karar kılma (istivâ), yukarıdan aĢağıya inme (nüzûl) gibi fiillerle; el,
yüz, göz (yed, vech, ayn) gibi organlar nisbet eden” guruplar hakkında kullanılan bir ifadedir. “Mücessime”
hakkında bilgi için bkz. Üzüm, 2006, XXXI, 449-450). https://islamansiklopedisi.org.tr/mucessime (09.11.2018).
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SONUÇ
Bu çalıĢmamızda Saraybosna Gazi Hüsrev Kütüphanesi El Yazması Eserler 7167/2
nu.da kayıtlı Tefsîru Ayeti’l-Kursî isimli risale ile R-2856/5 nu.da kayıtlı Terceme AyetelKursî isimli risale incelenmiĢtir. Eserler Bakara suresi 255. ayet olan ve “Ayet el-Kursî”
olarak da isimlendirilen ayetin tefsiridir. Kütüphanelerimizde müstakil olarak bir ayetin
tefsirinde hasredilmiĢ olarak bulunan pek çok ayet tefsiri vardır. En fazla tefsire tabi tutulan
ayet -besmele ile beraber- çalıĢmamıza konu olan Ayete‟l-Kursî‟dir.
7167/2 nu.da kayıtlı eserin ismi her ne kadar Tefsîru Ayeti’l-Kursî olarak tefsir ismi ile
adlandırılmıĢ ise de, R-2856/5 nu.da kayıtlı eserin katalogdaki Terceme Ayetel-Kursî ismi
daha isabetli bir adlandırmadır. Çünkü eserler tefsirden ziyade meal-tefsir diyebileceğimiz
tarzda meal ağırlıklıdır.
Bu eserlerin dili Türkçe olmakla beraber eserde bazı Arapça kelimeler ile dinî
kavramlar kullanılmıĢtır. Bu kavramların açıklamasını yapmaya çalıĢtık. Eserde yazar ayeti
tefsir ederken yorumcu yaklaĢım tarzı yerine tenzihçi yaklaĢım dediğimiz özellikle müteĢabih
kavramları yorumlamayı tercih etmeyen, aynen kabul eden yaklaĢımı tercih etmiĢtir. Bu
yaklaĢım selefin yaklaĢımı olarak isimlendirilse de Ġslam ilimler geleneği içerisinde bu bakıĢ
açısını benimseyen ilim adamları da bulunmaktadır.
Müellifinin belli olmaması eserin anlaĢılması ve değerlendirilmesi açısından bir
eksiklik olarak değerlendirilebilir. Fakat el yazması eserlerde bu sıkça karĢılaĢtığımız bir
durumdur. Yazar, bazen isteyerek ismine yer vermezken bazen de bu tefsirler müellif nüshası
gibi baĢkaca metinlerden istinsah edildiği için müellif bilgisine rastlanmamaktadır.
Ġsimlendirmeler bazen müellife bazen de müstensihe ait olmaktadır. Metnin dibacesinde veya
ferağ kaydında bulunmayan isimlere ihtiyatla yaklaĢmak gerekmektedir. 7167/2 nu.da kayıtlı
eserin ismi de her ne kadar metnin üst kısmında yer alsa da metnin dibacesinde veya ferağ
kaydında bulunmadığından dolayı müellifine ait olup olmadığı kesin değildir. Metin
okumamız neticesinde vardığımız sonuca göre, eserler -her ne kadar isimleri farklı olsa daaynı eserin istinsah edilmiĢ farklı nüshalarıdır. Basit eksiklikler ve bazen yüklemin eksik
yazılması eserlerin istinsah olduğunu göstermektedir. Eserlerden ortak bir metin
üretilebilmektedir. Ġstinsahta atlanan veya eksik yazılan kısımlar bunu göstermektedir.
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