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ÖZ 

 

Zemahşerî (ö. 538/1144), Abdülkâhir el-Cürcânî’nin (ö. 471/1078) Kur’an’ın i‘câzını 

açıklamak üzere geliştirdiği nazım teorisini tefsir ile buluşturmuş, tefsir literatürü içerisinde 

belâgat yönteminin oluşmasına öncülük etmiştir. Zemahşerî sonrası müfessirlerin tefsir 

teliflerinde yöntem ve içerik açısından el-Keşşâf’ı esas almaları ve bu çerçevede şerh ve 

hâşiye yazmaları ile daha özelde el-Keşşâf geleneği teşekkül etmiştir. Osmanlı dönemi 

Şeyhülislâmlarından İbn Kemal Paşa (ö. 940/1534) bu yöntem ve geleneği takip ederek tefsir 

telif eden müfessirlerden biridir. Bu tez, İbn Kemal tefsirinin el-Keşşâf geleneğindeki yerini, 

dil ve belâgat ilimleri bağlamında tespit etmeyi amaçlamaktadır.  

Tez, giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde İbn Kemal’in tefsir 

alanındaki çalışmaları kategorize edilip tanıtılmış, tezin ana konusunu oluşturan müstakil 

tefsiri hakkında ulaşılabilen veriler değerlendirilerek tefsirin yazılış amacı, yazım tarihi, 

yöntem ve içeriği hakkında genel bilgiler verilmiştir. Tezin asıl konusunu oluşturan ikinci 

bölümde ise dil ve belâgat ilimlerinin alt disiplinlerini oluşturan her konu için önce İbn 

Kemal’in bu konulara genel yaklaşımı ele alınmış, ardından Besmele, Fâtiha ve Bakara sûresi 

ilk altı âyeti özelinde İbn Kemal tefsiri; el-Keşşâf ve doğrudan el-Keşşâf takip edilerek 

yazılmış telif eserler olan Envâr ve Medârik ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Sonuçta 

dil ve belâgat konularında onun, yöntem açısından el-Keşşâf ve Envâr’ı takip ettiği, içerik 

açısından ise bu iki tefsiri tahkik tavrı ile yeni bir okumaya tabi tutarak el-Keşşâf çizgisine 

önemli katkılar sağladığı tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: İbn Kemal, İbn Kemal Tefsiri, el-Keşşâf, el-Keşşâf literatürü, Dil 

ilimleri, Belâgat ilimleri. 
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ABSTRACT 

 

Zamakhsharī (d. 538/1144) applied the theory of nazm which was improved by Abd al-Qâhir 

al-Jurjânî (d. 471/1078) to explain i‘jâz’ul-Qur’an to the tafsîr, and he pioneered in balāga 

method in tafsîr literature. There had been formed a spesific tradition of al-Kashshaf with 

mufassirs has followed to al-Kashshaf’s method and content and wrote the sharhs and 

hashiyahs. Ottoman Shaykh al-islam İbn Kamal pasha (d. 940/1534) is one of the mufassirs 

who has written tafsîr by following this method and tradition. The aim of this research is to 

determine the position of İbn Kamal in al-Kashshaf tradition in the context of the al-lugha 

(linguistic sciences) and al-balāga (rhetorical sciences).  

 The thesis consists of an introduction and two chapters. In the first chapter, It was 

recounted İbn Kamal’s tafsîr studies. It was specially introduced the tafsîr of İbn Kamal 

which is the main topic of the research, in different terms. In the next chapter first, It was 

considered a general idea of the İbn Kamal’s attitude to al-lugha and al-balāga in his tafsîr. 

And then it was comparatively analysed al-Kashshaf, the tafsîrs written on the basis of al-

Kashshaf and İbn Kamal’s tafsîr in the context of the al-lugha and al-balāga. This 

comparative research in the selected section shows that İbn Kamal followed to al-Kashshaf 

and Anwar in terms of method, that he examined into al-Kashshaf and Anwar in terms of 

content, and that he contributed to al-Kashshaf tradition. 

Key Words: İbn Kamal, İbn Kamal’s tafsîr, al-Kashshaf, al-Kashshaf tradition, 

Linguistic sciences, Rhetorical sciences.



 
 

 

ÖNSÖZ 

 

Tefsir tarihinin Osmanlı dönemi, şerh ve hâşiye formunda yazılan tefsirler açısından zengin 

bir literatür sunmaktadır. Ancak bu dönemde yazılan telif tefsirlerin sayısı oldukça azdır. Bu 

telif tefsirlerden biri, aynı zamanda Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ına ve Beyzâvî’nin Envârü’t-

tenzîl’ine hâşiye yazarak şerh-hâşiye literatürüne de katkı sağlayan Şeyhülislâm Şemseddin 

Ahmed b. Süleyman b. Kemal Paşa’ya (ö. 940/1534) aittir.  

Müfessirlerin telif tefsirlerinde yöntem ve içerik açısından el-Keşşâf’ı izlemeleri ve bu 

tefsirler üzerine şerh ve hâşiye yazmaları ile el-Keşşâf çizgisinde oluşan bir gelenekten söz 

edilebilir. İbn Kemal tefsirine yönelik genel bir bakış dahi onun bu gelenekle ilişkisini 

görmek için yeterlidir. Çalışmada, dil ve belâgat ilimleri çerçevesinde İbn Kemal tefsirinin el-

Keşşâf ve el-Keşşâf’tan hareketle telif edilen tefsirler arasındaki yeri incelenecektir. Böylece 

İbn Kemal’in tefsirdeki dirayetine, el-Keşşâf merkezli oluşan geleneğe sağladığı katkılarına 

ve tefsirinin özgünlük değerine dair bir fikir oluşturulması amaçlanmaktadır.  

İçeriğin derinleşebilmesi için araştırmayı el-Keşşâf çizgisindeki eserlerin öne çıkan 

yönü olan dil ve belâgat ile sınırlamaya çalışmış olsak da konu, İbn Kemal tefsirinin ses 

bilgisi, kelime anlamı, kelime yapısı, cümle yapısı, meânî, beyân ve bedî‘ gibi birçok açıdan 

incelenmesini gerektirmiştir. Söz konusu tefsirin bu konularda daha spesifik incelemeleri hak 

ettiği açıktır. Bu bakımdan tezin yapılacak yeni çalışmalar için bir basamak olmasını ümit 

ederim.  

Burada, ilmî tecrübe ve çalışmalarını tereddüt etmeden paylaşarak yolumu aydınlatan 

danışman hocam Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Taha BOYALIK’a bir teşekkürden fazlasını borçlu 

olduğumu ifade etmek isterim. Özellikle henüz yazma halde bulunan kaynaklara ulaşmada 

kolaylık sağladığı ve tezimi dikkatle takip ettiği için kendisine minnettarım. Çalışma boyunca 

kendisiyle müzakerelerde bulunabildiğim değerli yol arkadaşım, Nesibe Büşra TOKUŞ’a da 

en kalbî duygularımla teşekkür ederim. Ayrıca çalışmamın, haklarını asla ödeyemeceğim 

sükûn limanlarım sevgili annem Asuman Hanım ve değerli babam Ahmet Bey’e bir teşekkür 

nişânesi olmasını dilerim. 
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  GİRİŞ 

 

1. Konu ve Yöntem 

Cârullah ez-Zemahşerî (ö. 538/1144) Kur’an’ın i‘câzının edebî inceliklerde saklı 

olduğunu esas alarak el-Keşşâf an hakâiki’t-tenzîl ve uyûni’l-ekâvîl fî vucûhi’t-te’vîl 

isimli tefsirini kaleme almış ve tefsir tarihinde yeni bir dönem başlatmıştır.1 O, tefsirine 

yazmış olduğu mukaddimede Kur’an’ın, belâgatinin eşsizliğiyle muhataplarına meydan 

okuduğunu, meânî ve beyân ilimlerine hakkıyla vakıf olmadan onun sırlarını görmenin 

mümkün olmadığını belirtmiştir.2 Mukaddimesinde işaretlerini verdiği üzere âyetleri 

Kur’an’ın başından sonuna kadar meânî ilmi ekseninde inceleyerek özgün bir telif 

ortaya koymuştur.3  

Eş‘arî-Şâfiî bir âlim olan Kâdî Beyzâvî (ö. 685/1286), Zemahşerî’nin bu başarılı 

uygulamasını dikkate almış ve el-Keşşâf’ta Zemahşerî’nin Mu‘tezilî olmasından 

kaynaklanan itizalî fikirleri izâle ederek Envârü’t-tenzîl ve esrârü’t-te’vîl isimli eserini 

telif etmiştir. O tefsirinde düzenli olarak el-Keşşâf’ı takip etmiş buna ek olarak 

Fahreddin er-Râzî’nin Mefâtîhu’l-ğayb’ı ile Râgıb el-İsfahânî’nin Câmi‘u’t-

tefâsîr’inden de yararlanmıştır.4 

Ebü’l-Berekât en-Nesefî’nin (ö. 710/1310) Medârikü’t-tenzîl isimli eseri de 

doğrudan el-Keşşâf etkisi taşıyan eserler arasındadır. Medârik’in el-Keşşâf’a olan 

bağlılığı, Envâr’ın ötesinde olup kısa ve akıcı bir üslûba sahiptir.5 Bu eser, Hanefî- 

Mâtürîdî bir müfessir olan Nesefî’nin âyetleri yorumlayış tarzını göstermesi açısından 

önem arz etmektedir.  

                                                            
1 Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakâtü’l-müfessirîn), İstanbul: Bilmen Yayınevi, 1974, I, 

466.  
2 Ebû Kâsım Cârullah Mahmud b. Ömer ez-Zemahşerî, Tefsîru’l-Keşşâf, Beyrut: Dâru’l-ma‘rife, 2009, I, 

23-24. 
3 M. Taha Boyalık, “Abdülkâhir Cürcânî’nin Sözdizimi Teorisi ve Tefsir Geleneğine Etkisi” (Doktora 

Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2014), s. 257-280. 
4 Hacı Halife Mustafa b. Abdullah Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zünûn an esâmi’l-kütübi ve’l-funûn, hzr: 

Şerefettin Yaltkaya, Rifat Bilge; Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014, I, 187; Mahmut Ay, “Envârü’t-

tenzîl’in Kaynakları ve Tefsir Yöntemi”, İslam İlim ve Düşünce Geleneğinde Kâdî Beyzâvî, ed. Mustakim 

Arıcı, İstanbul: İSAM, 2017, s. 379-385. 
5 Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II, 539. 
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Bu iki eserin yanında Alâüddin Hâzin’in (ö. 741/1341) Lübâbü’t-te’vîl fî 

me‘âni’t-tenzîl’i, Şihâbeddin Sivâsî’nin (ö. 860/1455 [?]) Uyûnu’t-tefâsîr li’l-fudalâi’s-

semâsîr’i, Molla Gürânî’nin (ö. 893/1488) Gâyetü’l-emânî fî tefsîri’l-kelâmi’r-

rabbânî’si, Hatîb Şirbînî’nin (ö. 977/1570) es-Sirâcü’l-münîr’i ve Ebüssuûd Efendi’nin 

(ö. 982/ 1574) İrşâdü’l-akli’s-selîm ilâ mezâye’l-Kur’ân’il-kerîm’i de el-Keşşâf çizgisi 

takip edilerek telif edilen tefsirler arasındadır.6 

Yöntemiyle tefsirde yeni bir dönemi başlatmış olan el-Keşşâf ve onu itizalî 

fikirlerden arındırarak ilim çevrelerinde yayılmasını sağlayan Envâr, gerek muhtevaları 

gerekse Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak öğretim faaliyetlerinde 

kullanılmalarının etkisiyle kendilerinden sonra zengin bir şerh ve hâşiye literatürü 

oluşturmuşlardır.7 Söz konusu teliflerin içeriklerinin zenginliğine karşı ifadelerinin kısa, 

anlamlarının derin olması onlar üzerinde tartışma alanı oluşturmuş ve bu alan yazılan 

şerh ve hâşiyeler ile daha da katmanlı hale gelmiştir.8  

el-Keşşâf’a kısmen ya da tamamen yazılan şerh, şerh üzerine hâşiye, ta‘lîka, 

tahrîc, telhîs türü çalışmaların sayısının 136 civarında olduğu belirtilmiştir.9 el-Keşşâf 

çizgisini yöntem ve içerik itibariyle takip eden Envâr üzerine de 350 şerh, 58 ta‘lîk ve 

29 şerh üzerine hâşiye yazıldığı dikkate alındığında el-Keşşâf’ın etkisi ve oluşturduğu 

zengin literatür daha açık şekilde ortaya çıkmaktadır.10 Bu çalışmada doğrudan el-

Keşşâf etkisinde yazılan telif tefsirler ve bu çerçevede yazılan şerh ve hâşiyeler, el-

Keşşâf geleneği içerisinde değerlendirilmektedir. 

İbn Kemal, hem Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin el-Keşşâf şerhine hâşiye yazarak 

hem de Envâr’ın bir kısmına şerh yazarak el-Keşşâf çevresinde oluşan şerh-hâşiye 

literatürüne katkı sağlamıştır. Ayrıca o el-Keşşâf ve Envâr’ı temel alan, Fâtihâ sûresi ile 

                                                            
6 Boyalık, “Abdülkâhir Cürcânî’nin Sözdizimi Teorisi ve Tefsir Geleneğine Etkisi”, s. 287-293. 
7 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 

1965, s. 23- 28. 
8 Muhammed Fazıl İbn Aşur, Anahatlarıyla Tefsir Tarihi, çev: Bahattin Dartma, Ömer Pakiş, Rağbet 

Yayınları, İstanbul, 2007, s. 75. 
9 Muhammed Abay, “Osmanlı Döneminde Tefsir Hâşiyeleri” Başlangıçtan Günümüze Türklerin Kur’an 

Tefsirine Hizmetleri -Tebliğler ve Müzakereler-”, İstanbul, 2012, s. 177. 
10 Maden, tefsir hâşiye geleneğinde yapılan çalışmaların %66’sının Envârü’t-tenzîl’e, %20’sinin ise el-

Keşşâf üzerine yapıldığını, Medârik’e ise 8 adet şerh yazıldığını tespit etmiştir. Şükrü Maden, “Tefsirde 

Hâşiye Geleneği ve Hâşiyetü Muhyiddîn Şeyhzâde ‘alâ Tefsîri’l-Kâdî el-Beyzâvî Örneği”, (Doktora Tezi, 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013), s. 301, 361. 
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başlayıp Sâffât sûresinin sonuna kadar devam eden müstakil tefsiri ile de bu gelenek 

içinde yer almaktadır.  

Tezin birinci bölümü İbn Kemal’in tefsir alanındaki çalışmaları ve tezin asıl 

araştırma konusu olan müstakil tefsirinin ana hatlarıyla incelenmesine tahsis edilecektir. 

İbn Kemal tefsirinin tamamlanamamış olması, müellifin tefsir yazım sebebine ve 

yöntemine dair açıklamasına rastlanamaması ve mezkur tefsir hakkında yapılan 

çalışmaların hem nitelik hem de nicelik açısından sınırlı olması çalışmayı zorlaştıran 

unsurlar arasındadır. İbn Kemal’in hayatı ile ilgili oldukça fazla çalışma olması 

sebebiyle tezde bu bilgilere genişçe yer verilmeyecektir. Bu bölümde onun müstakil 

tefsirini yazım ve sonlandırma tarihi, telif sebebi, içerik ve yöntemi ile kaynaklarına 

dair ulaşılabilen veriler değerlendirilecek ve bu incelemeler esnasında İbn Kemal’in 

tefsir telifinin temel dayanaklarının, Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ı ve Beyzâvî’nin Envâr’ı 

olduğu ortaya konulacaktır.  

İbn Kemal tefsiri ile el-Keşşâf ve Envâr arasındaki sıkı irtibat, onun gelenek 

içerisinde nerede durduğu, seleflerini nerede takip edip nerede onlardan ayrıştığı, 

seleflerinin eleştirildiği konulara ne gibi çözümler getirdiği ve onları hangi konularda 

tenkit ettiği sorularını gündeme getirmektedir. İkinci bölümde İbn Kemal tefsirinin, 

yöntem ve içerik açısından el-Keşşâf çevresinde oluşan gelenekteki yeri mukayese 

yöntemi kullanılarak incelenecektir. el-Keşşâf oldukça geniş bir etki alanına sahip 

olduğu ve bahsettiğimiz geniş literatürün tamamını dikkate almak mümkün olmadığı 

için çalışmada el-Keşşâf geleneği içerisinde ismini zikrettiğimiz temel telifler olan 

Envâr ve Medârik esas alınacak, yer yer el-Keşşâf eksenli tartışmaları derinleştiren Ebû 

Muhammed et-Tîbî (ö. 743/1343), Sa‘düddîn et-Teftâzânî (ö. 792/1390) ve Seyyid Şerîf 

el-Cürcânî (ö. 816/1413) gibi isimlerin el-Keşşâf şerhlerinden istifade edilecektir. Eser 

isimleri metin içinde ve dipnotlarda ilk zikredildikleri yerlerden sonra kısaltılarak 

kullanılacaktır. Mukayese, söz konusu tefsirlerin bir gelenek oluşturmalarını sağlayan, 

dil ve belâgat incelemeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Dil ve belâgat konularında 

önce İbn Kemal’in genel hatlarıyla nasıl bir yol izlediği açığa çıkartılacak, ardından el-

Keşşâf, Envâr ve Medârik tefsirleriyle mukayese edilerek eserin özgünlük değerine dair 

çıkarımlarda bulunulacaktır.  
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Mukayese için Mushafın başı olması itibariyle müfessirlerin daha tafsilatlı 

olarak ele aldıkları ve maksatlarını daha açık yansıttıkları Besmele, Fâtihâ sûresi ile 

Bakara sûresinin ilk altı âyeti esas alınacaktır. Tümel bir sonuca varmak için ele alınan 

kesitte yeterli veri elde edilemediği takdirde özel olarak konuyla ilgili diğer âyetlerden 

örneklere de yer verilecektir. Kısacası çalışmada İbn Kemal’in tefsirindeki dil ve 

belâgat açıklamaları dokümantasyon metodu ile belirlenip analiz edilecek, ardından 

karşılaştırma metodu kullanılarak belli bir kesit örnekliğinde mezkur tefsirlerle 

mukayese edilecektir.11  

2. Kaynak ve Literatür Değerlendirmesi  

İbn Kemal’in tefsir çalışmalarının incelendiği birinci bölümde onun âyet ve sûre 

bazındaki tefsir çalışmaları değerlendirilirken kaynak olarak Ahmed Cevdet Paşa 

tarafından neşredilen Resail-i İbn Kemal ve çalışmamız sürerken kollektif bir çalışma 

ile tahkik edilerek neşredilen Mecmû‘u resâili’l-allâme İbn Kemal Paşa kullanılacaktır. 

Henüz yazma halde bulunan tefsir çalışmaları için Mustafa Kılıç’ın İbn Kemal’in tefsir 

eserleri hakkında hazırlamış olduğu doktora tezinden istifade edilecektir. Tezimizin 

temel kaynağı İbn Kemal tefsiridir. Bir bütün olarak İbn Kemal tefsiri, İzzeddin 

Cüleyd’in tahkiki ile Nisa sûresinin sonuna kadar 2014 yılında Fas’ta neşredilmeye 

başlanmıştır.12 Çalışmada bu neşir esas alınacaktır. Bununla birlikte çalışmamızı 

sürdürürken tefsirin tamamı, Mâhir Edîb Habbûş’un tahkiki ile dokuz cilt olarak 

neşredilmiştir.13 Çalışmada esas alınan neşir bu olmasa da gerekli görüldüğünde bu 

tahkike de başvurulacaktır. 

İkinci bölümde dil ve belâgat ilimlerinin alt dallarını oluşturan her disiplin için 

mukayeseye geçilmeden önce İbn Kemal’in bu disiplinleri nasıl tanımladığına dair bilgi 

verilecektir. İbn Kemal’in lugavî ve belâgî görüşlerinin tespitinde özellikle Tağyîru’t-

                                                            
11 Ayrıntılı bilgi için bkz. Zeki Arslantürk, Sosyal Bilimciler İçin Araştırma Metod ve Teknikleri, İstanbul: 

Çamlıca Yayınları, 2001.  
12 Şemseddin Ahmed b. Süleyman b. Kemal Paşa Kemâlpaşazâde, Tefsîru İbn Kemâlpaşazâde min Evveli 

Sûreti’l-Fâtiha ilâ Âhiri Sûreti’n-Nisâ, dirâse ve tahkîk: İzzeddin Cüleyd, Rabat: Menşûratu vizareti’l-

evkâf ve’ş-şuûni’l-İslâmiyye, 2014. (Esas alıncak bu neşre dipnotlarda Tefsîru İbn Kemâl künyesi ile, 

metin içinde Türkçe, İbn Kemal tefsiri ibâresiyle işaret edilecektir.) 
13 Şemseddin Ahmed b. Süleyman b. Kemal Paşa Kemâlpaşazâde, Tefsîru İbn Kemâl Paşa, tahkîk ve 

ta’lîk: Mâhir Edîb Habbûş, İstanbul: Mektebetü’l-irşâd, 2018. (Bu neşre dipnotlarda Tefsîru İbn Kemâl 

Paşa ismiyle işaret edilecektir.) 
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tenkîh fi’l-usûl, Felâh fî şerhi’l-Merâh, Esrâru’n-nahv, Risâle fi beyâni mâ izâ kâne 

sâhibu ilmi’l-meânî yuşâriku el-luğaviyye fi’l-bahsi an el-müfredâti’l-elfâz, Risâle fi 

tahkîki ma‘ne’n-nazmi ve’s-siyâğa, Risâle fi tahkîki’l-havâs ve’l-mezâyâ, Tağyîru’l-

miftâh, Risâle fî ilmi’l-beyân, Risâle fî envâ‘i’l-mecâz, Risâle fî aksâmi’l-istiâre, Risâle 

fi’l-lafzi’l-müsta‘mel bi-tarîki’l-mecâz, Risâle fi tahkîki’t-tevessüât ve Risâle fî tahkîki’l-

müşâkele isimli eserleri kaynak olarak kullanılacaktır. 

Mukayese sırasında el-Keşşâf ve doğrudan el-Keşşâf etkisinde yazılan 

tefsirlerden Envârü’t-tenzîl ve Medârikü’t-tenzîl, birincil derecede kullanacağımız 

kaynaklar olacaktır.  Aynı zamanda el-Keşşâf üzerine yazılan şerhlerden öne çıkan 

Teftâzânî, Seyyid Şerif el-Cürcânî ve Tîbî şerhleri ile İbn Kemal’in kaynak olarak 

kullandığı tespit edilen Câmi‘u’t-tefâsîr, el-Müfredât, Mefâtîhu’l-ğayb, el-Bahrü’l-

muhît, el-Câmi‘ li-ahkâmi’l-Kur’ân başvuru kaynaklarımız arasında yer alacaktır. Söz 

konusu eserler üzerine yapılan tez, makale, ansiklopedi maddesi ve sempozyum 

bildirileri bazındaki çalışmalara ise gerektiği yerde başvurulacaktır. 

İbn Kemal, farklı ilimlerde eser vermesi hasebiyle fıkıh, kelâm, tasavvuf, hadis, 

dil, edebiyat, tarih gibi çeşitli alanlarda yapılan çalışmalara konu edilmiştir.14 İbn 

Kemal’in özellikle tarihçiliği, fakihliği ve Osmanlı düşüncesindeki yeri üzerine 

kapsamlı çalışmalar yapılmasına rağmen onun müfessir kimliği ile ilgili yeterli sayıda 

ve nitelikte çalışmanın yapılmadığı görülmektedir. Bizi doğrudan ilgilendiren İbn 

Kemal tefsiri hakkında ülkemizde doktora düzeyinde bir, yüksek lisans düzeyinde iki, 

makale ve bildiri düzeyinde ise dört çalışma tespit edilmiştir.15 Yurtdışında da farklı 

                                                            
14 İbn Kemal’in eserleri ile ilgili yapılan çalışmaların dökümü için bkz. Musa Alak, “Kemalpaşazâde’nin 

Şerhu Tağyîri’l-miftâh Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili”, (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı, İstanbul, 2009), s. 156-181. 
15 Mustafa Kılıç, “İbn Kemâl, Hayatı, Tefsire Dair Eserleri”, (Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 

1981); Murat Ustakurt, “İbn Kemal Paşa’nın “Tefsirü’l-Fâtihâ” adlı Eseri”, (Yüksek Lisans Tezi, 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009), Mohammed Turdi, “Şeyhu’l-İslâm İbn-i 

Kemal Paşa’nın tefsiri (Meryem ve Taha Sûrelerinin inceleme ve Tahkiki)”, (Yüksek lisans Tezi, Fatih 

Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul, 2017); Orhan Karmış, “Kemal Paşazade’nin Tefsir İlmine 

Getirdiği Yenilikler”, Şeyhülİslâm İbn Kemal Sempozyumu: Tebliğler ve Tartışmalar (Tokat, 26-29 

Haziran 1985), yay. haz. Süleyman Hayri Bolay, Bahaeddin Yediyıldız, Mustafa Sait Yazıcıoğlu, 

Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1986, 167-173; Mustafa Kılıç, “İbn Kemal’in Tefsirdeki Metodu”, 

Şeyhülİslâm İbn Kemal Sempozyumu, 155-167; Enver Arpa, “Şeyhülislâm Kemal Paşazade ve Tefsir 

Anlayışı”, 10. Kur’an Sempozyumu Kur’an ve Eğitim, Ankara: Fecr Yayınları, 2008; Abdürrezzak b. 

İsmail Hirmâs, “Menhecu Ahmed bin Kemâl fî tefsîri âyâti’l-ahkâmi sûreti’l-Bakara enmûzecen”, 

Osmanlı Döneminde Tefsir, ed. Hidayet Aydar… [ve diğer.], 107-127. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2018. 
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düzeyde çalışmalarda İbn Kemal tefsirinin belli bölümleri tahkik edilmiştir.16 Ayrıca 

Afrika Üniversitesinde Tahsin Ahmed Muhammed Ahmed tarafından “Cuhûdu İbn 

Kemâl Pâşâ fi’t-tefsîr” isimli bir doktora tezi hazırlandığı tespit edilmiş ancak bu 

çalışmaya ulaşılamamıştır.  

Mustafa Kılıç’a ait doktora çalışması dışında ülkemizde müstakil olarak İbn 

Kemal tefsirini ele alan bir esere veya doktora çalışmasına rastlamadık. Bunun 

haricinde Fâtihâ sûresinin tahkiki ve Meryem ve Taha sûrelerinin inceleme ve tahkiki 

birer yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Ancak her iki çalışma da tefsir hakkında 

Kılıç’ın doktora tezindeki bulguların ötesinde bir bilgi vermemektedir. 

Söz konusu doktora tezinin birinci bölümü İbn Kemal’in hayatı ve öğrencilerini, 

ikinci bölümü İbn Kemal’in tefsir ve Kur’an ilimleri ile alâkalı eserlerini konu 

etmektedir. Tezin ağırlıklı kısmını oluşturan üçüncü bölümde eser, yazma nüshalarından 

hareketle tanıtılmaktadır. Örnekler açısından zengin olan bu çalışmada İbn Kemal 

tefsiri, yöntem olarak çağdaş tefsir tarihi eserlerindeki yaygın tasnif esas alınarak 

rivâyet-dirâyet ayrımına göre incelenmiştir. Rivâyet tefsiri yönünden bölüm, Kur’an’ın 

Kur’an’la tefsiri, hadisle tefsiri, nüzul sebepleri, nasih mensuh, kıraat vecihleri ve israilî 

bilgileri beyân etmesi başlıklarına ayrılmakta ve her başlık için tefsirden örnekler 

getirilmektedir. Dirâyet tefsiri yönünden ise konular, lugat ve iştikak, sarf ve nahiv, 

şiirle istişhad, belağî hususiyetleri beyân, fıkıh, kelâm, tenkid ve tercihleri başlıkları 

altında örnekler üzerinden incelenmiştir. Ancak belâgat açısından İbn Kemal tefsiri 

                                                            
16 Nuh Mustafa Muhammed er-Rebabi’a “Tefsîru İbn Kemâl Pâşâ li sûreteyi’l-Fâtiha ve’l-Bakara -Dirâse 

ve Tahkîk ve Ta‘lik-“, (Yüksek Lisans Tezi, Ürdün Üniversitesi, Amman, 1992); Yunus Abdilhayy Mâ 

“İbn Kemâl Pâşâ ve Tahkik ve Dirâsetü sûreteyi’l-Fâtihâ ve’l-Bakara min tefsîrihî”, (Yüksek Lisans Tezi, 

İslâm Üniversitesi, Medine, 1992); Tahsin Ahmed Muhammed Ahmed, “Tefsîru İbn Kemâl Pâşâ, Dirâse 

ve Tahkik min hilâli sûreteyi’t-Tevbe ve Yûnus”, (Yüksek Lisans tezi, Ürdün Üniversitesi, Amman, 

1994); Enver Arpa, “Tefsîru İbn Kemâl Pâşâ, Dirâse ve Tahkîk min hilâli süveri Hûd ve Yûsuf ve’r-

Ra’d”, (Yüksek Lisans Tezi, Ürdün Üniversitesi, Amman, 1994); Tağrid Abdülfettah Muhammed Tâye, 

“Tefsîru İbn Kemâl Paşa, Dirâse ve Tahkik min hilâli süveri İbrâhîm, el-Hacc, en-Nahl, el-İsrâ”, (Yüksek 

Lisans Tezi, Ürdün Üniversitesi, Amman, 1996); Meysa Bedruddin Muhammed Bedr, “Tefsîru İbn 

Kemâl Pâşâ, Dirâse ve Tahkik min hilâli süveri’l-Enbiya, el-Hacc, el-Mü’minun, en-Nur”, (Yüksek 

Lisans Tezi, Ürdün Üniversitesi, Amman, 1996); Abdülhafız Muhammed Abdülhafız Hamid, “el-

Mesâilü’l-belâğıyye fi’r-rub’i’s-sâlis min tefsîri İbn Kemâl Pâşâ, Dirâse ve Tahkîk min sûreti Meryem ilâ 

âhiri sûreti’n-Nûr”, (Yüksek Lisans Tezi, Camiatü’l-Ezher Külliyyetü’l-lugati’l-Arabiyye, Kahire, 1981); 

Menduh Yıldırım, “Tefsîru İbn Kemâl Pâşâ li’sûreti’l-En’âm: dirâse ve tahkîk”, (Yüksek Lisans Tezi, 

Ürdün Üniversitesi, Amman, 2011). Aynı şekilde Ezher Üniversitesinde de tefsirin farklı bölümlerinin, 

seksenli yıllarda farklı öğrenciler tarafından tahkik edildiği tespit edilmiş ancak bu çalışmalara 

ulaşılamamıştır. 
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incelemesi, birkaç örnek verilerek mecâz-îcâz, el-mecâzü’l-aklî, istiâre, kinâye, 

istifhâm, uslûb-i terakkî, leffu neşr, hitâb ve tahsînu’l-kelâm başlıkları altında 

incelenmekte, İbn Kemal tefsirinde ayrıcalıklı bir yere sahip olduğu görülen belâgatın 

meânî disiplini hakkında bilgi verilmemektedir. İbn Kemal’in dil ilimleri ile ilgili 

tahlilleri için de ilgili bazı örnekler zikredilerek bu örneklerdeki ibârelerin el-Keşşâf, 

Envâr ve Medârik ile irtibatı üzerinde durulmaktadır. Netice olarak da İbn Kemal’in 

doğrudan el-Keşşâf, Envâr ve Medârik tefsirleri tesiri taşıdığı ve daima onları takip 

ettiği sonucuna varılmaktadır. İbn Kemal tefsirinin Mağrib’te henüz Nisa sûresi sonuna 

kadar neşredilen üç ciltlik baskısının dirâsât kısmında ise bunun tam tersine Zemahşerî 

ve Beyzâvî’nin adı, tefsirin kaynakları arasında dahî zikredilmemektedir. Oysa Kılıç’ın 

açıkça ortaya koyduğu üzere mezkur tefsirler ile İbn Kemal tefsiri arasında sıkı bir 

irtibat söz konusudur. Nitekim İbn Kemal, kimi zaman bu tefsirlerden birebir nakillere 

yer vermektedir. Bu durumda da İbn Kemal’in el-Keşşâf, Envâr ve Medârik ile 

irtibatının ne düzeyde olduğu ve kendisinden önce yazılan bu tefsirlere katkısının ne 

olduğu sorusu gündeme gelmektedir. Bu çalışmada özellikle bu soruya cevap 

aranacaktır. 

Orhan Karmış “Kemal Paşazade’nin Tefsir İlmine Getirdiği Yenilikler” isimli 

bildirisinde İbn Kemal tefsirinin, tefsir tarihi içerisinde özgün bir yönteme sahip 

olmadığını, bununla birlikte onun veciz üslubu, eleştirileri ve terkip yeteneği ile 

Osmanlı tefsir tarihinde “çok büyük (belki de en büyük) müfessir” olmakla 

nitelenebileceğini ve halefi Ebüssuûd Efendi’ye tercih edilebileceği belirtmektedir.17 

Bazı tefsir tarihi eserlerinde18 İbn Kemal ile Ebüssuûd Efendi’nin tefsirlerinin, belli 

konularda birbirlerine üstün olduklarını belirtilmişse de bu konu farklı açılardan tahkik 

edilmeye muhtaçtır. Enver Arpa, “Şeyhülislâm Kemal Paşazade ve Tefsir Anlayışı” 

isimli bildirisinde İbn Kemal tefsirine dair kısa ancak dakik değerlendirmelerde 

bulunmaktadır. Bildiride İbn Kemal’in özellikle belâgat konularında Zemahşerî ve 

Beyzâvî’ye karşı kendine has tespitlerde bulunduğu ve belâgatle ilgilenenlerin 

                                                            
17 Orhan Karmış, “Kemal Paşazade’nin Tefsir İlmine Getirdiği Yenilikler”, s. 143. 
18 Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II, 639; Bergamalı Ahmet Cevdet Bey, Tefsir Usûlü ve Tarihi, nşr: Mustafa 

Özel, İstanbul: Kayıhan yayınları, 2002, s. 154;  Mehmet Sofuoğlu, Tefsire Giriş, İstanbul: Çağrı 

Yayınları, 1981, s. 367. 
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dikkatlerini İbn Kemal tefsirine yöneltmeleri gerektiği belirtilmektedir.19 İbn Kemal’in 

tefsirde yeni bir metod geliştirme iddiasında bulunmadığı görüldüğünden bu çalışmada 

İbn Kemal tefsiri el-Keşşâf geleneği içerisinde mütalaa edilecek, tefsirde önce çıkan yön 

olan dil ve belâgat konuları çerçevesinde eklemlendiği geleneğe sağladığı katkıları 

araştırılacak ve özgünlük değeri ortaya konulacaktır. 

  

                                                            
19 Enver Arpa, “Şeyhülislâm Kemal Paşazade ve Tefsir Anlayışı”, s. 207, 214. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İBN KEMAL VE TEFSİR ESERLERİ 

 

1. İbn Kemal’in Hayatı ve Tefsir Alanındaki Çalışmaları  

1.1.  İbn Kemal’in Hayatı 

İbn Kemal, 5 Zilkâde 873/ 17 Mayıs 1469 tarihinde, farklı görüşler olsa da büyük bir 

ihtimalle Amasya’da dünyaya gelmiş ve ilk çocukluğunu burada geçirmiştir.20 İbn 

Kemal veya Kemalpaşazâde isimleriyle tanınan müellifin asıl adı, Ahmed b. Süleyman 

b. Kemal Paşa olup ümerâdan olan dedesine nispetle anılmaktadır. İlmî kudretinden 

ötürü “şeyhülislâm”, “müfti’s-sekaleyn”, “müfti’l-enâm” ve “el-muallimu’l-evvel” 

lakapları ile tavsif edilmektedir.21 

İbn Kemal, hayatının belli bir dönemini seyfiyye sınıfına mensub olarak 

geçirdikten sonra Molla Lütfi’nin padişah nezdindeki değerinden etkilenerek ilmiyye 

sınıfına intisab etmiştir. Taşköprîzâde’nin İbn Kemal’in dilinden naklettiğine göre 

Molla Lütfî; Sultan Bayezid Han, vezir Çandarlı İbrahim Paşa ve ünlü emirlerden 

Evrenesoğlu Ahmed Bey’in olduğu bir meclise gelerek emirden daha üst bir makamda 

oturmuştur. O sırada ordu içinde görevli olup bu olaya şahitlik eden İbn Kemal, Molla 

Lütfî’nin bu payeyi ilmi sayesinde elde etmiş olduğunu öğrenince sefer dönüşü bahsi 

geçen mollanın derslerine katılmaya başlamış ve ondan Şerhu’l-Metâli‘ okumuştur.22 

Bahsi geçen isimlerin görev tarihleri, Molla Lütfî’nin vefat tarihi ve İbn Kemal’in 

Tevârih-i Âli Osman isimli eserinde zikrettiği seferler ve tarihleri karşılaştırıldığında söz 

                                                            
20 İbn Kemal’in Edirne, Dimetoka ve Tokat’ta dünyaya geldiğine dair farklı görüşler bulunmaktadır. Alak, 

söz konusu rivâyetleri gerekçeleri ile birlikte kronolojik olarak değerlendirmeye tabi tutmuş ve 

Amasya’da doğduğu sonucuna varmıştır. İbn Kemal’in hayatı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Alak, 

“Kemalpaşazâde’nin Şerhu Tağyîri’l-miftâh Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili”, s. 118-124. 
21 Şerafettin Turan, “Kemalpaşazâde”, DİA, XXV, 238-239. 
22 Taşköprîzâde İsamuddin Ahmed Efendi, eş-Şekâiku’n-nu‘maniyye fi ulemâi’d-devleti’l-Osmâniyye, 

Beyrut: Dâru’l-kitâbi’l-Arabî, 1975, s. 226-227. 
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konusu meclisin Filibe civarında toplandığı ve İbn Kemal’in bu sırada 25 yaşında 

olduğu anlaşılmaktadır.23 

Çocukluk döneminde iyi bir ilmî eğitim almış olan İbn Kemal, ilmiyye sınıfına 

geçtikten sonra da eğitimini sürdürmüştür. Hocaları arasında Molla Lütfi (ö. 900/1495), 

Molla Muslihiddin Kestelî (Kastallânî) (ö. 901/1496), Molla Hatipzâde (ö. 901/1496) ve 

Molla Muarrifzâde (ö. ?) bulunmaktadır. İbn Kemal, ilmiyye sınıfına geçtikten sonra 

müderrislik, kadılık, kazaskerlik ve şeyhülislâmlık gibi pek çok makamda görev 

yapmıştır.24 O, Osmanlı devletinin ilmî, siyasî, askerî ve iktisadî olarak zirvede olduğu 

bir dönemde yaşamış ve döneminde yaşadığı üç Osmanlı padişahının da teveccühlerine 

mazhar olmuştur.25  

İbn Kemal hem yetiştirdiği talebelerle hem de yazmış olduğu eserlerle 

kendisinden sonra etki alanını sürdürmüştür. Pîrîpaşazâde Muhyiddin Mehmed (ö. 

941/1534), Şânî (ö. 941/1534), Aşçızâde Hasan Çelebi (ö. 942/1525), Şeyhülislâm Sa‘dî 

Çelebi (ö. 945/1539), Mehmed Bey, Muhyiddîn Mehmed b. Abdullah (ö. 950/1543), 

Derviş Çelebi (ö. 962/1554), Menteşeli Mudlihuddîn (ö. 964/1556), Kara Çelebi (ö. 

965/1557),  Dursun b. Hacı Murâd (ö. 966/1559) başta olmak üzere 33 kadar öğrencisi 

tespit edilmiştir. Ancak bunlar arasında Ebüssuûd Efendi’nin (ö. 982/1524) olup 

olmadığı şaibelidir. Nitekim klasik kaynaklarda ne Ebüssuûd Efendi’nin hoca 

silsilesinde ne de İbn Kemal’in öğrencileri arasında bu tür bir bilgiye 

rastlanılmamaktadır.26  

İbn Kemal eleştirel üslubu, görüşler arasındaki tahkiki ve çok yönlülüğü ile 

tanınan bir müelliftir. Vefatı, ilim çevrelerinde üzüntüyle karşılanmış ve vefatına dair 

pek çok tarih düşülmüştür.27 Bunlardan en meşhuru “irtehale’l-ulûmi bi’l-Kemâl” 

şeklindeki ifadedir. O, 2 Şevval 940/ 16 Nisan 1534 senesinde vefat etmiş ve 

                                                            
23 Alak, “Kemalpaşazâde’nin Şerhu Tağyîri’l-miftâh Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili”, s. 127. 
24 Taşköprîzâde, eş-Şekâiku’n-nu‘maniyye, s. 226-227; Ebü'l-Hasenât Muhammed Abdülhay b. 

Muhammed Leknevî, el-Fevâidü'l-behiyye fî terâcimi'l-Hanefiyye, Tashih ve ta‘lik: Muhammed 

Bedreddin Ebû Firas en-Na’sani, Kahire: Matbaâtü’s-Saâde, 1324, s. 21-22. 
25 Şerafettin Turan, “Kemalpaşazâde”, DİA, XXV, 238. 
26 Alak, “Kemalpaşazâde’nin Şerhu Tağyîri’l-miftâh Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili”, s.146-150. 
27 Alak, “Kemalpaşazâde’nin Şerhu Tağyîri’l-miftâh Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili”, s. 152-153. 
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Edirnekapı’da Mahmud Çelebi Zaviyesinin haziresine defnedilmiştir. Kendisinin 

dervişâne bir cenâze merasimi vasiyet ettiği bir vasiyetnâmesi bulunmaktadır.28 

1.2. Tefsir Çalışmaları 

İbn Kemal akaid, kelâm, fıkıh, fıkıh usûlü, dil, tefsir, tarih ve edebiyat alanlarında 

birçok eser kaleme almıştır. Hem farklı alanlarda hem de farklı dillerde (Arapça, Türkçe 

ve Farsça) eser yazan İbn Kemal’in telifatının sayısı tam olarak tespit edilememiştir.29 

Konumuzu doğrudan ilgilendirdiği için tezde onun tefsir ilmiyle ilgili çalışmalarına yer 

verilerek bunlar kısaca tanıtılacaktır. İbn Kemal’in tefsir çalışmaları şerh/hâşiye 

formundaki tefsir çalışmaları, sûre tefsirleri ve âyet tefsirleri olmak üzere üç başlık 

altında toplanabilir. 

1.2.1.  Şerh ve Hâşiye Formundaki Tefsir Çalışmaları 

a. Hâşiye alâ Hâşiyeti’s-Seyyid Şerif ale’l-Keşşâf li’z-Zemahşerî: İbn 

Kemal’in Seyyid Şerif el-Cürcânî’nin el-Keşşâf hâşiyesi üzerine yazdığı bu hâşiye, el-

Keşşâf’ın mukaddimesinden başlayıp Besmeledeki isim kelimesinin tefsirine kadardır. 

Ömer Nasuhi Bilmen bu hâşiye için; “İbn-i Kemal’in Tefsîr-i Keşşaf üzerine de ta‘lîkası 

vardır ki, eserlerinin en güzellerinden sayılır. Bunda da Seyyid-i Şerîf'in hâşiyesine 

birçok itirazlarda bulunmuştur.”30 ifadelerini kullanmıştır. 

b. Hâşiye alâ Tefsîri’l-Beyzâvî: İbn Kemal’in Envârü’t-tenzîl’e yazdığı bu 

hâşiye, Bakara sûresi 21 ve Bakara sûresi 96. âyetleri arasını kapsamaktadır. Onun bu 

hâşiyesi üzerine Abdülbâkî b. Dursun el-Bekâî el-İstanbûlî (ö. 1015/1606) Ta‘lîka alâ 

Hâşiyeti İbn Kemâl ale’l-Kâdî fî Tefsîri âyeteyn, Mehmed Sa‘d b. Hasan el-Karahisârî 

(ö. 1190/1776) Risâle fî def‘i i‘tirâzâti İbn Kemâl ale’l-Beyzâvî ve Hâfız Muhammed 

Emin Efendi, Ta‘lîkât alâ i‘tirâzi Kemâlpaşazâde ale’l-Beyzâvî ismiyle İbn Kemal’in 

itirazlarını temel alan çalışmalar yapmışlardır.31 

                                                            
28 Seyit Bahçıvan, “Şeyhülislâm İbn KemalPaşa’nın Vasıyetnâmesi”, Marife, 1/2 (2001): 214. 
29 Cemil el-Azm kendisine 214, Brockelmann 179, Nihal Atsız 209, Şâmil Öçal 226 eser nispet etmektedir. 

İlyas Çelebi, “Kemalpaşazâde- Eserleri”, DİA, XXV, 246. 
30 Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II, 637. 
31 Şükrü Maden, “Envârü’t-tenzîl ve Esrârü’t-te’vîl Literatürü”, İslam İlim ve Düşünce Geleneğinde Kâdî 

Beyzâvî, ed. Mustakim Arıcı, İstanbul: İSAM, 2017, s. 593-595. 
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1.2.2.  Sûre Tefsirleri 

a. Tefsîru sûreti’l-Mülk: İbn Kemal tefsiri, ittifakla Sâffât sûresi sonuna 

kadar devam eden bir tefsirdir. Bazı yazma nüshalar içerisinde Sâffât sûresinden sonra 

Sâd, Mülk, Nebe’, Nâziât, Târık ve Fecr sûreleri de tefsirin geri kalanı ile birlikte 

istinsah edilmiştir. İbn Kemal’e ait Mülk sûresi tefsiri hem müstakil olarak hem de 

tefsirin akabinde istinsah edilmiştir. Öyle görünüyor ki bu sebeple neşri müstakil olarak 

da,32 Resail-i İbn Kemal gibi risâlelerinin toplandığı bir eserde de,33 tefsiri içerisinde de 

ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir.34 İbn Kemal’in bu sûre tefsirindeki üslûbu ve yöntemi 

müstakil tefsirine benzemektedir. Bu sebeple müstakil tefsiri içinde mütalaa edilmesi 

mümkündür.  

b. Tefsîru sûreti’n-Nebe’: Nebe’ sûresi tefsiri de hem müstakil olarak hem 

tefsirin devamında istinsah edilmiş ve risâleleri ile birlikte de35 tefsiri içerisinde de 

neşredilmiştir.36 Yöntem açısından tefsirine benzerlik gösterdiği için Mülk sûresi gibi 

tefsirine dercedilebilecek tarzda olduğunu söylemek mümkündür.  

c. Tefsîru sûreti’n-Nâziât: Hem Mecmûu resâil hem de İbn Kemal tefsiri 

içerisinde neşredilmiştir.37 Ancak bu sûrenin müstakil olarak Mülk ve Nebe’ sûreleri 

kadar fazla istinsah edilmediği, genelde tefsirin yazma nüshalarında Sâffât sûresinden 

sonra yer aldığı görülmektedir.38 

d. Tefsîru sûreti’t-Târık: Hem Mecmûu resâil hem de İbn Kemal tefsiri 

içerisinde neşredilmiştir.39 Sûre müstakil olarak Mülk ve Nebe’ sûreleri kadar fazla 

                                                            
32 İbn Kemal Ahmed Şemseddin Kemalpaşazade, Tefsîru sûreti’l-Mülk, thk: Hasan Ziyâeddin Itr, Beyrut: 

Dâru’l-beşâiri’l-İslâmiyye, 1986. 
33 İbn Kemal Ahmed Şemseddin Kemalpaşazade, Resâilü İbn Kemâl, hzr: Ahmet Cevdet Paşa, İstanbul: 

İkdam Matbaası, 1898, s. 22-32 (bundan sonra Resâilü İbn Kemâl). 
34 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, IX, 5-32. 
35 İbn Kemal, Resâilü İbn Kemâl, 33-40; a.mlf., Mecmû‘u resâili’l-allâme İbn Kemal Paşa, thk: Hamza el-

Bekri...[ve diğer.], İstanbul: Darü’l-Lübab, 2018, I, 81-108 (Bundan sonra Mecmû‘u resâil) 
36 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl Paşa, IX, 33-56. 
37 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl Paşa, IX, 57-90; a. mlf., Mecmû‘u resâili’l-allâme İbn Kemal Paşa, I, 

109-150. 
38 Tefsîru sûreti’n-Nâziât; Süleymaniye Kütüphanesi, Bağdatlı Vehbi, nr. 2041, vr. 18-22 (Bu nüshada İbn 

Kemal’e ait farklı birçok konudaki risâleler toplanmıştır). 
39 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl Paşa, IX, 57-90; a. mlf., Mecmû‘u resâili’l-allâme İbn Kemal Paşa, I, 

109-150. 
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istinsah edilmemiş olup40 tefsirin yazma nüshalarında Sâffât sûresinden sonra yer 

almıştır. 

e. Tefsîru sûreti Fâtihati’l-kitâb: Müstakil olarak istinsah edilen bu risâle, 

Resâilü İbn Kemal içerisinde matbudur.41 Ancak risâlenin, tefsirinde yer alan Fâtiha 

tefsiri ile aynı olduğu görülmektedir. Önemine binâen tefsirinden ayrı bir risâle olarak 

kaydedilmesi mümkün olduğu gibi müellifin risâle halinde yazmış olduğu sûre tefsirini 

aynıyla tefsirine taşımış olması da mümkündür. Ancak üslub açısından tefsirin geri 

kalanı ile aynı olduğu göz önüne alındığında birinci ihtimal daha kuvvetli 

görünmektedir.  

1.2.3.  Âyet Tefsirleri 

a. Tahkîku’l-kavl bi enne’ş-şühedâe ahyâun fi’d-dünyâ: Bakara sûresi 

154. âyetin tefsiridir. “Allah yolunda canını feda etmiş olanlar hakkında ‘Ölüdürler’ 

demeyin, bilakis onlar diridirler fakat siz farkında değilsiniz.” mealindeki âyet hakkında 

soru cevap üslubü ile yazılmış olan risâle, İbn Kemal’in tefsirindeki dil ve belâgat 

temelli açıklamalardan oldukça farklıdır. Kurtûbî’nin (ö.671/1273) Tezkire fî ahvâli’l-

mevtâ ve’l-âhire adlı eserinden alınmış iktibaslarla soru cevap üslubu ile yazılmıştır. 

Beyzâvî’nin insan bedeni için heykel-i mahsûsa yorumunun, Fahreddin er-Râzî’ye atıfta 

bulunularak cevaplandığı bu risâle, İbn Kemal’in tefsir üslubundan farklılık 

göstermektedir. Dolayısıyla bu risâlede hedefin âyetlerin tefsir edilmesinden ziyade 

müşkil bir meseleyi çözümlemek olduğu aşikardır. Resail-i İbn Kemal ve Mecmû‘u 

resâil içerisinde matbu haldedir.42 

b. Risâle fî tahkîki’l-ğayb: Risâle mezkur ismiyle Mecmûu resâil içinde, 

“Risâletün fi istisnâi’llâhi Teâlâ min men fi’s-semâvâti ve’l-arzi ve tahkîkih” ismiyle 

Resail-i İbn-i Kemal içerisinde matbudur.43 Risâlenin Lokman sûresinin son âyetinin 

tefsirine ait kısmı birebir aynı ibârelere sahip olmasına rağmen Makâletün fi’l-

muğayyebâti’l-hams ismiyle ayrı bir risâle olarak aynı eser içinde tekrar 

                                                            
40 Tefsîru sûreti’t-Târık; Süleymaniye Kütüphanesi, Bağdatlı Vehbi, nr. 2041, vr. 23-32; Atıf Efendi 

Kütüphanesi, Atıf Efendi, nr. 2816. 
41 İbn Kemal, Resâilü İbn Kemâl, s. 2-16. 
42 İbn Kemal, Resâilü İbn Kemâl, s. 92; a. mlf., Mecmû‘u resâili’l-allâme İbn Kemal Paşa, I, 231-244. 
43 İbn Kemal, Resâilü İbn Kemâl, s. 186-200, a. mlf., Mecmû‘u  resâili’l-allâme İbn Kemal Paşa, I, 253-

280. 
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neşredilmiştir.44 Müellif risâleye Neml sûresi 65. âyet ile başlamakta ve soru cevap 

formunda gayb konusunu ele almaktadır. O, aynı risâle içinde Lokman sûresi 34. âyeti 

ve Sâffât sûresi 6 ilâ 10. âyetlerini de tefsir etmekte ve risâlenin sonunda “tenbih” 

başlıkları altında farklı müfessirlerden ismen alıntı yaparak konuları tahlil etmektedir. 

Bu esnada Zemahşerî, Beyzâvî, Ömer en-Nesefî, Ebu’l-Berekât en-Nesefî, Kurtûbî, 

Zeccâc ve İbnü’l-Müneyyir’in tefsirlerinden alıntılar yaparak değerlendirmelerde 

bulunmaktadır. Risâle her ne kadar âyet tefsirlerini içerse de asıl amacının ğayb 

meselesini çözümlemek olduğu görülmektedir.45 

c. Risâle fî tefsiri kavlihî “velekad ketebnâ fi’z-zebûri…” risalesinde İbn 

Kemal, “Andolsun, Zikir’den (Tevrat’tan) sonra Zebûr’da da, “Yere muhakkak benim 

iyi kullarım varis olacaktır”46 yazmıştık.” mealindeki âyeti oldukça farklı bir tarzda 

yorumlayarak Yavuz Sultan Selim’i Mısır’ın fethine teşvik etmiştir. Tefsirinde âyette 

geçen “arz” kelimesini Şam, risâlede ise Mısır olarak yorumlaması ve ebced hesabını 

kullanarak Mısır fethine gidildiği takdirde fethin müyesser olacağını haber vermesi bu 

risâleyi tefsirinden ayıran başlıca hususlardır.47 Risâle hakkında bir makale 

yayımlanmıştır.  

d. Risâle fi ta’lîmi’l-emri fî tahrîmi’l-hamr ve muhtasaru ta’lîmi’l-emri fî 

tahrîmi’l-hamr: Risâlelerin birinde içkinin haram kılındığı Mâide Sûresi 90. âyetin 

tefsiri yapılıp tedrîcilik üzerinde durulurken diğerinde âyetin ahkâmı konu edilmiştir. 

Bu iki risâle de Resail-i İbn Kemal ve Mecmû‘u resâil içerisinde matbu haldedir.48 

e. Şerhü’l-aşri fî ma‘şeri’l-haşr: İbn Kemâl’in haşr ve mahşerden 

bahseden 10 âyeti (Kehf 47; İsra 71; Zilzal 6; Rahman 29; Müminun 101; Yunus 45; 

Abese 34; Kalem 42; Enam 22; Yunus 28; Araf 8) bir araya getirerek oluşturduğu 

risâlesi, Mecmû‘u resâil içerisinde neşredilmiştir.49 

Kılıç’ın tespitlerine göre müellifin yazma halde sekiz tane daha sûre veya âyet 

tefsiri bulunmaktadır. Bunlar, Risâle fi’l-âyeti’ş-şerîfe: “Allâhu nûru’s-semâvâti ve’l-

                                                            
44 Mecmû‘u resâili’l-allâme İbn Kemal Paşa, I, 225-230. 
45 İbn Kemal, Mecmû‘u resâili’l-allâme İbn Kemal Paşa, I, 253-280. 
46 Enbiyâ 21/105. 
47 Mustafa Kılıç, “İbn-i Kemal’in Mısır Fethine Dair bir Risâle-i Acibesi”, Ankara: Diyanet İlmi Dergisi, 

1990, sayı: 26, s. 111. 
48 İbn Kemal, Resâilü İbn Kemâl, s. 277-354; a. mlf., Mecmû‘u resâili’l-allâme İbn Kemal Paşa, I, 281-

355. 
49 İbn Kemal, Mecmû‘u resâili’l-allâme İbn Kemal Paşa, I, 151-224. 
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arz” adıyla Nur sûresi 35. âyeti tefsiri, Risâle fî tefsîri Âyeti’l-kürsî adıyla Bakara sûresi 

255. âyetinin bir varaklık tefsiri, En’âm sûresi 159. âyeti tefsiri, Asr sûresi, Fecr sûresi, 

Sâd sûresi tefsiri ile Besmele ve Hamdele tefsiridir. Harash, İbn Kemal’e nispet edilen 

Fecr sûresi ve Âyete’l-Kürsî tefsirinin İbn Kemal’e ait olmadığını ortaya koymuştur.50 

Nitekim İbn Kemal’e nispet edilerek Ahmed Cevdet Paşa tarafından neşredilen Resail-i 

İbn Kemâl içerisinde yer alan Fecr sûresi tefsiri,51 doğrudan Beyzâvî tefsirinden 

alınmıştır. Risâlede İbn Kemal’e ait bir ifade bulunmamaktadır. Bu sebeple olsa gerek 

İbn Kemal’in bu tefsir çalışması, ne Mecmû‘u resâil ne de İbn Kemal tefsiri içinde 

neşredilmemiştir. Âyete’l-kürsî tefsiri ise “Cevâhîru’l-Kur’ân sahibi dedi ki” şeklinde 

başlamaktadır. Dolayısıyla bu risâlenin de Gazzâlî’ye ait olduğu anlaşılmaktadır. 

Neticede İbn Kemal’in sûre tefsirlerinin yöntem ve üslub açısından tefsirin 

geneli ile benzerlik göstermesi ve yazma nüshaların bir kısmında Sâffât sûresinden 

sonra istinsah edilmesi, bu tefsir risâlelerinin müstakil tefsiri içinde değerlendirilmesini 

mümkün kılmaktadır.52 Ayrıca İbn Kemal’in müstakil tefsirinin yazma nüshalarında 

bazı sûre kenarlarına tarih düşülmüştür. Tarihleri müellifin yazdığı düşünüldüğünde bu 

tarihler, müellifin âyetlerin tefsirinin daha önce geçtiğine dair yaptığı açıklamalar53 ve 

Mâide sûresinin bir kısmının tefsirini yapmayarak En’âm sûresine geçmiş olması İbn 

Kemal’in tefsirini yazarken Mushaf sırası gözetmediği izlenimi uyandırmaktadır. Bu da 

sûre tefsirlerinin müstakil tefsiri içinde değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır. 

Bununla birlikte âyet tefsirlerinin müstakil tefsirinden farklı bir üslubla yazıldığı, bu 

sebeple müstakil risâleler oldukları ve belli problemleri açıklamak üzere telif edildikleri 

sonucuna varılmaktadır. Çalışmamızın asıl konusunu İbn Kemal’in Tefsîru İbn Kemâl 

veya Tefsîru’l-Kur’âni’l-Kerîm adıyla anılan tefsiri oluşturmaktadır. 

                                                            
50 Abdurrahman Rıdvan Harash, “Menhecu İbn Kemâl Bâşâ Rahimehu’llâh fî resâilihî fî tefsîri suverin 

mahsûsatin؛ el-matbûa minhâ ve’l-mahtûta”, Osmanlı Döneminde Tefsir, ed. Hidâyet Aydar… [ve diğer.], 

İstanbul: Ensar Neşriyat, 2018, s. 107-108. 
51 İbn Kemal, Resâilü İbn Kemâl, s. 17-21. 
52 Harash da aynı şekilde Mülk, Nebe’, Nâziât ve Târık sûrelerinin İbn Kemal tefsirinin bir parçası olduğu 

kanaatindedir. Bkz. Harash, “Menhecu İbn Kemâl Bâşâ Rahimehu’llâh fî resâilihî fî tefsîri suverin 

mahsûsatin؛ el-matbûa minhâ ve’l-mahtûta”, s. 126. 
53 Müellif Al-i İmran sûresi 112. âyetindeki hususun Bakara sûresi tefsirinde geçtiğini, Al-i İmran 

sûresindeki bir konunun ise Nisa sûresi tefsirinde geleceğini ifade etmekte dolayısıyla Fâtiha’dan sonraki 

ilk üç sûre için Mushaf sırası gözettiği anlaşılmaktadır. Ancak o aynı zamanda Bakara sûresi 187. âyeti 

açıklarken ilgili hususun Tevbe sûresi tefsirinde geçtiğini ifade etmektedir. Dolayısıyla her sûre için bu 

sırayı gözetmediği düşünülebilir. İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal, II, 585, 678, 868, 1028.  
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2. İbn Kemal Tefsiri (Tefsîru İbn Kemâl) 

2.1. Yazım Tarihi ve Sebebi 

İbn Kemal tefsiri, Fâtiha sûresi ile başlayıp Sâffât sûresi sonuna kadar devam eden 

tamamlanmamış bir tefsir olduğu kabul edilmektedir.54 Tefsirin ulaşılabilen 

nüshalarında Mâide sûresi 12 ilâ 120. âyetlerinin tefsiri bulunmamaktadır.55 Tefsirin 

müellif nüshası tespit edilememiş olup kütüphanelerde pek çok yazması mevcuttur. Bazı 

yazma nüshalarda Sâd, Mülk, Nebe’, Nâziât, Târık, Fecr ve Asr sûresi tefsirleri de yer 

almaktadır.56  

Eserin tahkikini gerçekleştiren Mâhir Edib Habbûş daha fazla araştırılması 

gerektiğini belirtse de İbn Kemal’in, Kur’an’ın sonuna kadar tüm âyetlerin tefsirini 

yaptığı, temize çekme işlemini Sâffât sûresi sonunda noktaladığı kanaatindedir.57 Tahrîr 

ifadesini tebyîz (temize çekme) anlamında değerlendiren muhakkik, tefsirin bir yazma 

nüshasının sonunda bulunan “el-meşhûru fî tahrîri’t-tefsîri ilâ hâze’l-kadr” ibâresinin 

ve incelediği tüm nüshaların Sâffât sûresinde sona ermesinin İbn Kemal’in Kur’an’ın 

sonuna kadar tüm âyetlerin tefsirini yaptığına işaret ettiğini belirtmektedir. Ayrıca 

muhakkiki bu düşünceye sevk eden şey, tefsirde Mâide sûresi 12. âyetinden sonrasının 

bulunmamasına rağmen müellifin tefsirin muhtelif yerlerinde Mâide sûresi tefsirine ve 

Zilzâl sûresine atıflarda bulunması olabilir. Ne var ki müellif tefsiri bitirmeyi 

hedeflediği için Zilzâl sûresine atıf yapmış ancak tefsiri bitirememiş veya sureleri 

Mushaf sırası gözetmeksizin tefsir etmiş olabilir. Şu halde İbn Kemal’in Kur’an’ın 

tamamının tefsirini yaptığı yönündeki bir iddia zayıf görünmektedir.  

                                                            
54 Hacı Halife Mustafa b. Abdullah Kâtib Çelebi, Keşfü’z-zünûn, hzr: Şerefettin Yaltkaya, Rifat Bilge, 

Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014, s. 439. 
55 Ayrıca İbn Kemal tefsirinin tahkikini gerçekleştiren Mâhir Edib Habbûş, esas aldığı nüshaların biri hariç 

yedisinde Nisa sûresi 170. âyetten sonrasının tefsirinin bulunmadığını belirtmektedir. Muhakkikin 

belirttiğine göre bu nüshaların kimisinin hâmişinde tefsirin kendisinde Nisa sûresi 170. âyetinden sonra 

En’âm sûresi tefsirine geçildiğine dair notlar bulunmaktadır. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl Paşa, 

neşredenin girişi, I, 121. 
56 Nüshaların tahlili için bkz. Mustafa Kılıç, “İbn-i Kemâl Hayatı, Tefsire Dair Eserleri ve Tefsirindeki 

Metodu”, (Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 1981), s. 108-118. Yukarıda 

belirtildiği üzere Fecr ve Asr sûresi tefsirlerinin İbn Kemal’e ait olmadığı görülmektedir. Henüz yazma 

halde bulunan Sâd sûresi tefsirinin ise İbn Kemal’e nispeti ve müstakil tefsiri içinde mütalaa edilip 

edilemeyeceği ayrıca tahkik edilmelidir.  
57 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl Paşa, neşredenin girişi, I, 122-123. 
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Tefsirin mukaddimesi bulunmamakta, bu sebeple yazılma sebebi, tarihi veya 

sonlandırılma sebebi de bilinmemektedir. Kılıç’ın tespitine göre günümüze ulaşan en 

eski nüsha hicrî 930 senesine aittir.58 Bu nüsha, Mâide sûresi 12 ilâ 120. âyetleri hâriç 

Fâtiha sûresinden Sâffât sûresi sonuna kadar 37 sûrenin yanında Mülk, Nebe’ ve Nâziât 

sûreleri tefsirini de kapsamakta ve Süleymaniye Kütüphanesi, Sultan I. Ahmet, 30 

numarada kayıtlı bulunmaktadır. Yine Kılıç’ın tespitine göre tarihsel açıdan eski bir 

diğer nüsha, istinsah tarihi hicrî 932 olan ve Meryem sûresi ile Neml sûresi arasını 

kapsayan Süleymaniye, Yeni Cami, 23 numarada kayıtlı nüshadır. Ayrıca bazı yazma 

nüshaların metin kenarlarında sûrelerin baş ve sonları hizasına yazılmış tarihler 

bulunmaktadır.59 Bu tarihlendirme Hacc ve Sâffât sûresi arasında bulunup 932-933 

tarihlerini göstermektedir. Kılıç, bahsi geçen tarihlerde müellifin hayatta olduğundan 

yola çıkarak tarihlerin müellif tarafından yazılmış olma ihtimallerini yüksek 

görmektedir.60 Ancak bu tarihler belirttiği en eski iki nüshanın istinsah tarihlerinden 

sonrasına aittir. Bu sebeple ona göre müellif 930 tarihinde tefsirin müsveddesini 

bitirmiş, 932-933 tarihlerinde de temize çekmiş olabilir. Fakat müellifin o sırada hayatta 

olması, tarihleri onun koyduğunu göstermesi açısından yeterli bir delil değildir. 

Dolayısıyla yeni bir veri elde edilinceye kadar sure kenarlarında yazılı olan 932-933 

tarihlerinin müellif hayattayken yazılmış istinsah tarihleri olduğunun düşünülmesi daha 

doğru gözükmektedir. Bununla birlikte her iki ihtimale göre de istinsah tarihlerinden 

çıkan sonuç, müellifin Sâffât sûresine kadar gelen tefsir yazımını ve Mülk, Nebe’ ve 

Nâziât sûresi tefsirlerini hicrî 930 senesinden önce bitirmiş olduğudur.   

                                                            
58 Kılıç, “İbn-i Kemâl Hayatı, Tefsire Dair Eserleri ve Tefsirindeki Metodu”, s. 108.  
59 Kılıç, “İbn-i Kemâl Hayatı, Tefsire Dair Eserleri ve Tefsirindeki Metodu”, s. 114. Kılıç’ın tespitine göre 

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Arapça Yazmalar Bölümü, 1895 numaralı nüshada; Hac sûresinin 

başında 8 Muharrem 933/1526, sonunda 13 Muharrem 933/1526; Nur sûresinin başında 18 Muharrem 

933/1526, Nur sûresi sonu ve Furkan sûresinin başında Zilkade’nin başı (gurre) 932/1526; Şuara sûresinin 

sonunda 7 Zilkade 932/1526; Kasas sûresi sonunda 26 Zilkade 932/1526; Ankebût sûresi sonunda 15 

Zilhicce 932/1526; Lokman sûresi başında 932/1525, Lokman sûresi sonu ve Secde sûresi başında 24 

Muharrem 933/1526; Ahzab sûresi başında 25 Muharrem 933/1526; Sebe sûresinin başında 1 Safer 

933/1526, Sebe’nin sonu ve Fatır’ın başında 4 Safer 933/1526; Sâffât sûresi başında Şevval 932/1526 ve 

Zilkade 933/1526 tarihleri bulunmaktadır. Ona göre bu kayıtlar İbn Kemal’in tefsir ameliyesi sırasında 

sûre sıralamasını takip etmediğini göstermektedir. Kılıç, “İbn-i Kemâl Hayatı, Tefsire Dair Eserleri ve 

Tefsirindeki Metodu”, s. 116-117. Aynı şekilde yukarıda belirtilen en eski ikinci yazma nüshanın sûre 

sonlarında da Kılıç’ın işaret ettiği tarihlerin bulunduğu tespit edilmiştir. İbn Kemal, Tefsîru’l-Kur'ani’l-

Kerîm, Süleymaniye Kütüphanesi, Yeni Cami, nr. 23, vr. 18b, 109a, 130a, 161b. 
60 Kılıç, “İbn-i Kemâl Hayatı, Tefsire Dair Eserleri ve Tefsirindeki Metodu”, s. 117. 
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Demir’e göre, tefsirin müellifin vefatı dolayısıyla tamamlanmadığı bilindiğinden 

933 tarihi, telifin başlangıç tarihi olmalıdır.61 Tefsirin tahkikini gerçekleştiren İzzeddin 

Culeyd de İbn Kemal’in tefsirini hayatının son dönemlerinde yazdığı kanaati 

taşımaktadır.62 Oysa tabakat ve tefsir tarihi kitaplarında yer alan “İbn Kemal, bu 

kıymetli tefsirini ikmâl etmeden irtihâl etmiştir”63 ifadesi onun tefsirini 

tamamlayamamasının sebebi olarak mütalaa edilebilirse de tefsirini vefatının hemen 

öncesinde veya 933 tarihinden sonra kaleme aldığını belirtmek için yeterli bir delil 

değildir. Tefsire ait en eski nüshaların istinsah tarihlerinin (930 ve 932) İbn Kemal’in 

vefatından (940) on yıl öncesine ait olması müellifin tefsirin elimize ulaşan kısmını 

vefatına yakın bir zamanda kaleme almadığını göstermektedir. Mevcut verilerden 

hareketle İbn Kemal tefsirinin yazım tarihini kesin olarak saptamak mümkün olmasa da 

söz konusu tarihler müellifin bugüne ulaşan Fâtiha sûresi ile Sâffât sûresi arasındaki 

sûre tefsirlerinin tamamını vefatından on sene kadar önce yazdığını gösterir. 

İbn Kemal’in, yazım tarzı olarak şerh ve hâşiye formunun hâkim olduğu bir 

dönemde niçin telif bir tefsir yazma ihtiyacı duyduğu cevap aranması gereken diğer bir 

sorudur. Ayrıca onun el-Keşşâf ve Envâr’a hâşiye yazdığı düşünüldüğünde, niçin yine 

bu tefsirleri birincil kaynak olarak kullandığı bir tefsir yazma gereği duyduğu 

sorulabilir. İbn Kemal ile İbn Kemal’den kısa bir süre sonra şeyhülislâm olan ve 

aralarında hoca-talebe ilişkisi bulunduğu düşünülen Ebüssuûd Efendi’nin tefsir yazım 

hikayeleri arasındaki benzerlik, bu soruların cevaplanmasına yardımcı olabilecek 

niteliktedir. 

Kanunî Sultan Süleyman, İbn Kemal’den sonra 952/1545 yılında şeyhülislâm 

olan Ebüssuûd Efendi’den bir tefsir yazmasını istemiş, Ebüssuûd Efendi bunun üzerine 

meşhur tefsiri el-İrşâdü akli’s-selim ilâ mezaya’l Kur’âni’l-Kerim’i önce Sâd sûresine 

kadar yazarak sultana takdim etmiş (972/1565) bir sene sonra da tamamlamıştır.64 

Ebüssuûd Efendi, tefsirinin mukaddimesinde el-Keşşâf ve Envâr tefsirlerinin özel bir 

                                                            
61 Ziya Demir, Osmanlı müfessirleri ve tefsir çalışmaları: (kuruluştan X/XVI. Asrın sonuna kadar), 

İstanbul: Ensar Neşriyat, 2006-2007, s. 244. 
62 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 75. 
63 Taşköprîzâde İsamuddin Ahmed Efendi, eş-Şekâiku’n-nu‘maniyye fi ulemâi’d-devleti’l-Osmâniyye, 

Beyrut: Dâru’l-kitâbi’l-Arabî, 1975, s. 227.Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II, 637. 
64 Süleyman Ateş, “İrşâdü’l-aķli’s-selîm”, DİA, XXII, 456. 
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yeri olduğunu, kendisinin de bu iki eserdeki faydalı incilere ilave edeceği bilgilerle yeni 

bir eser telif etmeyi yıllardır düşündüğünü ancak üzerindeki sorumluluklar sebebiyle 

yazamadığını, zamanla daha zor vazifelere getirildiği ve fetva verme işiyle mükellef 

kılındığı için yazmaya fırsat bulamadığını ifade etmektedir.65 Ebüssuûd Efendi, 

mukaddimesinde belirttiğine göre şeyhülislâm olduktan sonra daha yoğun olması 

sebebiyle tefsirine başlayamamış, ömrünün sonuna doğru sultanın teşviki ile tefsirine 

başlamaya muvaffak olmuştur.  

İbn Kemal ve Ebüssuûd arasında pek çok ortak yön bulunmaktadır. Bunlardan 

ilki her iki müfessirin de şeyhülislâmlık makamında bulunmalarıdır. Ayrıca İbn 

Kemal’in tefsirini yazmış olduğu muhtemel tarihler (yukarıda zikredilen verilerden yola 

çıkılarak tefsirin elimizdeki en eski istinsah tarihli nüshanın tarihi olan 930 veya metin 

kenarlarında işaret edilen 932-933 tarihleri), onun da tefsirini hicrî 926 yılında saltanatı 

devralan Kanunî Sultan Süleyman döneminde kaleme aldığını ihsas etmekte ve 

şeyhülislâm olduktan sonra (932) bu makamın gereklerini yerine getirmek durumunda 

olduğu için tefsirini tamamlamaya fırsat bulamadığı izlenimi vermektedir.  

Ebüssuûd Efendi’nin mukaddimesi, tefsirinde el-Keşşâf ve Envâr’ın yolunu 

izleyeceğinin işaretlerini vermekte ve bu amacını layıkıyla yerine getirdiği 

görülmektedir.66 İbn Kemal tefsirinin mukaddimesi olmadığı için kendi ifadelerine 

ulaşamadığımız bu konu hakkında küçük bir mukayeseli okuma dahi onun da bu yolu 

takip ettiğini ortaya koymaktadır. İbn Kemal’in tefsirinde metod ve içerik itibariyle el-

Keşşâf’ı takip etmesi onun da bu geleneği devam ettirdiğini göstermektedir.67 Böylece 

bir başka benzer nokta daha ortaya çıkmaktadır. Buna göre iki müellif de aynı geleneği 

takip etmekte ve buna ek olarak farklı müfessirlerden yararlanmaktadırlar.  

İbn Kemal tefsirinin dönemin ilim çevresi veya padişahı tarafından kabule 

mazhar olmadığı için tamamlanmadığı düşünülebilir. Ancak bu durumda daha yeni 

şeyhülislâm olan İbn Kemal’in bu makamda kalması ve Yavuz Sultan Selim gibi 

                                                            
65 Ebüssuûd Muhammed b. Muhammed el-İmâdî, Tefsiru Ebüssuûd: İrşâdü’l-akli’s-selîm ilâ mezâye’l-

Kur’ân’il-kerîm, Beyrut: Dârü ihyâi’t-türâsi’l-Arabiyye, t.y., I, 3-6. 
66 Yunus Ekin, “İrşâdü’l-Akli’s-Selim’in Tefsir Geleneğindeki Konumu” Çukurova Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, 16/1 (2016): 83-118; Boyalık, “Abdülkâhir Cürcânî’nin Sözdizimi Teorisi ve Tefsir 

Geleneğine Etkisi”, s. 287-291. 
67 Bu konudaki detaylı bilgi, içerik ve yöntem başlığı ile tezin ikinci bölümünde verilecektir. 
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Kanûnî’nin de teveccühüne mazhar olması çelişiklik arzederdi. Nitekim hicrî 936 

senesinde 24 kâmil âlimin katıldığı bir mecliste Fâtiha sûresi tefsirinin ilmî tartışması 

gerçekleştirilmiş, İbn Kemal bu mecliste en şerefli makam olan padişahın sağ tarafında 

bulunmuştur.68 Mecdî Mehmed Efendi, bu mecliste İbn Kemal başkanlığındaki 

komisyon tarafından Fâtiha sûresi hakkında bir imtihan düzenlendiğini, İbn Kemal’in 

eski bir öğrencisi olan Pîripaşazâde Muhyiddin Mehmed’in Fâtiha sûresi risâlesinin 

birinci seçildiğini de nakletmektedir.69 

Yine İbn Kemal’in, tefsirini yazdığı muhtemel tarihlerden olan hicrî 929 

senesinde, sultanın huzurunda Sâd sûresi 26. âyetin tartışıldığı bir mecliste bulunduğu 

anlaşılmaktadır. Atâyî’nin naklettiğine göre, 929 senesi Şaban ayının ikinci günü düğün 

vesilesiyle toplanan mecliste ulema, “ دُ اِنَّا َجعَْلنَاَك َخ۪ليفَةً فِي اْْلَْرِض  Ona dedik ki: “Ey) 70”يَا دَاُوُ۫

Dâvûd! Gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık.) âyetinin tefsirinden bahsederek 

inâyete mazhar olmuşlardır. “Anadolu’dan ma‘zûl” Kemal Paşazâde’nin yanında hâce-i 

padişah Hayreddin Efendi, Şeyhülislâm (Zenbilli) Ali Efendi, sadr-ı Rûm’dan emekli 

Abdülvasi Efendi, Muhyiddin Efendi, Kadri Efendi, İstanbul Kadısı Sadi Efendi de 

Kanûnî’nin huzurunda toplanan bu meclisteki meşhur ulemadır.71 Tüm bu 

değerlendirmeler ışığında denilebilir ki, İbn Kemal, tefsirinin Fâtiha sûresinden Sâffât 

sûresi sonuna kadar gelen yazımını vefatından en az on sene önce (930-933 yılı 

öncesinde) tamamlamış ancak devamını yazmaya üzerindeki farklı sorumluluklar 

sebebiyle muktedir olamamıştır. 

2.2.  Kaynakları 

İbn Kemal, tefsirinde kişi ve eser isimlerine nadiren yer vermektedir. Kaynak olarak 

kullandığı eserlere atıf yapmamakta, özellikle en çok istifade ettiği eserlerin ismi metin 

içerisinde yer almamaktadır. İbn Kemal’in genelde muteber bir kaynak gösterme 

ihtiyacı duyduğu ve ele aldığı konu hakkında teferrüt ettiği bir görüşü bulunduğu 

                                                            
68 Nev’izâde Atâyî, Hadâ’iku’l-haka’ik fi tekmileti’ş-şaka’ik: Nev’izade Atâyî’nin Şaka’ik zeyli, İstanbul: 

Türkiye Yazma Eserler Kurumu, 2017, I, 444-445.  
69 Mecdî Mehmed Efendi, Şakâik-ı Nu‘maniye ve Zeyilleri, “Hadaiku’ş-Şekaik”, neşr: Abdülkadir Özcan, 

İstanbul: Çağrı yayınları, 1989, s. 459. 
70 Sâd, 38/26.  
71 Atâyi, Hada’iku’l-hakâ’ik, I, 442, Musa Alak, “Kemalpaşazâde’nin Şerhu Tağyîri’l-miftâh Adlı Eserinin 

Tahkik ve Tahlili”, (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim 

Dalı, İstanbul, 2009), s. 144. 
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takdirde kişi veya eser ismine yer verdiği görülmektedir. Bu bakımdan İbn Kemal’in 

isimlerini zikrettiği kimselerin eserlerinin daha çok tâlî kaynaklarını, genelde isim 

vermediği ancak mukayeseli bir okuma sonucu kolaylıkla ortaya çıkan eserlerin ise aslî 

kaynaklarını72 oluşturduğu söylenebilir. 

Eserin yazma nüshalarının hâmişlerinde bulunan bazı isimler ve bu isimlere 

işaret eden harfler, İbn Kemal’in kaynaklarını göstermesi açısından yolumuzu 

aydınlatmaktadır. Kimi notların sonunda görülen “minhu” kaydı, bu notların kaynağının 

bizzat yazar olduğunu göstermektedir.73 Bu isim ve notlar, kimi zaman aynı ve benzer 

ibârelere yer verdiği müelliflerin isimlerini gösterirken kimi zaman ibârede görülen 

itirazı kime yönelttiğini tasrih etmektedir. Bu notlar, tefsirin kaynaklarını ve tefsirdeki 

itirazların merciini büyük oranda ortaya çıkarsa da İbn Kemal’in sadece bu yerlerde 

kaynaklara başvurduğu söylenemez. Nitekim metnin kenarında işaret edilmese de 

kaynaklardaki ibârelerle tefsir arasında çok sayıda benzerlik bulunmaktadır. Hâşiyelerde 

görülen bu notlara, İbn Kemal tefsirinin Mektebetü’l-İrşâd baskısının dipnotlarında 

işaret edilmiştir. 

2.2.1. Aslî Kaynakları 

a. Zemahşerî (ö. 538/1144)- el-Keşşâf  

İbn Kemal’in en temel iki kaynağından biri yazma nüshaların hâmişlerinde “el-Keşşâf”, 

“Sâhibu’l-Keşşâf”, “Zemahşerî”, “reddün li’l-Keşşâf” ve “şin” harfi ile işaret edilen el-

Keşşâf’tır.74 Tefsirde ise Zemahşerî’ye bir kez eleştiri kastıyla, Sahibu’l-Keşşâf 

ifadesiyle atıf yapılmaktadır.75  

İbn Kemal, Bakara sûresi 255. âyeti tefsirinde Zemahşerî’nin Hayy kelimesinin 

anlamını kelâmcıların ıstılahına göre açıklamasına karşı76 kelimelerin anlamlarının 

                                                            
72 Aslî kaynakları ile bizzat müracaat ettiği kaynakları, tâlî kaynakları ile isimlerini zikrettiği ancak ikincil 

kaynaklar vasıtasıyla mı bizzat mı başvurduğu bilinmeyen eserler kastedilmektedir.  
73 Minhîyyât kayıtları hakkında bkz. Adam Gacek, Arapça Elyazmaları İçin Rehber, trc: Ali Benli, M. 

Cüneyt Kaya, İstanbul: Klasik Yayınları, 2017, s. 106-107.  
74 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, I, 95, 107, 116, 208, 210, 212, 256, 261, 263, 325, 353; a.e., II, 10, 

17, 16, 126, 127, 129, 206, 234, 324, 325, 336, 387, 420; Mustafa Kılıç, “İbn-i Kemâl Hayatı, Tefsire 

Dair Eserleri ve Tefsirindeki Metodu”, s. 127. 
75 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 699. 
76 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 145. 
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nüzul döneminde tespit edilmesi gerektiğini söylemekte, Sahibu’l-Keşşâf’ın bunu 

Bakara sûresi 19. âyetinde açıklamasına karşı burada cevaz verdiğini ifade etmektedir. 

Onun bu âyetin öncesinde Zemahşerî’ye zıt birçok görüş benimsemesine, zaman zaman 

da alıntıya varacak şekilde ibâre benzerlikleriyle onu takip etmesine rağmen yalnızca bu 

âyetin tefsirinde isim zikretmesi dikkat çekicidir.  

b. Beyzâvî (ö. 691/1291-1292)- Envârü’t-tenzîl 

İbn Kemal’in ana kaynak olarak kullandığı iki tefsirden bir diğeri, yazma nüshaların 

hâmişlerinde “Beyzâvî”, “Kâdî”, “reddün ale’l Beyzâvî” ve “dad” harfi ile işaret edilen 

Envârü’t-tenzîl’dir.77 Ancak İbn Kemal, tefsirinin metninde Beyzâvî’ye herhangi bir 

atıfta bulunmamaktadır. 

İbn Kemal tefsiri ile el-Keşşâf ve Envâr arasında çok sıkı bir irtibat bulunmakta, 

hâmişte bunlardan bazılarına işaret edilmektedir.78 Dolayısıyla hâmişlerdeki bu 

işaretler, bahsi geçen tefsirlerle irtibatı belirleme noktasında yetersiz kalmaktadır. Ömer 

Nasuhi Bilmen de el-Keşşâf ve Envâr ile İbn Kemal tefsiri arasındaki irtibatı şöyle dile 

getirmektedir: “Keşşâf gibi, Envârü't-tenzîl gibi bir kısım meşhur tefsirlerdeki bâzı 

tevcihlere, te’vîllere İbn-i Kemal’in tefsirinde sarahaten veya zımnen itirâz edilmiş, bu 

hususta daha sahîh olan tevcih ve tevîlin neden ibâret olduğuna işaret olunmuştur.”79 

c. Râgıb el-İsfahânî (ö. V/XI.asrın başı [?])- Câmi‘u’t-tefâsîr ve el-

Müfredât 

Yazma nüshaların hâmişinde zaman zaman zikri geçen80 metin içerisinde ise en çok atıf 

yapılan kişi, Râgıb el-İsfahânî’dir.81 İbn Kemal tefsiri ile Câmi‘u’t-tefâsîr ve el-

Müfredât arasında yaptığımız mukayeseli okumalar, İbn Kemal’in Râgıb’ın hem 

tefsirinden hem el-Müfredât’ından yararlandığını ortaya koymaktadır. O, sözdizimine 

                                                            
77 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, I, 107, 119, 129, 163, 172, 177, 180, 182, 253, 273, 307, 309, 321, 

332; a.e., II, 17, 190, 217, 238, 259, 325, 394, 412, 416, 417, 419, 420, 422, 426, 429, 430, 434; Mustafa 

Kılıç, “İbn-i Kemâl Hayatı, Tefsire Dair Eserleri ve Tefsirindeki Metodu”, s. 135. 
78 Bu tefsirlerle olan irtibatı tezin ana gövdesini oluşturduğundan bu bölümde bu kadar bilgiyle yetinilip 

örnekleri sonraya bırakılacaktır. 
79 Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II, 637. 
80 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, I, 306; Kılıç, “İbn-i Kemâl Hayatı, Tefsire Dair Eserleri ve 

Tefsirindeki Metodu”, s. 147. 
81 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl Paşa, I, 38, 64, 71, 135, 197, 202, 204, 320; a.e., II, 21, 93, 302; a.e., V, 

476; a.e., VI, 141; a.e., VII, 251, 283. 
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ve kelime anlamlarına yönelik araştırmalarında Câmi‘u’t-tefâsîr’den yararlanmakta 

ancak bu tür konularda isim zikretmemektedir.82 İncelemeye konu ettiğimiz Fâtiha ve 

Bakara sûresi ilk altı âyetin tefsirinde Râgıb’ın ismi iki kez zikredilmektedir. İbn 

Kemal’in bu iki yerde de el-Müfredât’a müracaat ettiği anlaşılmaktadır. Bunlardan biri 

“el-ketb”in83 sözlük anlamıdır.  Bu tanımın Râgıb’ın tefsirinde değil el-Müfredât’ında 

yer aldığı tespit edilmiştir. “Rayb” kelimesinin anlamı da tefsirinde değil el-Müfredât’ta 

yer almakta ancak İbn Kemal, rayb kelimesini incelediği risâlesinde Râgıb’ın tefsirine 

atıf yapmaktadır.84  

Yine yazma nüshaların hâmişinde “i‘tidâ” kelimesi hizasında, açıklamanın 

İmam Râgıb’ın tefsirinde geçtiği belirtilmektedir.85 Onun Râgıb’ın ismine yer verdiği 

“mekr”86 hakkında yaptığı yorumların ise Râgıb’ın tefsirinde değil el-Müfredât’ında yer 

aldığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla İbn Kemal’in Râgıb’ın her iki eserinden de istifade 

ettiği anlaşılmaktadır. 

d. Fahreddin er-Râzî (ö.606/1210)- Mefâtîhu’l-ğayb 

İbn Kemal, Fahreddin er-Râzî’ye tefsirinin sonuna kadar bir kez “İmam” ismiyle işaret 

etmektedir.87 O, “İmam dedi ki” ifadesini kullanarak yakîn kelimesinin istidlalî veya 

zarurî olsun sonradan meydana gelen bilgiler için kullanıldığını ifade etmektedir.88 

Ancak İbn Kemal’in atıf yapmasa da birçok yerde Râzî’nin Mefâtîhu’l-ğayb’ından 

istifade ettiği görülmektedir.89 Örneğin o, takva tanımı için Mefâtîhu’l-ğayb’ta Hz. 

Ali’ye nispet edilen tanımı tercih etmekte, yine Mefâtîhu’l-ğayb’taki müttakî 

tariflerinden birini tefsirine yansıtmaktadır.90 Buna göre takva, masiyet üzere ısrarı terk 

etmek ve yaptığı itaatle aldanmayı bırakmaktır. Müttakî de Muhammed Mustafa’nın 

                                                            
82 Krş. Ebû'l-Kasım Hüseyin b. Muhammed b. Mufaddal Râgıb el-İsfahânî, Mukaddimetü Câmi‘i’t-tefâsîr 

mea tefsîri’l-fâtihâ ve metâli‘i’l-bakara, thk: Ahmed Hasan Ferhat, Kuveyt: Dâru’d-Da‘ve, 1984, s. 118, 

121, 129, 138-139, 156, 157, 163; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 207, 211, 216, 223, 235, 242.  
83 Ebû'l-Kasım Hüseyin b. Muhammed b. Mufaddal Râgıb el-İsfahânî, Mu’cemu Müfredâti Elfazi’l Kur’an, 

Thk: Safvan Adnan Davudi, Dımaşk: Dârü’l-kalem, 2009, s. 699; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 229. 
84 İbn Kemal, Mecmû‘u resâili’l-allâme İbn Kemal Paşa, IV, 255 ; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 230. 
85 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, II, 52. 
86 Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, 772; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, III, 819. 
87 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 240- 241. 
88 Ebû Abdullah Fahreddin Muhammed b. Ömer er-Râzî, Tefsîru’r-Râzî: Mefâtîhu’l-ğayb, Beyrut: Dâru’l-

fikr, 1981, II, 36. 
89 Krş. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 214, 215, 217-218, 221, 240-241; Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, I, 245, 

251, 256, 260, 265, a.e., II, 36.  
90 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 232; Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, II, 23-24. 
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yoluna giren, dünyayı vera ile arkasına atan, nefsini ihlas ve vefa ile sorumlu tutan, 

haramı ve zulmü terkeden kimseye denilmektedir. 

İbn Kemal tefsirinde isim zikredilen yerler dışında da İbn Kemal tefsiri ile Ebû 

Hayyân, Kurtûbî ve Râzî’nin tefsirleri arasında ibâre, rivâyet veya içerik benzerliği 

olduğu görülmektedir. İkinci bölümde örneklerine sıkça rastlanacağı için burada 

ayrıntılı örneklerine yer verilmeyecektir.  

e. Ebû Hayyân (ö. 745/1344)- el-Bahrü’l-muhît 

Ebû Hayyân’ın ismi, hem yazma nüshaların hâmişinde91 hem de metin içinde 

zikredilmektedir. Metin içerisinde ismen 4 kez92 atıf yapılmakla birlikte atıfsız birçok 

alıntının kaynağının da Ebû Hayyân olduğu tespit edilmiştir.93 

Ebû Hayyân’a atıf yapılan 4 yerde de kıraatlerin nahvî ve sarfî yönü veya sadece 

nahivle ilgili açıklama yapılmakta, konuyla ilgili daha fazla bilgi isteyen kişi Ebû 

Hayyân’a yönlendirilmektedir. Bunun yanında örneğin İbn Kemal’in Bakara sûresi 41. 

âyetin tefsirinde zikrettiği şiiri ve Ferrâ’nın söz konusu şiire yaptığı yorumu, ibârede 

görülen birkaç değişiklikle birlikte Ebû Hayyân’ın tefsirinden naklettiği ancak isim 

vermediği görülmektedir.94 Bu durumda İbn Kemal’in hem Ferrâ’nın görüşüne 

doğrudan ulaşmadığı hem de kimi yerde Ebû Hayyân’dan istifade ettiği halde bunu 

belirtmediği anlaşılmaktadır.  

f. Kurtûbî (ö. 671/1273)- el-Câmi‘ li-ahkâmi’l-Kur’ân 

İsmi hem yazma nüshaların hâmişinde95 hem de metin içinde yer alan 

müfessirlerden bir diğeri, Kurtûbî’dir. Kurtûbî’ye tefsirin sonuna kadar 13 kez atıf 

                                                            
91 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, I, 112; a.e., 130, 156, 243, 297; Kılıç, “İbn-i Kemâl Hayatı, Tefsire 

Dair Eserleri ve Tefsirindeki Metodu”, s. 150. 
92 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, I, 278; a.e., III, 429; a.e., IX, 51. 
93 Krş. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 380, 405; a.e., II, 494, 503; a.e., 949, 971; Ebû Hayyân, el-

Bahrü’l-muhît, I, 296, 257, 408, 494, 557; a.e., III, 167, 200. 
94 Krş. Muhammed b. Yûsuf Ebû Hayyân, el-Bahrü’l-muhît, Beyrut: Dâru’l-kütübü’l-ilmiyye, 1993, I, 332; 

İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 360. 
95 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, I, 182; Kılıç, “İbn-i Kemâl Hayatı, Tefsire Dair Eserleri ve 

Tefsirindeki Metodu”, s. 146. 
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yapılmaktadır.96 Ancak doğrudan atıf yapılmaksızın metin içerisindeki kimi 

açıklamanın kaynağının da Kurtûbî olduğu tespit edilmiştir.97 

Kurtûbî’nin isminin zikredildiği yerler hem dil hem rivâyet konuları ile ilgilidir. 

İbn Kemal, Nisâ sûresi sonuna kadar iki yerde kelimelerin farklı okunuşları konusunda, 

bir yerde kelimelerin aldıkları harf-i cerler, iki yerde de rivâyet hakkında Kurtûbî’ye 

atıfta bulunmaktadır.98  

g. el-Keşşâf Şerhleri 

Yazma nüshaların metin kenarlarında kimi zaman “el-Keşşâf şârihleri” denilerek 

icmâlen99  kimi zaman da Teftâzânî100, Seyyid Şerif el-Cürcânî101 ve Kutbuddîn Râzî102 

isimleri ile açıkça el-Keşşâf şârihlerinin isimleri zikredilmektedir. Ancak tefsir 

içerisinde mezkur isimlerin hiçbirine atıf yapılmamaktadır. 

İbn Kemal’in, el-Keşşâf hâşiyesinde özellikle Seyyid Şerîf el-Cürcânî’ye birçok 

itiraz getirdiği malumdur.103 Bu itirazlarını metin içinde olmasa da hâşiye kayıtlarında 

tefsirine de yansıtması beklenen İbn Kemal’in, kayıtlardaki atıf sayısından anlaşıldığı 

kadarıyla tefsirini yazım sırasında Cürcânî’ye sıkça müracaat etmediği anlaşılmaktadır.  

h. Ebü’l-Berekât en-Nesefî (ö. 710/1310)- Medârik 

İbn Kemal’in metin içinde isim vermediği, yazma nüshaların metin kenarlarında birkaç 

yerde “Medârik” lafzıyla işaret ettiği bir diğer kaynağı, Nesefî’nin Medârik’idir.104  

Medârik, tefsir tarihinde el-Keşşâf muhtasarı olarak görülmektedir. Nitekim 

onun el-Keşşâf’a olan katkıları sınırlı olup ibâreleri el-Keşşâf’ın aynı, benzeri veya özeti 

                                                            
96 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, I, 260; a.e., II, 84, 86; a.e., VI, 137, 143, 230, 239, 249, 251, 313, 

315, 323; a.e., VII, 475. 
97 Krş. İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, I, 212, 223-224, 266, 267; Kurtûbî, el-Câmi‘ li-ahkâmi’l-

Kur’ân, I, 198, 214, 315. 
98 Bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 412, 413, 454, 627, 628.  
99 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemal Paşa, I, 94, 255; a.e., II, 10. 
100 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemal Paşa, I, 111, 114, 116, 117, 218, 261, 271, 272; a.e., 17, 64, 67, 68, 93, 

243, 372, 441. 
101 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemal Paşa, I, 98 
102 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemal Paşa, I, 116 
103 Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II, 637; Bkz. Taşköprîzâde Ahmed Efendi, Hâşiye ‘alâ şerhi’l-Keşşâf li’l-

Cürcânî: Cürcânî’nin el-Keşşâf Şerhi’ne Hâşiye, thk ve trc: M. Taha Boyalık, İstanbul Medeniyet 

Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2016, s. 126, 134, 142, 144, 146, 150. 
104 Kılıç, “İbn-i Kemâl Hayatı, Tefsire Dair Eserleri ve Tefsirindeki Metodu”, s. 142.  
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mâhiyetindedir.105 Nesefî’nin katkıları ekseriyetle kıraatler konusunda olup bu durum 

İbn Kemal tefsirinde kendini göstermemektedir.106 Nesefî’nin sınırlı olan dilsel, kelâmî 

ve fıkhî konulardaki katkıları İbn Kemal tefsiri ile mukayese edildiğinde, İbn Kemal 

tefsirinde bunların izine rastlanmamıştır.107 Mukayeseli okumalarımız hem itikadî hem 

fıkhî mezhepleri aynı olan iki müellifin açıklamaları arasında herhangi bir irtibat 

kurulmadığını, İbn Kemal’in bu gibi yerlerde eleştiri babından da olsa el-Keşşâf ve 

Envâr’ı takip ettiği sonucunu vermiştir. Dolayısıyla İbn Kemal’in bu tefsiri en azından 

ana kaynak olarak kullanmadığını söylemek mümkündür.108 Bu durum İbn Kemal’in 

Medârik’ten habersiz olduğunu veya onu hiç kullanmadığını değil, bu tefsirin onun ana 

kaynakları arasında bulunmadığını göstermektedir. Nitekim az da olsa yazma nüshaların 

hâmişlerinde Nesefî’nin ismine rastlanmaktadır. Tezin ikinci bölümünde İbn Kemal 

tefsirinin Medârik ile irtibatı daha yakından ele alınacak ve Nesefî’nin el-Keşşâf’a katkı 

sunduğu konuların İbn Kemal tarafından dikkate alınıp alınmadığı gösterilecektir.  

i. Mâtürîdî (ö. 333/944)- Te’vîlâtü’l-Kur’ân 

Metin içerisinde ismi yer yer zikredilen bir diğer müfessir, İmam Mâtürîdî’dir.109 İbn 

Kemal, Nisa sûresi sonuna kadar İmam Mâtürîdî’ye beş kez atıf yapmakta, bunların 

tamamında da Te’vîlâtü’l-Kur’ân’a bizzat müracaat ettiği anlaşılmaktadır. Ancak onun 

İmam Mâtürîdî’ye başvuruları beklendiği gibi kelâmî konularda değil daha çok fıkhı 

                                                            
105 Abdurrezzak Sunar, “Nesefî’nin Medâriku’t-tenzîl ve Hakâiku’t-te’vîl’inde Nahiv Uygulamaları” 

(Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2016). İbn Kemal tefsiri 

ile Nesefî’nin mukayesesinin bir kısmı için de bu tezden istifade edilmiştir.  
106 Bu konudaki mukayese tezin ikinci bölümünde “kıraat” başlığı altında ortaya konulacaktır.  
107 Nesefî’nin el-Keşşâf’tan ayrıştığı kelâmî örneklerin İbn Kemal tefsiri ile mukayesesi için krş. Ebû’l-

Berekât Abdullah b. Ahmed b. Mahmud en-Nesefî, Medâriku’t-tenzîl ve hakâiki’t-te’vîl, Mektebetü Nizâr 

Mustafa el-Bâz, I, 76, 155-156, 160, 183, 262; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 489; a.e., III, 798, 815, 

882, 1120. Nesefî’nin el-Keşşâf’a katkı sağladığı fıkhî örneklerin İbn Kemal tefsiri ile mukayesesi için 

krş. Nesefî, Medârik, 75, 123, 227, 247; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, 487, 676, 1073, 1011. Nesefî’nin 

el-Keşşâf’a katkı sağladığı dilsel örneklerin İbn Kemal tefsiri ile mukayesesi için krş. Nesefî, Medârik, 

112, 148, 154, 155-156, 159; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 635; a.e., III, 793, 795-796, 810. 
108 Kılıç, her ne kadar İbn Kemal’in Nesefî’den istifade ettiğini gösteren dört örnek zikretmiş olsa da İbn 

Kemal’in bu örneklerde görülen itiraz veya tashihlerini ana kaynakları arasında yer alan Ebû Hayyân 

veya Razî’ye yapmış olması da muhtemeldir. Örneğin kanaatimizce İbn Kemal Taha sûresi 29. âyetinde 

 kelimesinin bedel değil atf-ı beyan olmasını, “atıf veya bedeldir” diyen Nesefî’ye değil, Ebû ”اَخي“

Hayyân’a karşı yapmış olabilir. Çünkü Ebû Hayyân, Zemahşerî’nin ismini zikrederek ona karşı ifadenin 

bedel olması gerektiğini ileri sürmektedir. Bu sebeple bu tür örnekler, İbn Kemal’in Nesefî tefsirini ana 

kaynak olarak kullandığını göstermesi açısından yetersizdir. Kılıç, “İbn-i Kemâl Hayatı, Tefsire Dair 

Eserleri ve Tefsirindeki Metodu”, s.142-144. Krş. İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, VI, 433; Nesefî, 

Medârik, II, 680; Ebû Hayyân, el-Bahrü’l-muhît, VII, 328. 
109 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, I, 146, 260; a.e., III, 41, 73, 321, 393; a.e., IV, 419; a.e., VI, 249; 

İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 342; a.e., II, 454; a.e., III, 973, 1001, 1073. 
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ilgilendiren konulardadır. Örneğin meleklere yönelik Hz. Adem’e secde emrinden 

bahseden Bakara sûresi 34. âyetin tefsirinde bahsi geçen secdenin mâhiyeti tartışıldıktan 

sonra Ebû Mansur’un bu âyetin, sünnetin Kur’an’ı nesh edebildiğine dair bir delil 

olduğu görüşüne gerekçesiyle birlikte yer verilmektedir. Buna göre Hz. Adem’e secde 

kitap ile sabit olmuşken haber ile neshedilmiş ve bu fiil haram kılınmıştır.110 İbn 

Kemal’in Mâtürîdî’ye diğer atıfları da, İsrailoğullarının “isyan ettik” demelerinin 

“işittik” sözlerinden önce olduğunu beyânı,111 zina yapan kimseler hakkındaki hüküm, 

evlilik yükümlülüklerini reddederek başkaldıran kadınlara öğüt vermek ve korku 

namazı ile ilgilidir. 

j. Taberî (ö. 310/923)- Câmi‘ü’l-beyân fî tefsîri’l-Kur’ân 

Metin içinde ismi yer yer zikredilen müfessirlerden biri de İbn Cerir et-Taberî’dir.112 

Onun nüzul vasatına yer vermek istediğinde ve rivâyetlere râcî hususlarda görüşünü 

desteklemek üzere Taberî’ye ismen atıf yaptığı söylenebilir. Nitekim İbn Kemal, “ فَِاْن لَْم

 âyetinde geçen taşların 113”تَْفعَلُوا َولَْن تَْفعَلُوا فَاتَّقُوا النَّاَر الَّ۪تي َوقُودَُها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُُۚ اُِعدَّْت ِلْلَكافِ۪رينَ 

mâhiyeti ile ilgili İbn Cerîr’in tefsirinde İbn Abbas’tan, Beyhakî’nin el-Ba’s ve en-Neşr 

isimli eserinde ise İbn Mesud’dan nakledildiğine göre mezkûr taşların kibrit taşları 

olduğu rivâyetine yer vermektedir.114 Yine o Taberî’ye, “ َوَْل تَْقَربَا ٰهِذِه الشََّجَرةَ فَتَُكونَا ِمَن

 ,âyetinde zikri geçen ağacın tayini ile ilgili de atıfta bulunmuştur ki bu da 115”الظَّاِل۪مينَ 

ağacın tayin edilmemesinin uygun olacağıdır.116 Onun Taberî’ye bir diğer atfı da Bakara 

sûresi 6. âyette zikredilen kâfirlerden kastın kim olduğu ile ilgilidir.  

k. İbn Atıyye (ö. 383/993)- el-Muharrerü’l-veciz 

İbn Atıyye’nin ismi, Nisa sûresi sonuna kadar üç,117 tefsirin sonuna kadar ise dört kez118 

zikredilmektedir. İbn Kemal’in İbn Atıyye’ye atıf yaptığı yerlerden biri, korkutarak 

                                                            
110 Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed el-Mâtürîdî, Te’vîlâtü ehli’s-sünne, Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-

ilmiyye, 2005, I, 421; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 342. 
111 Mâtürîdî, Te’vîlât, I, 512; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 454.  
112 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, I, 51, 108, 140, 150; a.e., III, 253; a.e., VI, 156. 
113 el-Bakara 2/24. 
114 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 301. İbn Kemal’in Taberî’ye ve Beyhakî’ye müracaat ederek râvî 

isimleriyle birlikte rivâyet bilgisine yer vermesi muhtemelen bu rivâyetin Zemahşerî ve Beyzâvî gibi 

müfessirlerce zayıf görülmesi sebebiyledir.  
115 el-Bakara 2/35. 
116 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 346. İbn Kemal, bu bilginin fayda vermeyeceğini belirtmektedir. 
117 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 246, 321, 393. 
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haber verme anlamı verdiği inzârın sakındırma zamanında yapılması ile ilgilidir. O 

böylece müjdelemenin imanla bağlantılı olduğunu, kâfirlerin küfürlerinde ısrarcı 

olmaları sebebiyle inzâra (sakındırmaya) konu olduklarını ifade eder. Diğer atıflarından 

biri kelimenin mastar mânasında isim olduğu, diğeri ise Hz. Mûsâ’nın taşa vurarak su 

çıkarması mucizesi ile ilgili bu taşın ayrı ve dörtgen bir taş olduğunda görüş ayrılığı 

olmadığına dairdir. 

l. Vâhidî (ö. 468/1076)- et-Tefsîru’l-Basît 

İbn Kemal, Vâhidî’nin ismini tefsirin sonuna kadar dört kez zikretmektedir.119 O, 

Vâhidî’den, “Tur” kelimesinin Süryanice olup Arapların onu kullandığını, “kasvetün” 

kelimesinin anlamı ile çekimini ve kalplerin katılaşmasının niçin demire değil taşa 

benzetildiğini nakletmektedir.120   

m. Sa‘lebî (ö. 427/1035)- Sirru’l-edeb 

İbn Kemal tefsirinde bir kez Sa‘lebî’nin Sirru’l-edeb eserinden her ikisi de bulut 

anlamında kullanılan “ğamâm” ve “sihâb” kelimeleri arasındaki farkı nakletmektedir.121 

n. Cevherî (ö. 400/1009’dan önce [?])- es-Sıhah tacü’l-luga ve sıhahi’l-

Arabiyye 

Cevherî’nin es-Sıhâh isimli eserinin zikri metin içerisinde geçtiği gibi,122 “Cevherî” 

veya “Sıhah” şeklinde hâmişlerde de geçmektedir.123  

o. Halil b. Ahmed (ö. 175/791)- Kitabu’l-‘ayn 

İbn Kemal kimi zaman eser, kimi zaman müellif ismi vermek sûretiyle Halil b. 

Ahmed’in Kitabu’l-‘ayn’ına da müracaat etmektedir.124 

                                                                                                                                                                              
118 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemâl Pâşâ, I, 53, 128, 195; a.e., III, 412.  
119 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, I, 206, 223, 244; a.e., III, 152. 
120 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 404, 420, 421. 
121 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 624; İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, II, 81. 
122 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, I, 372; a.e., II, 228; a.e., III, 320; a.e., V, 367, 468; a.e., VI, 235, 

255, 289, 291, 319; a.e., VII, 275; a.e., IX, 17, 84. 
123 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, II, 78, 245, 251, 257. 
124 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, I, 168, 369; a.e., II, 56, 22; a.e., IV, 196; a.e., V, 140; a.e., VI, 236, 

323, 437; a.e., VII, 228, 419. 



22 

 

r. Ömer en-Nesefî (ö. 537/1142)- et-Teysîr 

Ömer en-Nesefî’nin et-Teysîr fî (ʿilmi)’t-tefsîr adlı eseri metin içerisinde ismi 

zikredilmeyip metin hâmişinde zaman zaman “et-Teysîr”, “sarraha bizâlike et-Teysîr” 

ve “mine’t-Teysîr” şeklinde işaret edilen bir diğer kaynağıdır.125 

s. Kevâşi (ö. 680/1281)- Ebsıratü’l-mütezekkir  

Tefsir boyunca ismi geçmese de hâmişlerde “reddün li’l-Kevâşî” ve “zekerahû el-

Kevâşî” şeklinde işaret edilen ve kendisine genelde itiraz yöneltilen diğer kaynağın el-

Kevâşî el-Mevsılî’nin Ebsıratü’l-mütezekkir ve tezkiretü’l-mütebassır adlı eseri olduğu 

belirtilmiştir.126  

2.2.2. Tâlî Kaynakları 

İbn Kemal’in tefsirinde isimlerini zikrettiği ancak ikincil kaynaklar vasıtasıyla mı bizzat 

mı başvurduğu bilinmeyen eser ve müellifler tâlî kaynakları olarak değerlendirilebilir. 

Onun, isimlerini zikrettiği bu kimselerin eserlerine bizzat mı yoksa ana kaynak olarak 

kullandığı tefsirler vasıtasıyla mı eriştiği ancak örnekler tek tek ele alınarak çözülebilir. 

Nitekim o, bu kimselerin isimlerini ve görüşlerini kimi zaman temel tefsir 

kaynaklarından nakletse de kimi zaman temel kaynaklarının değinmediği nakillere de 

yer vermektedir. Örneğin İbn Kemal, Bakara sûresi 61. âyette yer alan “ ُلَّة َوُضِربَْت َعلَْيِهُم الذ ِ

 بِغََضٍب ِمَن ّللٰاِ 
 cümlelerini tefsir ederken Zeccâc’dan “meskenet”in, boyun ”َواْلَمْسَكنَةُ َوبََٓاُؤُ۫

eğmek anlamında “sükun”dan türediğini nakletmektedir. Bu görüşü Kurtûbî’nin de 

Zeccâc’a nispet ederek naklettiği görülmektedir.127 İbn Kemal, yine Kurtûbî’nin 

naklettiği ibâreyi aynıyla kullanarak “bâe” fiilinin “döndü” anlamına geldiğini ve Hz. 

Peygamber’in “ebûu bi ni‘metike ‘aleyye” diyerek dua ve niyazda bulunduğunu 

belirtmektedir. Bu anlamı teyit etmek için de Ferrâ’nın kelimeye “ra‘cea” (döndü) 

anlamı verdiğini nakletmektedir. Ancak Ferrâ’ya nispet ettiği bu görüş, İbn Kemal’in 

kaynak olarak kullandığı İbn Atıyye, Zemahşerî, Kurtûbî, Ebû Hayyân, Râzî, Beyzâvî 

                                                            
125 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, II, 49, 125, 444; Kılıç, “İbn-i Kemâl Hayatı, Tefsire Dair Eserleri 

ve Tefsirindeki Metodu”, s. 148.  
126 Kılıç, “İbn-i Kemâl Hayatı, Tefsire Dair Eserleri ve Tefsirindeki Metodu”, s. 148. 
127 Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr el-Kurtûbî, el-Câmi‘ li-ahkâmi’l-Kur’ân, Beyrut: 

Müessesetü’r-risâle, 2006, II, 154; Ebû Muhammed Abdi’l-hak b. Ğâlib İbn Atıyye el-Endelüsî, el-

Muharrerü’l-veciz fî tefsîri’l-kitâbi’l-azîz, Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 2001, I, 154. 
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ve Nesefî tefsirlerinde yer almamaktadır. Ardından İbn Kemal, kelimenin sadece şerre 

dönmek için kullanıldığı şeklindeki yorumlara cevaben Kisaî’den alıntı yapmaktadır. 

Kaynak olarak kullandığı tefsirler arasında yalnızca Nesefî, kelimenin Kisaî’ye göre 

“döndüler” anlamı taşıdığını nakletmektedir. İbn Kemal ise Kisaî’den mezkûr kelimenin 

mutlak dönme anlamında kullanılamayacağını şer veya hayrdan biri ile gelmesi 

gerektiğini nakleder.128 Dolayısıyla onun Zeccac’ın görüşüne ve Hz. Peygamberin 

hadisine Kurtubî vasıtasıyla erişmesi muhtemel görünmekle birlikte Nesefî’nin Kisâî’ye 

nispet ettiği görüşü tashih ederek Kîsâî’nin eserine ve Ferrâ’ya bizzat başvurduğu 

söylenebilir.129  

Görüldüğü üzere İbn Kemal, zikrettiği görüşleri desteklemek üzere ilk dönem 

âlimlerine kimi zaman dolaylı kimi zaman ise doğrudan müracaat etmektedir. Onun 

daha çok ana kaynaklarından teferrüt ettiği takdirde ilk dönem kaynaklarına müracaat 

ederek görüşünü pekiştirdiği görülmektedir. Onun bu üslûbu yalnızca dilsel veri 

noktasında değil rivâyet, şiir ve hadis nakillerinde de benzer şekilde kendini 

göstermektedir.  

Dilsel konularda Sîbeveyhi130 (ö. 180/796), Ferrâ131 (ö. 207/822), el-Ahfeş el-

Evsât132 (ö. 215/830 [?]), Zeccâc133 (ö. 311/923) ve Ebû Ali el-Fârisî134 (ö. 377/987) 

sıkça atıfta bulunduğu isimlerdir. Nadiren zikrettiği bazı isimler ise şunlardır: Kutrûb135 

                                                            
128 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 400. Zemahşerî’nin kelimeye doğrudan “hak ettiler” anlamı verdiği; 

Beyzâvî’nin buna “döndüler” anlamını da eklediği görülmektedir. Nesefî ise “hak etme” anlamını 

öncelemekle birlikte Kisâî’den “döndüler” anlamına geldiğini nakletmektedir. Krş. Ebû Kâsım Cârullah 

Mahmud b. Ömer ez-Zemahşerî, Tefsiru’l-Keşşâf, Beyrut: Dâru’l-ma‘rife, 2009, I, 79; Ebû Saîd 

Nasırüddin Abdullah b. Ömer, Muhammed Beyzâvî, Envârü’t-tenzîl ve esrârü’t-te’vîl, Beyrut: Dâru 

İhyâi’t-türâsi’l-arabî, I, 84; Nesefî, Medârik, I, 56. 
129 Ancak Ferrâ’nın Meâni’l-Kur’an isimli eserinde bu kelimeye mâna vermediği görülmektedir. Ebû 

Zekeriyya Yahya b. Ziyad b. Abdullah ed-Deylemî Ferrâ, Müşkilu i‘râbi’l-Kur’ân ve meânîhi, Tanta: 

Dâru’l-Sahâbe, 2006, I, 26. 
130 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, II, 223, 225, 260, 269; a.e., III, 101, 160; a.e., IV, 211; a.e., V, 140, 

505; a.e., VI, 231, 323; a.e., VII, 228, 366.  
131 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, I, 163, 201, 276; a.e., II, 56; a.e, III, 218, 346, 348; a.e., IV, 211; 

a.e., V, 239, 386; a.e., VI, 193; a.e. VII, 228; a.e. VIII, 401.   
132 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, II, 84, 242; a.e., VI, 268, 322, 467. 
133 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, I, 201; a.e., II, 282; a.e. III, 249, 271, 328, 348; a.e., IV, 154, 159, 

217, 279, 381; a.e., V, 83, 97, 221, 239, 285, 437, 505; a.e., VI, 79, 156, 193, 229, 231; a.e., VII, 224, 

287, 349, 378; a.e. VIII, 43, 216, 325, 343, 358, 418, 430. 
134 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, I, 244, 245; a.e., II, 221; a.e., III, 320, 345; a.e., IV, 211, 433; a.e., 

VI, 152, 231, 322, 326, 421, a.e., VIII, 325. 
135 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, V, 447; a.e., VI, 228; a.e., VIII, 61, 233. 



24 

 

(ö. 210/825 [?]), el-Asmâî136 (ö. 216/831), İbnü’s-Sikkît137 (ö. 244/858), Câhız138 (ö. 

255/869), Müberred139 (ö.286/900), Sa‘leb140  (ö. 291/904), Nehhâs141 (ö. 338/950), İbn 

Dürüsteveyh142 (ö. 347/958), İbn Hâleveyh143 (ö. 370/980), Ezherî144 (ö. 370/980), İbn 

Cinnî145 (ö. 392/1002), Merzûkî146 (ö. 421/1030), Abdülkâhir Cürcânî147 (471/1078-79). 

İbn Kemal tefsirinde zikredilen hadis rivâyetlerinin kaynağı genelde 

belirtilmemekte, yalnızca birkaç yerde hadis âlimlerinin isimleri zikredilmektedir. Bu 

isimler; Buharî148 (ö. 256/870), Tirmizî149 (ö. 269/892), Ebû Dâvud150 (ö. 279/892), 

Müslim151 (ö. 261/875) ve İbn Sîrîn152 (ö. 110/729) olup, bir kez de Sahibu’l-Mesâbîh 

adıyla Begavî’ye153 atıf yapılarak hadisin te’vîl edildiği görülmektedir.  

Tefsirde fıkhî konularda mezhep imamları ve önde gelen fakihlerin isimlerine 

yer verildiği görülmektedir.  İbn Kemal Ebû Hanîfe154 (ö. 150/767) ve Şâfiî155 (ö. 

204/820) başta olmak üzere Mâlik156 (ö. 179/795), Züfer157 (ö.158/775), eş-Şeybânî (ö. 

189/805)158 ve Ebû Yûsuf’un159 (ö. 182/798) isimlerini zikretmektedir.  

                                                            
136 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, I, 333, a.e., II, 282; a.e., V, 253; a.e., VI, 145. 
137 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, II, 454; a.e., IV, 350; a.e., VII, 60; a.e., VI, 473, 492. 
138 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, I, 82.  
139 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, I, 317; a.e., IV, 211; a.e., V, 505; VIII, 26. 
140 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, I, 317; a.e., II, 184. 
141 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, III, 253; a.e., VI, 152. 
142 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, I, 30.  
143 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, I, 30; a.e., III, 320.  
144 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, II, 98, 114; a.e., VII, 327, 345.   
145 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, I, 269; a.e., IV, 211.  
146 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, I, 246.  
147 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 364. 
148 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, II, 123; a.e., V, 43. 
149 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, II, 123; a.e., V, 43, 99. 
150 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, II, 123. 
151 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, V, 43. 
152 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, I, 82; a.e. II, 232. 
153 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 705. 
154 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, I, 8, 353; a.e., II, 57, 60, 62, 74, 110, 111, 113, 204, 222, 344; a.e., 

III, 41, 56, 70, 85, 86, 87, 163, 393, 409, 423; a.e., IV, 268, 343, 384, 465; a.e., V, 85; a.e., VI, 20, 21; 

a.e., VII, 110, 160, 174, 242, 246; a.e., VIII, 142. 
155 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, I, 8, 353, 372; a.e., II, 56, 57, 60, 62, 63, 64, 95, 105, 113, 116, 

124, 140; a.e., III, 58, 60, 88, 150, 199, 242, 248, 251, 252, 408, 432; a.e., IV, 176, 226, 347, 384; a.e., 

VII, 160, 243, 244, 246, 269; a.e., VIII, 142. 
156 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, I, 8, 353; a.e., 62, 63, 228; a.e., III, 59, 251, 252; a.e., IV, 347. 
157 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, II, 105; a.e., III, 351; a.e., VII, 246. 
158 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, II, 56, 232. 
159 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, III, 87, 423; a.e., VII, 246. 
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Tüm bu tespitlerden sonra şu da gözden kaçırılmamalıdır ki, İbn Kemal’in ilim 

hayatı boyunca istifade ettiği hocaları, okuduğu veya okuttuğu eserlerin muhtevaları da 

doğrudan olmasa da dolaylı olarak onun kaynakları arasında görülmelidir. İbn Kemal’in 

birtakım konuları açımlarken kullandığı örneklerin, şerh yazdığı kitaplarda yer alması160 

ve tefsirin hâmişlerinde meselelerin Muğni’l-lebîb’te ve Miftâhü’l-‘ulûm’da bu şekilde 

açıklandığının belirtilmesi161 bu durumun bir yansımasıdır. 

2.3.  İçerik ve Yöntem Açısından İbn Kemal Tefsiri 

Kur’an-ı Kerim anlaşılması için Arapça olarak indirilmiştir.162  Bu yönüyle ilâhî söz, 

beşerin kullandığı dilin kurallarına bağlıdır. Dolayısıyla ilâhî sözün anlaşılması önce 

onun beşerî düzlemde gerçeklik kazandığı dilin çözümlenmesini gerektirmektedir. İbn 

Kemal de Kur’an’ın inceliklerinin dil ile ortaya çıkması sebebiyle her şeyden önce 

lisanın ikamesine önem gösterilmesi gerektiğini ve her ilmin dile ihtiyaç duyduğunu 

ifade etmektedir.163 Onun tefsirinde bu anlayış mucebince, Osmanlı dönemi 

müfessirlerinde yaygın olarak görüldüğü üzere164 dil ve belâgat ilimlerinin hareket 

noktası aldığı görülmektedir.  

İbn Kemal, tefsirinde izlediği yönteme dair bir bilgi vermemektedir. Nitekim 

tefsirde giriş bulunmamaktadır. Fakat kullandığı ifadelere ve sözdizimi uygulamalarına 

biçtiği role bakıldığında onun tefsirde ilâhî sözdeki edebî anlam inceliklerini açığa 

çıkarmayı amaç edinerek belâgat merkezli bir anlayış benimsediği görülür. İbn Kemal 

gerek sözdiziminden kaynaklanan incelikleri açığa çıkartırken gerekse hadis, fıkıh, 

kelâm ve tasavvuf ilimleri ile irtibatlı açıklamalar yaparken düzenli olarak el-Keşşâf ve 

Envâr’ı izlemektedir. İbn Kemal tefsirinin ilk cümleleri onun el-Keşşâf ve Envâr ile 

irtibatını açıkça göstermektedir. 

İbn Kemal, tefsirine sûre tanımı ile başlamakta ve tanımdan sonra “sûre” 

kelimesinin sarfî yapısı ve buna bağlı olarak değişen köküne yer verip Kur’an’ın 

                                                            
160 Krş. Muhammed b. Abdi’r-Rahmân el-Kazvînî, Telhîsü’l-miftâh, Pakistan: Mektebetü’l-bushrâ, 2010, s. 

21, 25, 27, 43; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 206, 240, 281; a.e., II, 559. 
161 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl Paşa, I, 14; a.e., VI, 432. 
162 Yûsuf, 12/2. 
163 İbn Kemal Ahmed Şemseddin Kemalpaşazâde, Mecmû‘u resâili’l-allâme İbn Kemal Paşa, “et-Tenbîh 

alâ galati’l-câhil ve’n-nebîhi”,  thk: Hamza el-Bekri...[ve diğer.], İstanbul: Darü’l-Lübab, 2018, IV, 625. 
164 Ziya Demir, Osmanlı müfessirleri ve tefsir çalışmaları, 88. 
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sûrelere ayrılmasının faydasını zikretmektedir.165 O, Kur’an’ın sûrelere ayrılmasının 

hikmetinin “çeşitlerine ayırmak ve benzerleri sıralamak” olmadığını ve düşünen 

kimseler için Kur’an’ın sûrelere ayrılmasında ve âyetlerin tertibinde buna riâyet 

edilmediğinin aşikar olduğunu dile getirmektedir. Kur’an’ın sûrelere ayrılmasının 

hikmetini bu şekilde açıklayan kişi, öncelikli olarak Zemahşerî’dir ve Zemahşerî’den 

sonra aynı ibare Beyzâvî ve Nesefî tarafından da kullanılmıştır.166 Tefsirin yazma 

nüshalarında bu ifadelerin derkenarında “raddün li sâhibi’l-Keşşâf ve’l-Kâdî” ifadeleri 

bulunmaktadır.167 İbn Kemal bu yorumuyla, tefsiri boyunca sürdüreceği kapalı eleştiri 

üslûbunun ilk örneğini vermiş olmaktadır. 

İbn Kemal, Fâtiha sûresi tefsirine sûrenin isimleri ile başlamakta, isimlerin 

anlamına, bu şekilde isimlendirilmelerinin gerekçelerine, ilgili isimlerle alâkalı 

hadislere ve isimlerin sarfî kalıplarına değinmekte, açıklamaya gerek duymadığı 

isimleri ise icmâlen zikrederek sûrenin bu isimleri almasının sebebinin zâhir olduğunu 

ifade etmektedir. O, bazı isimlerin gerekçelerini Zemahşerî ve Beyzâvî ile birebir aynı 

kelimelerle ifade etmekte, Beyzâvî’nin katkılarını göz önünde bulundurmakta, bazı 

isimlerin gerekçeleri konusunda ise bu iki tefsirde yer almayan gerekçe ve hadislere yer 

vermektedir.168 İbn Kemal’in ele aldığı ilk meselelerden onun el-Keşşâf ve Envâr 

çizgisini takip ettiği fakat kendi tercihlerini de ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. İbn 

Kemal tefsirinin içerdiği ilimler genel itibariyle dil ve belâgat, hadis, fıkıh, kelâm ve 

tasavvuf başlıkları altında toplanabilir. 

                                                            
165 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 195. 
166 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 59; Beyzâvî, Envâr, I, 57; Nesefî, Medârik, I, 35. 
167 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl Pâşâ, I, 5. 
168 İbn Kemal, Fâtiha sûresinin Ümmü’l-Kur’an şeklinde isimlendirilmesinin sebebini Zemahşerî ve 

Beyzâvî ile aynı kelimelerle ifade etmekte, Beyzâvî’nin eklediği el-Esâs ismi ve gerekçesine yine aynı 

kelimelerle işaret etmektedir. Zemahşerî sadece Vâfiye, Beyzâvî buna ek olarak Kâfiye isimlerini 

zikretmekte, İbn Kemal bu isimlerin gerekçelerine de yer vermektedir. İbn Kemal, katkı sadedinde Kenz 

isminin hadiste “O, arşın altındaki hazineden indirildi” şeklinde geçtiğini zikreder. Yine o, sûrenin Salat 

ismini almasını namazda okunmasının gerekliliğine bağlayarak Zemahşerî ve Beyzâvî’nin belirttiği 

namazda okunmasının vacib veya faziletli olması şeklindeki iki ihtimali saymamaktadır. İbn Kemal ikinci 

bir ihtimal olarak sûreye Salat isminin verilmesinin sebebinin “Namazı kulumla aramda taksim ettim.” 

hadis-i kutsîsi olduğu ve bunun bir şeyi, lâzımının ismiyle isimlendirmek babından gerçekleştiğini ifade 

eder. Krş. Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 25; Beyzâvî, Envâr, I, 25; Nesefî, Medârik, I, 5; İbn Kemal, Tefsîru 

İbn Kemâl, I, 195-196-197. 
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2.3.1. Dil ve Belâgat 

İbn Kemal, tefsirinde önce müfret lafızların sözlük anlamlarının tayini ve yapılarının 

analizleri ile ilgilenmektedir. Ardından cümle içerisinde kelimelerin konumları ve 

i‘rablarını zikrederek bunlardan mânaya en uygun düşen vechi ve anlamı, iç ve dış 

bağlam yardımıyla tespit etmeye çalışmaktadır. Âyetlerle ilgili söz konusu edilebilecek 

her rivâyet malzemesini zikretmemekte, iç bağlama ise gerek muktezâ-i makâm169 ve 

siyak170 kavramlarıyla gerekse kavram kullanmaksızın düzenli şekilde işaret etmektedir.  

 İbn Kemal tefsirinde sözlük anlamlarından kelime ve cümle yapısına kadar her 

unsurun özellikle tercih edildiği kabulüyle hareket etmektedir. Örneğin o, sözlük 

anlamlarına yer verirken niçin başka kelimelerin tercih edilmediğine, kelimelerin 

kalıplarına yer verirken bu kalıpların ne ifade ettiği ile bağlantılı olarak niçin tercih 

edildiğine, cümle yapısının niçin bu şekilde tanzim edildiğine, eksiltili veya fazla 

kelime ile ifade edilen bir cümle varsa bunun sebebine yoğunlaşmaktadır. Dolayısıyla 

onun dilsel verilere sözdizimi motivasyonuyla baktığını söylemek mümkündür. Nitekim 

kendisi de tefsirinde “Kur’an’ın i‘câzının esâsı, tasvîr değil takdir yoluyla tehaddînin 

gerçekleştiği kanun ve müfessirin gözetmesi gereken en önemli şey olan nazım…”171 

ifadeleriyle Kur’an’ın i‘câzının nazım unsurlarında bulunduğunu belirtmektedir. Tezin 

ikinci bölümünde bu durum ayrıntılı şekilde ele alınacağından burada örneklere yer 

verilmeyecektir.  

2.3.2. Hadis 

İbn Kemal hadis alanında oldukça az eser telif etmiş bu eserlerinde hadislerin senetleri 

ile değil metin yorumlarıyla ilgilenmiştir.172 Cevdet Bey, İbn Kemal’in rivâyet alanında 

eksik olduğunu ifade ederek onun hadis risâlelerine zayıf ve mevzu hadisleri almasını 

                                                            
169 Bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 256, 265, 284, 311, 337, 340, 359; a.e., II, 403, 407, 409, 434, 

509, 558, 571, 608, 610, 612, 627, 712, 723, 734, 742. 
170 Bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 287; a.e., II, 502, 612, 628, 709, 717, 744, 763. 
171 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, III, 1072. 
172 Hakan Tahtacı, “Kemalpaşazâde’nin Risâle-i Münîra İsimli Eserindeki Hadislerin Tahric ve 

Değerlendirilmesi”, (Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

2017), s. 36. 
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eleştirmekte,173 Elmalılı Hamdi Yazır da tefsirinde, İbn Kemal’in hadis risâlelerinin 

birinde zikrettiği hadisin sıhhatini tespit edemediğini belirtmektedir.174 İbn Kemal, 

Hanefî âlimlerin biyografilerini bir araya getiren Leknevî tarafından, çağdaşı olan 

Süyûtî ile kıyaslanmıştır. Leknevî, İbn Kemal’i telifâtının çokluğu sebebiyle Süyûtî’ye 

benzetmekte, İbn Kemal’in teliflerini düşünce bakımından dakik ve meseleleri mütalaa 

bakımından kuşatıcı bulmaktadır. Bununla birlikte onun hadis ilminde Süyûtî’ye denk 

olmadığı, Süyûtî’nin hadisler konusunda tüm muasırlarından daha dakik olduğunu 

söylemektedir.175  

İbn Kemal’in eleştirildiği bu konuda tefsirine bakıldığında onun veciz üslubu ve 

takip ettiği yöntem sebebiyle hadis ve sâir rivâyet malzemesine zaman zaman yer 

verdiği görülmektedir. Nitekim onun tefsirde, Süyûtî gibi rivâyetleri bir araya getirmeyi 

hedeflemediği aşikardır.  

İbn Kemal hadis rivâyetlerine genelde senetleri tamamen hazfederek,176 bazen 

de sahâbe tabakasından ilk ravinin adını zikretmek sûretiyle177 yer vermekte, söz 

konusu hadislerin sıhhat durumu ile ilgili bilgi vermemektedir. O, genelde hadisleri 

zikrederken “kâle en-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem” veya “ruviye ani’n-nebiyyi 

aleyhi’s-selâm” gibi ifadeler kullanmaktadır. Zikrettiği hadisler konusunda genelde el-

Keşşâf ve Envâr’ı izlediği, bunun yanında bu tefsirlerde bulunmayan pek çok hadise de 

yer verdiği görülmektedir.178 İbn Kemal tefsirin başlarında sık sık hadislere 

başvurmakta ancak bu sayının tefsirin ilerleyen kısımlarında giderek azaldığı 

gözlenmektedir.179 

                                                            
173 Bergamalı Ahmet Cevdet Bey, Tefsir Usûlü ve Tarihi, nşr: Mustafa Özel, İstanbul: Kayıhan yayınları, 

2002, s. 154 
174 İbrahim Kaya, Elmalılı Tefsiri Üzerine Bazı Mülahazalar, Rize: STS Yayınları, 2016, s. 269. 
175 Leknevî, el-Fevâidü'l-behiyye, s. 22.  
176 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 196, 200, 212, 213, 218, 219, 222, 227, 228, 236, 247, 360, 368, 371, 

400.  
177 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 198, 200, 210, 227. 
178 Fâtiha ve Bakara sûresi 61. âyete değin İbn Kemal’in Zemahşerî, Beyzâvî ve Nesefî ile ortak zikrettiği 

hadis sayısı 8 iken, bu tefsirlerde bulunmayan zikrettiği hadis sayısı 16’dır. el-Keşşâf, Envâr ve 

Medârik’te bulunan hadisler için bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 196, 200, 236, 360, 368, 371. 

Bunlar dışında zikrettiği hadisler için bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 196, 198, 200, 210, 212, 213, 

218, 219, 222, 227, 228, 247, 248, 400. 
179 İbn Kemal, Fâtiha sûresinde 12, Bakara sûresinde 65, Al-i İmran sûresinde 25, Nisa sûresinde ise 19 

hadis zikretmiştir. 
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İbn Kemal istiâre teşbihten daha beliğ olsa da Bakara sûresi 187. âyette şafağın 

beyaz ipliğe, karanlığın siyah ipliğe benzetiminin “mine’l-fecr” beyanından ötürü istiâre 

değil, teşbih olduğunu ifade etmekte ve Sehl b. Sad es-Saîdî’den âyetin önce “mine’l 

fecr” ifadesi olmaksızın indirildiğini nakletmektedir.180  Bu rivâyete göre “mine’l-fecr” 

ifadesi nazil olana ve bununla gece ve gündüzün kastedildiği anlaşılana dek bazı 

kimseler oruç tutmak istedikleri zaman ayaklarına siyah ve beyaz ip bağlayıp bunlar 

belirgin hale gelinceye kadar yeme içmeye devam etmekteydi. İbn Kemal söz konusu 

hadisin Buhârî ve Müslim gibi hadis âlimleri nezdinde sahih olduğunu ve “mine’l-fecr” 

kaydı olmaksızın istiâre karinesi kaybedilip sözün belâgat derecesinin düşeceğinden 

dolayı belâgat âlimlerine göre hadisin makbul olmadığının söylenemeyeceğini 

belirtmektedir. Çünkü usulcülerin tamamına göre bu, beyanın ihtiyaç anına tehir 

edilmesidir. İbn Kemal’in bu sözlerle Zemahşerî’yi hedef aldığı görülmektedir. O, 

genelde hadislerin sıhhat derecesine veya ravilerine yer vermese de hadisin reddedildiği 

noktada sıhhat hakkında açıklama yapma gereği duymaktadır. Nitekim Zemahşerî, Sa’d 

es-Sa‘îdî’den gelen rivâyete göre âyetin önce “mine’l-fecr” kaydı olmaksızın indiği 

rivâyeti hakkında Ebû Ali el-Cübbaî, Ebû Haşim ile fıkıh ve kelâm âlimlerinin 

çoğunluğunun, ifade istiâreye hamledilemeyeceği için “mine’l-fecr” kaydının sonradan 

nazil olmasını caiz görmediklerini belirtmekte bu kişilere göre hadisin sahih olmadığını 

ifade etmektedir.181 

Yine İbn Kemal, “Onu doğurunca, ‘Rabbim!’ dedi, ‘Onu kız doğurdum.’ -Oysa 

Allah, onun ne doğurduğunu daha iyi bilir- ‘Erkek, kız gibi değildir. Ona Meryem adını 

verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumâna bırakıyorum.’” (Âl-i İmran 

3/36) âyetinin tefsirinde zikrettiği hadisin Sahihayn’da mezkur olduğunu belirtmekte ve 

“kim hadisin sıhhatinde tereddüde düşer ve onu te’vîl ederse o sapıtmış ve sapkınlığa 

uğramıştır.” şeklinde bir ifade kullanmaktadır.182 Onun bu eleştirisinin de hadis 

hakkında “Onun sıhhatini Allah bilir. Eğer hadis sahih ise anlamı şöyledir…” şeklinde 

                                                            
180 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 587-588 
181 Zemahşerî, el-Keşşâf, II, 115. Beyzâvî ve Nesefî de söz konusu rivâyet hakkında ihtiyatlı 

davranmaktadır. Beyzâvî, rivâyeti teklif anına değin beyanın geciktirilmesinin caiz olması ile açıklarken 

Nesefî söz konusu rivâyete yer vermemektedir. Nesefî, Medârik, I, 101. 
182 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, III, 802. 
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bir ifade kullanan Zemahşerî’ye yönelik olması muhtemeldir.183 İbn Kemal’in bu 

tutumu hadisler konusundaki hassasiyetinin bir göstergesi olarak gözükse de o, 

tefsirinde bu tür durumlar184 dışında hadislerin sıhhat derecesine yer vermemiştir. 

İbn Kemal, “Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer geride bir hayır 

(mal) bırakmışsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette 

bulunması -Allah’a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir hak olarak- size farz 

kılındı.”185 âyetindeki hükmün İslâm’ın başlangıç yıllarına ait olduğunu, miras 

âyetlerinin nüzulünden sonra Hz. Peygamber’in şu sözüyle birlikte neshedildiğini 

belirtmektedir: “Şüphesiz Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Dikkat edin vârise 

vasiyet yoktur.”186 O, “bu rivâyet ahad olsa da ümmet tarafından kabulle karşılanarak 

mütevâtir hakkı elde etmiştir. Biz biliriz ki onlar ancak onun rivâyeti doğrulanıp sabit 

olduğunda kabul ederler.”187 şeklinde hadisin sıhhat derecesi hakkında ümmetin 

kabulünü esas alarak açıklama yapmakta ve âyetin neshedilmediğine dair görüşü ve 

hükmü zikretmemektedir. İbn Kemal, başka bir âyetin tefsirinde ise ahad haberlerle 

neshin caiz olmadığını beyan etmektedir.188 Muhtemelen o, bu sebeple yukarıdaki 

âyetin tefsirinde ahad hadisin ümmet tarafından mütevâtir hükmüne ulaştığını izah etme 

gereği duymuştur.189   

İbn Kemal sahâbe veya tâbiûn tabakasından genelde müfessirlerin reisi ismiyle 

anılan190 İbn Abbas’tan nakilde bulunmaktadır.191 İbn Abbas’tan sonra isimlerini en çok 

zikrettiği kimseler ise Hasan el-Basrî192 ve İbn Mes’ûd’dur.193 

                                                            
183 Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 170. Beyzâvî hadisi doğrudan zikrederek açıklama getirmekte ancak hadisin 

sıhhati ile ilgili yorum yapmamakta, Nesefî ise hadisi zikretmekle yetinmektedir. Beyzâvî, Envâr, II, 14; 

Nesefî, Medârik, I, 157. 
184 Örneğin bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 481, 664, 705. 
185 el-Bakara 2/180. 
186 Tirmizî, “Vasiyet”, 5. 
187 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 570. 
188 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 579. 
189 Nesh ihtimali olduğunu zikrettiği âyetlerden örnekler için bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 480, 

532, 576, 579, 585-586, 595, 635, 638, 680.  
190 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 417. 
191 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 224, 244, 297, 301, 334; a.e., II, 417, 465, 480, 521, 523, 540, 549, 

567, 583, 601, 719, 732, 737, 747, 748, 755, 759, 761, 762; a.e., III, 882, 919, 963, 965, 966, 995, 1012, 

1023, 1026, 1059, 1060, 1069.  
192 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 275, 31; a.e., II, 465, 468, 535, 567, 608, 641, 73, 711, 743, 755, 76, 

761; a.e., III, 769, 79, 882, 907, 970, 973. 
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İbn Kemal nüzul sebeplerini genelde doğrudan “ruviye…fe nezelet” ve “nezelet 

fî..” ibâreleri ile aktarmakta,194 bazen de ilgili nüzul rivâyetini aktaran sahâbe raviyi 

zikretmektedir.195  

2.3.3. Fıkıh 

İbn Kemal gerek fetvaları gerekse usûl ve fürû fıkha dair risâle ve eserleri ile Osmanlı 

hukukunun şekillenmesinde etkili olmuş bir şeyhülislâmdır. O, tefsirinde fıkhî 

meselelerde mezhep isimleri yerine, hükümleri Ebû Hanîfe196 ve İmam Şâfiî’ye197 

nispet ederek değerlendirmekte ve Hanefî ulemadan kimi zaman “ashabımız”198 

şeklinde söz etmektedir. Onun Hanbelî ve Malikî mezheplerinin görüşlerine ise nadiren 

yer verdiği görülmektedir.199 İbn Kemal tefsiri, fıkhî meseleleri izah tarzı ve bu 

meselelerdeki ibâre benzerlikleri ile Şâfiî bir müfessir olan Beyzâvî’nin tefsiri ile 

benzerlik göstermekte, Hanefî-Şâfiî mezhepleri tarafından farklı şekillerde yorumlanan 

âyetlerin tefsirinde Beyzâvî’ye karşı Hanefî mezhebini savunur tarzda ifadelere yer 

vermektedir.200 

İbn Kemal genelde fıkhî meselelerin ayrıntılarına yer vermemektedir.201 Ancak 

kimi zaman farklı görüşlere yer vererek bu görüş ayrılıklarında kullanılan delilleri 

kısaca zikretmekte ve bunları eleştiriye tabi tutmaktadır.202 Ayrıca o, birçok yerde isim 

vermeksizin âyetin zikredilen konuda delil olamayacağını ve zikredilen görüş için bu 

âyete başvurulamayacağını belirtmektedir.203 İbn Kemal bu değerlendirmelerini kimi 

                                                                                                                                                                              
193 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 301, 334, 348, 364, 370, 399; a.e., II, 470, 540, 601, 627; a.e., III, 869, 

919, 1073.  
194 Bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 367; a.e., II, 461, 475, 477, 483, 494, 499, 509, 516, 535, 539, 

550, 552, 649, 659, 743. 
195 Bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 465, 487, 523, 587, 664.  
196 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 199; a.e., II, 540, 604, 606, 607, 608, 609, 619, 652, 653, 654, 735, 

751; a.e., III, 852, 973, 986, 998, 1011, 1013, 1073. 
197 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 199; a.e., II, 540, 557, 603, 604, 606, 607, 609, 610, 619, 637, 647, 

653, 654, 657, 678, 680; a.e., III, 852, 989, 991, 1013, 1058, 1070, 1102. 
198 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 471, 587, 589. 
199 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 350; a.e., II, 540, 609, 610, 757; a.e., III, 990. 
200 Kılıç, “İbn-i Kemâl Hayatı, Tefsire Dair Eserleri ve Tefsirindeki Metodu”, s. 261. 
201 Kılıç, “İbn-i Kemâl Hayatı, Tefsire Dair Eserleri ve Tefsirindeki Metodu”, s. 260. 
202 Örneğin bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 539-540, 555-556, 601, 608.  
203 Örneğin bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 430, 511, 515, 520, 553, 565, 572, 579, 589, 601, 614, 

635, 665, 682, 697, 698, 734, 751. 
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zaman “indî”204, “indenâ”205, “kulnâ”206, “kültü”207 şeklindeki ifadelerle toparlamakta 

ve kendi görüşünü sarahaten yansıtmaktadır. İbn Kemal, farklı mezheplere ait deliller 

arasında tercih yapmakta, füruya ait meselelerde düzenli olarak Hanefî mezhebinin 

görüşlerini takip etmemektedir.208 

İbn Kemal’in Fâtiha sûresine verilen isimleri konu ederken sûreye “Kâfiye” 

isminin verilme sebebi ile ilgili yaptığı açıklama, onun Hanefî hükümlerini temel 

aldığının bir işaretidir. O, Fâtiha sûresi başka sûrelerin yerini tuttuğu, ancak başka 

sûreler onun yerini tutamadığı için sûreye “Kâfiye” isminin verildiğini belirtmekte, 

namazdan muradın dört rekatlı namazların son iki rekatı olduğunu, çünkü ilk iki rekatta 

sûrenin okunmasının vacip olduğunu ifade etmektedir.209   

2.3.4. Kelâm 

İslâm düşünce geleneğinde farklı disiplinleri sentezleyen ve Ehl-i sünnet düşüncesini 

savunarak Şiî ve Bâtınî fırkalara karşı eserleri ve fetvaları ile sert bir tavır alan İbn 

Kemal, tefsirinde kelâmî yönden zengin ve eleştirel bir içerik sunmaktadır.210 O, kelâmî 

bağlama sahip olmasa da âyetlerin tefsiri sırasında sık sık kelâmî hususlara atıfta 

bulunmaktadır. Ancak bu atıfları uzun izahlardan ziyade varılan sonuçları ifade 

sadedindedir.211  Çoğunlukla isabetli bulduğu görüşü doğrudan söylemekte, kimi zaman 

da isim vermeksizin âyetin bu hususa delil olamayacağını belirtmektedir. Örneğin İbn 

Kemal, Bakara sûresi 6. âyetin sonundaki “la yü’minûn” ibâresinin teklif-i mâ lâ yutâk’a 

(kulun güç yetirilemeyecek şeyle yükümlü tutulmasına) delâlet etmediğini belirtmekte 

ve bunun sebebini açıklamaktadır.212 Ona göre bir şeyin vukuunu veya onun yokluğunu 

haber verme, ondan o işi yapma kudretini eksiltmez. Vuku bulmayacak oluşun 

                                                            
204 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 608 
205 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 619 
206 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 637. 
207 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 751. 
208 Abdürrezzak b. İsmail Hirmâs, “Menhecu Ahmed bin Kemâl fî tefsîri âyâti’l-ahkâmi sûreti’l-Bakara 

enmûzecen”, Osmanlı Döneminde Tefsir, 93. 
209 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 197. 
210 Kelâmî yorumlarına örnek için bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 254-255, 258, 268, 281, 282, 285, 

299, 318, 324, 325, 335-336, 339-340, 342, 355; a.e., II, 433, 434, 490, 515, 516, 521, 536. 
211 Kılıç, “İbn-i Kemâl Hayatı, Tefsire Dair Eserleri ve Tefsirindeki Metodu”, s. 268. 
212 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 246-247. 
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haberinin verilmesi, melzumun imkânsız olmasına değil, vuku bulmayacağına işaret 

eder. Lazımın muhalliği melzumun muhalliğini gerektirmez.213  

İbn Kemal’in kelâmî yorumlarının birçok yerde Beyzavî ile kesiştiği veya ona 

eleştiri sadedinde olduğu görülmektedir.214 Nitekim Beyzâvî, el-Keşşâf’ta gördüğü 

itizâlî yorumları Ehl-i sünnet akaidine tebdil ederek âyetleri tefsir etmeye çalışmakta ve 

bununla birlikte birçok konuda âyetlerin tefsirine el-Keşşâf’ta bulunmayan kelâmî 

açılımlar getirmektedir.215 İbn Kemal, Beyzavî’nin el-Keşşâf’a olan bu katkılarını göz 

önünde bulundurmakta ve Beyzavî’nin de başlıca kaynakları arasında yer alan Razî 

tefsirinden yararlanmaktadır.216  

İbn Kemal’in tefsirinde kişi ve eser ismine yer vermekten kaçındığı daha önce 

belirtilmişti. Aynı durumun vaki olduğu kelâm bahislerinde de o, nadiren bâtıl gördüğü 

fırkaların isimlerini vererek cevap sadedinde açıklamalar yapmakta, bunun dışında kişi 

veya mezhep ismine yer vermemektedir.217 Örneğin Beyzâvî, Vaî‘diyye fırkasına göre 

Ehl-i kıble fasıklarının azapta sonsuz kalacaklarını ifade ederken, İbn Kemal fırka 

ismine özellikle yer vermeyerek Bakara sûresi 5. âyette Ehl-i kıble fasıklarının azapta 

ebedi kalacaklarına dair bir işaret bulunmadığını ifade etmekte ve bunun sebebini 

açıklamaktadır.218 Neticede İbn Kemal tefsiri, İbn Kemal’in kelâmî görüşleri ve 

yorumlarının tespiti için başvurulabilecek bir kaynak olup bu konuda daha detaylı 

incelemeleri hak etmektedir. 

                                                            
213 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 247. Beyzâvî de âyet kapsamında teklif-i mâ lâ yutâk meselesi 

hakkında açıklama yapmakta, Zemahşerî ve Nesefî ise bu konuya temas etmemektedir. Beyzâvî, Envâr, I, 

41. 
214 Fâtiha ve Bakara 1-6 âyetleri arasındaki örnekler için Krş. Beyzâvî, Envâr, I, 27, 28, 30, 31, 38, 39, 40, 

41; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 206, 212, 236, 238, 241, 243, 244, 245, 247. 
215 Mahmut Ay, “Envârü’t-tenzîl’in Kaynakları ve Tefsir Yöntemi”, İslam İlim ve Düşünce Geleneğinde 

Kâdî Beyzâvî, 412. 
216 İbn Kemal’in kimi zaman Envâr’da görülen ibâreleri aynen naklederek eleştirmesi, Envâr’ı atlayarak 

yalnızca Razî’nin tefsirinden istifade etmediğini göstermektedir. Bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 

414, 627. Beyzâvî’nin katkılarını Razî’ye dönerek tahkik ettiğini gösteren iki örnek için bkz. İbn Kemal, 

Tefsîru İbn Kemâl, I, 219, 221.  
217 Bakara sûresinde zikrettiği fırka isimleri için bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 254-255, 355; a.e., 

II, 484, 710, 711, 760. Ehl-i Sünnet ibâresine bir, Ehl-i Hakk ibâresine de iki yerde işaret etmektedir. İbn 

Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 302, 282; a.e., II, 447.  
218 Beyzâvî, Envâr, I, 40; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 243. 
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2.3.5. Tasavvuf  

Osmanlı müfessirleri arasında dil ve belâgat merkezli bir anlayışın yanı sıra tasavvufî 

tefsir anlayışı hâkimdir.219 İbn Kemal’in hayatının belli bir evresinden sonra tasavvufa 

karşı oldukça ılımlı davrandığı, Halvetî Târikatının Gülşenî koluna mensub olduğu ve 

düşünce yapısında tasavvufî izler bulunduğu kaydedilmektedir.220 İbn Kemal tefsirinde 

sık olmasa da bunun izlerini görmek mümkündür. Örneğin İbn Kemal, Rab kelimesinin 

mürebbî, muslih, seyyid, mâlik, hâlık ve ma‘bûd anlamlarında kullanıldığını belirtmekte 

ve kelimenin bu anlamlarından yola çıkarak bu isimlere işârî bir mâna vermektedir. Ona 

göre “terbiye ve ıslah, mevcudatın farklı türleri arasında çeşitlilik göstermektedir. Allah 

Teâlâ, nimetlerinin çeşitliliği ile bedenleri terbiye edendir. Kereminin sınıfları ile ruhları 

terbiye edendir. Şeriat ahkamı ile abidlerin nefislerini terbiye edendir. Târikat adabı ile 

ariflerin kalplerini terbiye edendir. Hakikat nurları ile ebrarın esrarını terbiye edendir.” 

İbn Kemal, bu açıklamalarını Râzî’nin et-Tefsir’inde de görülen tasavvufî bir yorumla 

sürdürmektedir.221 Buna göre, “Onun ordularını ancak O bilir” (Müddessir 74/32) 

âyetinde olduğu gibi “onun senden başka kulları da vardır” diyen en güzeli söylemiş 

olur. “Çünkü senin ondan başka Rabbin yok. Ancak sen, sanki ondan başka rabbin 

varmış gibi onun hizmetinde gevşeklik gösteriyorsun. Oysa o, senden başka kulu yok 

gibi seni terbiye etti. Gündüz karışıklık olmaksızın seni afetlerden korudu. Gece de bir 

çıkarı olmaksızın seni korkularından korudu. İşte bu terbiyelerin en güzelidir.”222 İbn 

Kemal’in tasavvufî yorumlarında çoğu zaman Râzî’den istifâde ettiği görülmektedir.223

                                                            
219 Demir, Osmanlı müfessirleri ve tefsir çalışmaları, s. 89. 
220 Reşat Öngören, Osmanlılar’da Tasavvuf: Anadolu’da Sûfîler, Devlet ve Ulemâ (XVI.Yüzyıl), İstanbul: İz 

Yayıncılık, 2000, s. 344-348. 
221 Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, I, 236; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 210. 
222 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 209. 
223 Fâtiha ve Bakara Sûresi 1-6. âyetleri arasında İbn Kemal ile Râzî tefsirleri arasında görülen tasavvufî 

sayılabilecek irtibat için krş. Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, I, 245, 251, 260; a.e., II, 23; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 208, 214, 215, 217-218, 232. 



 
 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 İBN KEMAL TEFSİRİNDE DİL VE BELÂGAT İLİMLERİ 

 

Zemahşerî (ö. 538/1144), Abdülkâhir el-Cürcânî’nin (ö. 471/1078) Kur’an’ın i‘câzını 

açıklamak üzere geliştirdiği nazım teorisini tefsir ile buluşturmuş, tefsir literatürü 

içerisinde belâgat yönteminin oluşmasına öncülük etmiştir.224 Zemahşerî sonrası 

müfessirlerin tefsir teliflerinde yöntemin yanı sıra içerik açısından da el-Keşşâf’ı esas 

almaları ve bu çerçevede şerh ve hâşiye yazmaları ile daha özelde el-Keşşâf geleneği 

teşekkül etmiştir. Bu çalışmada doğrudan el-Keşşâf etkisinde yazılan telif tefsirler ve bu 

çerçevede yazılan şerh ve hâşiyeler, el-Keşşâf geleneği içerisinde değerlendirilmektedir. 

İbn Kemal tefsiri de içerik ve yöntem itibariyle bu çizgiyi izlemektedir.  

Bu bölümde mukayese yöntemi kullanılarak İbn Kemal tefsirinin el-Keşşâf 

geleneğindeki yeri belirlenmeye çalışılacaktır. el-Keşşâf oldukça geniş bir etki alanına 

sahip olduğu ve bu geniş literatürün tamamını dikkate almak mümkün olmadığı için 

mukayese için el-Keşşâf ile el-Keşşâf geleneği içerisindeki temel telifler olan ve İbn 

Kemal’in kendilerinden kaynaklandığı saptanan Envâr ve Medârik tefsirleri esas 

alınacaktır. Ayrıca mukayese sırasında el-Keşşâf eksenli tartışmaları derinleştiren Ebû 

Muhammed et-Tîbî (ö. 743/1343), Sa‘düddîn et-Teftâzânî (ö. 792/1390) ve Seyyid Şerîf 

el-Cürcânî’nin (ö. 816/1413) el-Keşşâf şerhlerinden istifade edilecektir. Dil ve belâgat 

konularında önce İbn Kemal’in genel hatlarıyla nasıl bir yol izlediği açığa 

çıkartılacaktır. Ardından Zemahşerî, Beyzâvî, Nesefî ve İbn Kemal’in aynı örnekler 

üzerindeki açıklamaları mukayese edilecektir. Daha somut bir veri sağlaması için 

mukayese belli bir kesitle sınırlandırılacaktır. Bu kesit Kur’an’ın başı olması itibariyle 

müfessirlerin maksatlarını daha açık yansıttıkları Besmele, Fâtihâ sûresi ve Bakara 

sûresinin ilk altı âyetidir. Yeterli veri sağlanamadığı takdirde ise bu husus belirtilerek 

konuyla ilgili seçili örnekler de araştırmaya dâhil edilecektir. 

                                                            
224 Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakâtü’l-müfessirîn), İstanbul: Bilmen Yayınevi, 1974, I, 

466; Boyalık, “Abdülkâhir Cürcânî’nin Sözdizimi Teorisi ve Tefsir Geleneğine Etkisi”, s. 206. 
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1. Dil İlimleri 

1.1. Kıraat ve Ses Bilgisi 

İlâhî kelâmda kullanılan lafızların ses bilgisi ile kıraat ilmi ilgilenmektedir. Bir ilim dalı 

olarak kıraat, “Kur’an kelimelerinin nasıl okunacağını ve ravilerine nispet etmek 

sûretiyle bu kelimeler üzerindeki farklı okuyuşları konu edinen ilim”225 olup ses 

bilgisinin ötesinde farklı konuları da ihtiva etmektedir. Tefsirlerde Kur’an lafızlarının 

okunuş keyfiyeti ile ilgili olduğu için her kıraat veçhini tefsire yansıtmak veya anlamı 

tespit etmek amacıyla kıraatlere çokça yer verilmiştir.226 Bu eserlerde sadece sesi 

ilgilendiren kıraat bahisleri geniş bir yer tutmakla birlikte anlam değişikliğine yol açan 

kıraat farklılıklarına özel bir önem atfedilmiştir. Aşağıda İbn Kemal’in tefsirinde 

kıraatler konusundaki genel yönelimi konu edilecek, ardından İbn Kemal tefsiri Fâtihâ 

ve Bakara sûresinin ilk altı âyeti tefsiri özelinde el-Keşşâf, Envâr ve Medârik 

tefsirleriyle mukayeseli olarak incelenecektir. 

1.1.1. İbn Kemal Tefsirinde Ses Bilgisi ve Kıraat 

İbn Kemal, âyetlerde görülen tüm okuyuş farklılıklarını ele almamaktadır. Ele aldığı 

farklı okuyuşların sıhhat derecesini227 veya kârî ismini belirtmemektedir. Farklı 

okuyuşlara genelde “kurie” veya “kırâatü” lafızlarıyla işaret etmekte,228 okunuşların 

kime ait olduğu bilgisine nadiren yer vermektedir.229 Bakara sûresinden elde ettiğimiz 

veriler, kendisine kıraat nispet ettiği isimlerin daha çok sahâbe ve tâbiîne ait olduğunu 

göstermektedir. Nitekim zikrettiği kârîler; Ubey b. Ka‘b, Zeyd b. Ali, İbn Mesud, 

Abdullah, Mücahid, İbn Abbas, Hasan el-Basrî, Hz. Ömer ve Ebû Amr, Hamza ve İbn 

                                                            
225 Abdülhamit Birışık, “Kıraat”, DİA, XXV, 426. 
226 İsmail Karaçam, Kıraat ilminin Kur’an Tefsirindeki Yeri ve Mütevatir Kıraatların Yorum Farklarına 

Etkisi, İstanbul: İFAV, 1996, 127-128. 
227 Bakara sûresi boyunca şâz olduğunu belirttiği istisna oluşturan örnekler için bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, II, 447, 601.  
228 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 249, 267, 280, 281, 287, 303, 334, 351, 373, 375, 378, 380, 383, 390, 

397, 398, 249, 268, 279, 280, 286, 293, 294, 300; a.e., II, 413, 422, 423, 432, 434, 435, 436, 437, 440, 

441, 443, 459, 461, 462, 466, 469, 470, 471, 474, 476, 481, 490, 491, 492, 493, 504, 508, 510, 511, 516-

517, 522, 523, 529, 532, 539, 541, 543, 544, 547, 548, 550, 555, 560, 575, 576, 577, 582, 583, 601, 604, 

606, 607, 612, 616, 624, 625, 631, 633, 643, 658, 668, 670, 675, 677, 679, 683, 684, 692, 717, 725, 730, 

731, 732, 733, 744, 745, 746, 752, 754, 756, 758, 760, 762, 765.  
229 Bakara sûresi boyunca kârî isimlerine yer verdiği kıraat vecihleri için bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, II, 347, 399, 468, 505, 530, 533, 540, 629, 719, 725, 743, 755, 761, 762.  
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Kesîr’dir. O, kıraatlerle ilgili müfessirler tarafından tartışılan konulara düzenli olarak 

yer vermemekte,230 Mushaf hattı ile ilgili de nadiren bilgi vermektedir.231  

İbn Kemal, zikrettiği kıraatlerin yol açtığı anlamsal232 ve dilbilimsel 

farklılıkları233 izah etmeye özen göstermektedir. Bu izahları sırasında o, kıraatler 

hakkında eleştiride bulunmaktan imtina etmekte, yalnızca lafızların dilsel analizlerini 

açığa çıkarmaya çalışmaktadır. Ona göre dil kuralları için temel dayanak Kur’an 

olduğundan kıraatler dilsel gerekçelerle zayıf bulunamaz.234 Örneğin müellif, Nisa 

sûresi 1. âyetin “ َاَءلُوَن بِه َواْْلَْرَحام  kısmında “ve’l-erhâme” kelimesinin ”َواتَّقُوا ّللٰاَ الَّذي تََسَٓ

kesra ile “ve’l-erhâmi” şeklindeki mütevâtir okunuşunun dilsel açıdan hatalı bulunması 

konusunda yapılan yorumları “kıraatlerin tevâtüren sabit olduğunu reddeden 

kimselerden sâdır olan fasit yorumlar” olarak niteler.235 Ona göre Basralıların zâhir 

ismin, cer harfi tekrarlanmadan zamire atfedilmesini caiz görmeyişleri zayıf bir 

görüştür.236 Dolayısıyla İbn Kemal nahiv mekteplerinin görüşlerinin mütevâtir kıraatleri 

cerh etmek üzere esas alınamayacağını belirtmiştir. Ancak İbn Atıyye ve Zemahşerî 

“ma‘tûf aleyh mecrûr olduğunda ma‘tuftan önce cer harfinin tekrar edilmesi gerektiği” 

kuralını esas alarak “ve’l-erhâmi” şeklindeki kesralı kıraati hatalı olmakla nitelemişler 

                                                            
230 Örneğin o, Bakara Sûresi 34. âyetinde Ebû Cafer Yezid b. Ka‘ka’ya nispet edilen ve müfessilerce 

tartışılmış olan okuyuş ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamaktadır. Hareke düzeyinde olan bu 

farklılık âyetin anlamıyla ilgili bir farklılığa yol açmamaktadır. Ancak Zemahşerî, böyle bir kullanım vaki 

olmadığı için okuyuşun hatalı olduğunu, Ebû Hayyân ise ilgili kullanımın Ezdişenûe lehçesinde yer 

aldığını ve kârîye hata isnat edilmemesi gerektiğini belirtmiş, Ebû Cafer’in kıraati kimlerden öğrendiğini 

açıklamaya girişmiştir. Krş. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 434; Zemâhşerî, el-Keşşâf, I, 71; Ebû 

Hayyân, el-Bahrü’l-muhît, I, 302. Yine Bakara sûresi 6. âyette Zemahşerî “e enzertehüm” ifadesindeki 

ikinci hemzenin “elif”e dönüştürülüp med ile okunmasının hatalı olduğu ifade ederken Ebû Hayyân bu 

yorum hakkında mütevatir kıraatlerin nahiv kuralları çerçevesinde eleştirilemeyeceğini ve iki sakinin bir 

araya gelemeyeceğine dair kuralın Basra ekolüne ait olduğunu belirtmektedir. İbn Kemal’in bu konuda 

herhangi bir açıklama yapmadığı gözlenir. Krş. Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 41; Ebû Hayyân, el-Bahrü’l-

muhît, I, 171. 
231 Bakara sûresi boyunca Mushaf hattından bahsettiği örnekler için bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 

364, 370, 399; a.e., II, 413, 448. İbn Kemal Hz. Aişe’den rivâyet edilen Mushaf hattında hata (lahn) 

bulunduğuna dair meşhur rivâyete dahi yer vermemektedir. Zemahşerî ise ilgili rivâyeti zikretmese de 

meseleye izah getirmektedir. O, bazı kimselerin cahilliklerinden Mushaf hattında hata olduklarını 

zannettiklerini, Sibeveyh’in bunun önünü kestiğini belirtmektedir. Krş. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, III, 

1116; Zemahşerî, el-Keşşâf, XI, 271. 
232 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 511, 516-517, 530, 540, 547, 548, 576, 612, 626, 633, 643, 675, 679, 

731, 744, 745, 752, 758, 762. 
233 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 522-523, 529, 530, 533, 539, 540, 541, 543, 544, 547, 550, 560, 575, 

576, 577, 582-583, 601, 604, 607, 624, 625, 631, 633, 658, 668, 670, 677, 683, 684, 689, 692, 732, 733, 

743, 745, 746, 754, 756, 760. 
234 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, III, 429. 
235 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, III, 949. 
236 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, III, 949. 
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ve Ebû Hayyân tarafından sert sözlerle eleştirilmişlerdir.237 İbn Kemal’in de “kıraatlerin 

tevâtüren sabit olduğunu reddeden kimseler” derken bu isimlere atıfta bulunduğu 

söylenebilir. 

İbn Kemal kıraatleri dilsel açıdan izah ettiği gibi tersi bir seyir izleyerek kimi 

zaman dilsel izahı veya anlamı desteklemek için şâz veya mütevâtir kıraat vecihlerinden 

istifade etmektedir.238 O, farklı okunuşlardan hareketle ortaya konulan hükümlere yer 

vermekte,239 şâz kıraatin hükümler için tek başına bir delil olamayacağını ifade 

etmektedir.240 

Onun kimi zaman mütevâtir kıraatleri şâz kıraatlere tercih ettiği ancak bu 

tercihini senede göre değil anlamı esas alarak yaptığı görülmektedir. Örneğin o, Bakara 

sûresi 96. âyetinde “hayât” kelimesinin nekra kıraatinin uzun bir hayata işaret etmesi 

sebebiyle daha etkili olduğu kanaatini taşımaktadır.241 Ancak kelimenin lâm-ı tarifli 

okunuşunun şâz olduğu bilgisine yer vermemektedir. Aynı şekilde el-Keşşâf’ta da 

kelimenin nekra şeklinde kıraat edilmesinin Ubey b. Ka‘b’ın marife kıraatinden daha 

etkili olduğu ifade edilmektedir.242 İbn Kemal’in bu örnekte mütevâtir bir kıraati şâz 

kıraate tercih ettiği, ancak bunu senet değil belâgat esaslı gerçekleştirdiği ve bu görüşü 

el-Keşşâf aracılığı ile elde ettiği anlaşılmaktadır.243 

1.1.2. el-Keşşâf, Envâr ve Medârik Tefsirleriyle Mukayese 

el-Keşşâf, Envâr ve Medârik tefsirleri veciz bir üsluba sahip olsalar da bu tefsirlerde 

genelde kıraat ihtilaflarına yer verilmiş, şâz-mütevâtir ayırt edilmeksizin farklı kıraat 

vecihlerinden istifade edilmiştir. Ele alınan kıraatler kimi zaman yalnızca zikredilmiş 

                                                            
237 Ebû Hayyân, el-Bahrü’l-muhît, III, 167. 
238 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 267, 280, 347, 280, 293; a.e., II, 514, 576, 629, 647, 658, 679, 725, 

752, 755. 
239 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 647-648. 
240 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 601. İbn Kemal’in Bakara sûresi boyunca sıhhat derecesini belirttiği 

iki örnekten biri budur. “ ِ وا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرةَ لِِلٰ ِ “ âyetinin (Bakara 2/196) ”َواَتِمُّ  şeklinde ”َوأقيُِموا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرةُ لِِلٰ

okunmasının şâz olduğunu ve tek başına umrenin vücubiyyetine hüccet sayılamayacağını belirtmektedir. 

O, bunun için nakledilen hadislerden örnekler getirerek hükmü açıklığa kavuşturmakta ve fıkhî bir 

meselede bu kıraatin esas alınamayacağını belirtmektedir. Bunun gibi reddetmek istediği bir görüş 

karşısında nadiren kıraatin şâz olduğunu belirtmektedir. 
241 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 459.  
242 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 87. Bu yorumu el-Keşşâf ‘taki ibâreyi aynıyla kullanarak Nesefî de 

zikretmektedir.  
243 Beyzâvî yalnızca kelimenin marife şekilde de okunduğunu belirtmektedir. Beyzâvî, Envâr, I, 95. 
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kimi zaman dilsel açıdan izah edilmiş kimi zaman anlam üzerindeki etkisine işaret 

edilmiştir.244 İbn Kemal ise seleflerine nispetle okuyuş farklılıklarına daha az yer 

vermektedir. O, tefsirinde el-Keşşâf ve Envâr’ı esas almasına rağmen bu tefsirlerde 

bahsi geçen birçok kıraat konusuna değinmemiştir. Bu durum, onun kıraatlere karşı 

kendine has bir tavrı olduğunun göstergesi olarak okunabilir.  

 Arap dili ve belâgatine hakimiyetiyle ön plana çıkan Zemahşerî, mütevâtir 

kıraatler arasında Arap diline dayalı tercihlerde bulunması ve tercihi dışında kalan 

kıraati eleştirmesi sebebiyle tenkit edilmiştir.245 Beyzâvî de kıraatler konusunda 

Zemahşerî’nin metodunu takip ettiği için eleştirilmiştir.246 Nesefî ise bu konuda daha 

seçici davranmıştır. O el-Keşşâf’taki genel yönelimi sürdürmekle birlikte kârilerin 

isimlerine yer vermeye özen göstermiş ve mütevâtir kıraatler arasında tercih ve tenkitte 

bulunmaktan imtina etmiştir. İbn Kemal ise kıraatlerin sıhhatleri veya kârîleri 

konusunda açıklama yapmasa da el-Keşşâf’ı Nesefî’den daha dikkatli bir şekide 

okumakta ve zaman zaman Zemahşerî’yi isim zikretmeksizin sert sözlerle 

eleştirmektedir. Aşağıda önce incelediğimiz kesitte İbn Kemal’in kıraat vecihlerine yer 

verdiği örnekler selefleri ile karşılaştırılacak, ardından yeterli veri sağlanamadığından 

konuyla ilgili seçili örnekler araştırmaya dâhil edilecektir. 

Fâtihâ sûresinde Zemahşerî ve Beyzâvî “hamd”, “rabb”, “mâlik”, “iyyâke”, 

“nesteîn”, “sırât”, “ğayr”, “ed-dâllîn” ve “âmîn” kelimeleri ile ilgili okuyuş 

farklılıklarını dile getirirken,247 Nesefî bunlar arasında “hamd”, “mâlik”, “sırât” ve 

“âmîn” kelimelerine yer vermiştir.248 İbn Kemal ise “hamd”, “mâlik” ve “âmîn” 

kelimelerinin yanında mezkur tefsirler arasında yalnızca el-Keşşâf’ta yer alan “ihdinâ” 

kelimesinin okunuşu ile ilgili açıklama yapmıştır.249 İbn Kemal’in farklı kıraat 

vecihlerine yer verdiği örnekler tek tek ele alınacaktır. 

                                                            
244 Mustafa Kılıç, “Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ında Kıraat Olgusu”, (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014), s. 341-342. 
245 Kılıç, “Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ında Kıraat Olgusu”, s. 381-404. 
246 Mahmut Ay, “Fâtihâ ve Bakara sûreleri örneğinde Molla Gürânî’nin Beyzâvî eleştirisi”, Osmanlı 

toplumunda Kur’an kültürü ve tefsir çalışmaları I, ed: Bilal Gökkır ve diğer., İstanbul: İlim Yayma Vakfı 

Kur’an ve Tefsir Akademisi, 2011, s. 385-426. 
247 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 27, 28, 29, 30; Beyzâvî, Envâr, I, 27, 28, 30, 31. 
248 Nesefî, Medârik, I, 9, 10-11, 12, 13. 
249 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 208, 212, 216, 223-224.   
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Zemahşerî ve Beyzâvî kıraat âlimlerinden gelen sahih bir rivâyete dayanmadığı 

halde, “ ِ  ibâresi hakkındaki okuyuş farklılıklarını Arap dilindeki kullanımları göz ”اَْلَحْمدُ لِِلٰ

önünde bulundurarak incelemişlerdir. Buna göre Araplar, iki kelimeyi bazen tek kelime 

gibi okumaları sebebiyle, bu ibâreyi “lâm” harfinin harekesini önceki kelimeye tabi 

kılarak damme veya tam tersi “dâl” harfinin harekesini sonraki kelimeye tabi kılarak 

kesra ile okumuşlardır.250 Şâz olan, “hamd” kelimesinin mansûb okunuşuna ise 

Zemahşerî ve Beyzâvî’nin yanında Nesefî ve İbn Kemal de yer vermiştir.251 İbn Kemal, 

“hamd” kelimesinin aslının mahzuf bir fiil sebebiyle mansûb olduğu ve böyle bir 

kıraatin bulunduğu bilgisini üç selefinde olduğu gibi “Aslı üzere mansûb olarak da 

okunmuştur. Ref‘e dönülmesi, sebat mânası içermesi içindir. Nitekim fiil zamana 

delalet etmesi sebebiyle teceddüd ifade etmektedir.” şeklinde dile getirmektedir. Buna 

göre mansûb okunuş bir fiilin hazfedildiğinin delili olup, cümleyi fiil cümlesi yapar. 

Kelimenin merfû‘ şekilde okunması ise, cümleyi isim cümlesi formuna sokar ve sübut 

ifade ederek zaman ve kişilerden müstağni hale getirir. İbn Kemal’in bu kıraat vechini, 

yukarıda görülen belâgî açıklamaya geçmek üzere zikrettiğini söylemek mümkündür. 

Ayrıca o, bu anlamı desteklemek üzere Zemahşerî gibi Hûd sûresi 69. âyetini örnek 

olarak kullanmaktadır. Bu bakımdan onun mezkur tefsirler arasında el-Keşşâf’ı izlediği 

anlaşılır. Bununla birlikte İbn Kemal, seleflerinde görülmeyen bir açıklamaya daha yer 

vermektedir. Buna göre nasb okuyuşta, ref‘ okuyuşta ortaya çıkan hamdin zâtı itibariyle 

Allah’a ait olduğu anlamı gözetilemez ve kişi gâfil olduğu bir durumda kelimeyi 

mansûb olarak okuduğunda kendini hamdeden olarak tavsif etmiş olacağı için yalancı 

konumuna düşer.252 İbn Kemal’in bu açıklamalarının özü seleflerinde bulunmakla 

birlikte onun ilaveler getirme bakımından farklılaştığı ve selefleri arasında özellikle el-

Keşşâf’ı izlediği anlaşılmaktadır.  

İbn Kemal’in Fâtihâ sûresinde okuyuş farklılığına işaret ettiği bir diğer örnek 

“mâliki”, “meliki” ve “meleke” şeklindeki okuyuş farklılığıdır. Zemahşerî “mâlik” ve 

“melik” kıraatlerinin yanında şâz olan “melki”, “meleke”, “mâlike”, “mâlikü” ve 

“melike” şeklindeki okuyuşları zikretmekte Beyzâvî ise bunlara ilaveten “mâlikün” ve 

“melikü” şeklindeki okuyuşları da ele almakta ve her iki müellif de kıraatlerin nahvî 

                                                            
250 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 27; Beyzâvî, Envâr, I, 27. 
251 Nesefî, Medârik, I, 9; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 208. 
252 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 208. 
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gerekçeleri üzerinde durmaktadır.253  Zemahşerî nasb okunuşu Ebû Hureyre’ye, fiil 

formundaki okunuşu ise Ebû Hanîfe’ye nispet etmekte, Beyzâvî ise “meliki” ve “mâliki” 

kıraatlerinin kârîlerini zikretmektedir. Ardından her iki müellif de “ َ254”ِلَمِن اْلُمْلُك اْليَْوم 

âyetinde mülkün yevm ile irtibatlandırılması ve Harameyn ehlinin okuyuşu olması 

gerekçesi ile tercihe şayan olan okuyuşun “meliki” kıraati olduğunu belirtmekte, 

Beyzâvî bununla birlikte “ ِ  َواْْلَْمُر يَْوَمئٍِذ لِِلٰ
ًًۜ ”يَْوَم َْل تَْمِلُك نَْفٌس ِلنَْفٍس َشْيـٔا

255 âyetinin de “mâliki” 

kıraatini desteklediğini ifade etmektedir. Nesefî ise Beyzâvî gibi “meliki” ve “mâliki” 

kıraatlerinin hangi kıraat imamlarına ait olduğunu belirtmekte,256 Beyzâvî’den farklı 

olarak “meliki” kıraatinin tercih edilmesine dair gerekçeleri saysa da doğrudan bir 

tercihte bulunmamakta ve “mâliki” kıraati ile ilgili harf fazlalığının sevabın artmasına 

vesile olduğunu zikretmektedir.257 İbn Kemal de Nesefî gibi iki mütevatir okuyuşun 

gerekçelerine kısaca yer vermekte ve doğrudan bir tercihte bulunmamaktadır.258 

Nesefî’den farklı olarak kâri isimlerine veya âyetten delillere yer vermemekte, konuyu 

farklı ibarelerle açıklamaktadır. Şu halde İbn Kemal’in Nesefî’yi birebir takip etmediği 

anlaşılmaktadır.  İbn Kemal, kelimenin “tam bir kudret” anlamına gelen “milk” 

kökünden geldiğini, ayrıca “genel bir egemenlik” ve “tam bir yücelik” (et-tesellutu’l-âm 

ve’l-isti‘lâü’t-tâm) anlamına gelen “mülk” kökünden “meliki” şeklinde de okunduğu 

belirterek konuya seleflerine nazaran farklı bir giriş yapmakta, daha sonra her iki 

kıraatin gerekçelerine yer vermektedir. O, mülkiyetin Allah Teâlâ ve din günü ile 

ilişkilendirilmesinin daha uygun olması ve mülk ve saltanatın vakte izafe edilmesinin 

“milk”ten daha yaygın olması sebebiyle “meliki” kıraatinin tercih edildiğini 

belirtmektedir. “Mâliki” şeklindeki okuyuşun tercih sebebi için ise Hz. Peygamber’in 

“Kim Kur’an okursa onun için her harfine on hasene yazılır. On derece yükseltilir ve 

günahlarından onu silinir.” sözünün kullanıldığını belirtmektedir. Daha önce bu 

gerekçeye, ilgili hadisi zikretmeksizin, Nesefî de değinmiştir.259 Dolayısıyla İbn 

                                                            
253 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 28; Beyzâvî, Envâr, I, 28. 
254 Mü’min, 40/16. 
255 İnfitar 82/19. 
256 Beyzâvî söz konusu kelimeyi kıraat imamlarından Âsım, Kisâî ve Yakub’un “mâliki” şeklinde, kalan 

imamların ise “meliki” şeklinde okuduklarını naklederken Nesefî Âsım ve Ali’yi (Kisâî) zikredip 

Yakub’un okuyuşu olduğunu belirtmez. Nesefî ayrıca Ebû Hanîfe ve Hasan el-Basrî’nin “meleke” 

şeklinde okuduğu bilgisine de yer verir. 
257 Nesefî, Medârik, I, 10-11. 
258 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 212. 
259 Nesefî, Medârik, I, 10-11; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 212. 
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Kemal’in hem kârî isimlerine ve âyetlerden örneklere yer vermemesi hem de mezkur 

tefsirler arasında yalnızca Medârik’te bulunan bir gerekçeye yer verse de onu birebir 

takip etmemesi kendine ait bir üsluba sahip olduğunu göstermektedir. Kelimenin 

“meleke” şeklinde mazi fiil formunda okunduğu bilgisine ise Zemahşerî gibi söz konusu 

kelimenin, mef‘ûlüne nasıl muzaf olduğu problemini açıklarken delil olarak yer 

vermektedir. Dolayısıyla onun bu şâz kıraate nahvî bir mevzuyu açıklığa kavuşturmak 

üzere başvurduğu ve kıraati zikrettiği bağlam itibariyle Zemahşerî’yi takip ettiği 

söylenebilir.   

İbn Kemal’in Fâtihâ sûresinde farklı okunuşuna yer verdiği bir başka kelime, 

Beyzâvî ve Nesefî’nin kıraatine değinmedikleri “ihdinâ” kelimesidir. Zemahşerî, Fâtihâ 

sûresi 5. âyetin, İbn Mes’ûd tarafından “ihdinâ” yerine “erşidnâ” şeklinde okunduğu 

bilgisine yer vermektedir.260 İbn Kemal bu kıraate değinmese de Zemahşerî’yi 

izleyerek, Hz. Ali ve Ubey b. Ka‘b’ın “ihdine’s-sırât” ifadesinin devamında “sebbitnâ 

aleyhi” dediklerini ve âyetin “sebbitnâ” şeklinde de okunmuş olduğunu belirtir. Çünkü 

bu okuyuş, hali hazırda hidâyet üzere olanların doğru yol taleplerinin, ilâhî lütfun 

artması ve hidâyet üzere sabit kalmak istemeleri anlamına geldiğinin delilidir.261 Bu da 

“bizi hidâyetin aslı üzere sabit kıl” ve “her vakit hidâyetimizi artır” anlamında teceddüd 

zımnında bir sebat taşımaktadır. Bu örnekte İbn Kemal’in el-Keşşâf’ı izlediği ve şâz 

kıraate âyetin anlaşılmasına katkısı olduğu için başvurduğu anlaşılmaktadır.  

İbn Kemal âmîn kelimesinin telaffuzu konusunda kıraatler hakkındaki genel 

üslubunun dışında açıklamalarda bulunmaktadır. el-Keşşâf ve Envâr’da âmîn 

kelimesindeki elifin hem kasr hem de medle okunduğu bilgisine şiirdeki kullanımları ile 

yer verilir.262 Medârik’te ise buna, kelimenin aslının kasr ile okumak olduğu, meddin 

hemzenin işbâ‘ı ile gerçekleştiği bilgisi eklenmektedir.263 İbn Kemal de kelimenin med 

ve kasr ile okunduğunu ancak aslının kasr olduğunu belirtir. Bu konuda o, Nesefî’yi 

izlemiştir. Fakat İbn Kemal, söz konusu görüşü belirtmekle yetinmemiş ve meseleyi 

kaynaklara atıflarla tartışmıştır. İbn Kemal, İbn Hâleveyh’in (ö. 370/980) İ‘râbu’l-

Kur’ân adlı kitabına atıf yaparak âmin kelimesinin aslının kasr ile okumak olduğunu, 

                                                            
260 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 29. 
261 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 216. 
262 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 30; Beyzâvî, Envâr, I, 31. 
263 Nesefî, Medârik, I, 13. 
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duada sesi yükseltmek için uzatıldığını belirtmiştir.264 O devamla, lügat âlimlerinden 

İbn Dürüsteveyh’ten (ö. 347/958) âmîn kelimesinin kasr ile okunuşunun bilinen bir 

durum olmadığını, şairin “Allah senin ve benim aramdaki ayrılığı artırsın. Emîn 

(âmîn)…”265 şiirinde kelimeyi zaruretten dolayı kasrettiğini nakleder. İbn Kemal’e göre 

bu şiirde şiir zaruretinden dolayı kasr yapıldığını düşünmek vehimdir. Nitekim başına 

“fâ” harfi getirildiğinde zaruret kalkmakta ve kelime med ile okunabilmektedir.  

İbn Kemal üç selefinden farklı olarak âmîn kelimesindeki mîm harfinin 

okunuşuna da değinmiştir. Ona göre bu harfin şedde ile okunması hatadır (lahn). Halk 

(âmme) böyle okumaktadır. Mâide sûresi 2. âyetinde “ َيَن اْلبَْيَت اْلَحَرام  şeklinde ”َوَْلَٓ ٰآَم ۪

“mîm”in şedde ile okunması, âyetteki fiilin “emmemtü” fiilinden türemesi 

sebebiyledir.266 Böylece İbn Kemal, Mâide sûresindeki “mîm” harfinin şeddeli 

okunuşunun kelimenin kendisinden kaynaklandığını, bu sebeple âmîn lafzının buna 

kıyas edilemeyeceğini ortaya koymaktadır. 

Görüldüğü üzere İbn Kemal “âmîn” kelimesinin med ve kasr ile okunuşu 

konusunda el-Keşşâf geleneğindeki bilgileri kaynaklara atıflarla daha derinlemesine 

incelemiş ve bu kelimenin telaffuzu hakkındaki tartışmaya “mîm” harfinin şeddeli 

okunmasını da eklemiştir. İbn Kemal’in açıklamaları Kurtûbî’nin nakilleri ile irtibatlı 

görünmektedir. Kurtûbî, “âmîn” kelimesinin hem med ile “âmîn”, hem de kasr ile 

“emîn” şeklinde okunduğunu şiirden örnekler kullanarak açıklamaktadır. Yine o, 

Cevherî’nin şeddeli okunuşu hata olarak gördüğünü belirtmektedir. Ancak Kurtûbî, 

Hasen el-Basrî ve Cafer es-Sadık’ın kelimeyi şeddeli okuduklarını, Hüseyin b. el-

Fadl’ın da bu görüşte olduğunu belirterek kendi de bu görüşü kabul etmiş 

görünmektedir. Mâide sûresi ikinci âyeti delil olarak gösteren Kurtûbî, bunun Ebû Nasr 

b. Abdurrahîm b. Abdülkerim el-Kuşeyrî tarafından nakledildiğini belirtir.267 İbn Kemal 

bu okunuşu hata olarak nitelerken Kurtubî’nin bu açıklamalarını dikkate almış 

olmalıdır. Nitekim Kurtubî tefsirinin onun kaynakları arasında yer aldığı bilinmektedir. 

                                                            
264 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 223. 
265 Kurtubî’de aynıyla yer alan şiirin tercümesi için Kurtûbî tefsirinin Türkçe tercümesi esas alınmıştır. 

Kurtûbî, el-Câmi‘ li-ahkâmi’l-Kur’ân, trc: M. Beşir Eryarsoy, İstanbul: Buruc Yayınları, 1997, I, 357.  
266 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 223-224. 
267 Kurtûbî, el-Câmi‘ li-ahkâmi’l-Kur’ân, I, 198. 
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Bakara sûresinin ilk altı âyetinde el-Keşşâf ve Envâr’da “salât” kelimesinin 

okunuşu,268 “ünzile” fiilinin malum olarak “enzele” şeklindeki okunuşu,269 “bi’l-âhirati” 

kelimesindeki hemzenin hazfedilip harekesinin “lâm”a katılarak “ve bi’lâhirati” 

şeklindeki okunuşu270, “yûkınûn” ifadesinin hemze ile “yü’kınûn” şeklindeki 

telaffuzu271, “min rabbihim” ifadesinde “nûn”un gunneli ve gunnesiz olarak idgam 

edilmek sûretiyle okunuşu272 ve “e enzertehüm” ifadesindeki ikinci hemzenin “elif”e 

dönüştürülüp med ile okunuşu273 yer almakta, Medârik’te bunlardan ikisine yer 

verilmekte, İbn Kemal tefsirinde ise bu okunuşlar zikredilmemektedir. Bu kısımda İbn 

Kemal, yalnızca el-Keşşâf’ta bulunan “ َِْل َرْيَب فيه” ifadesinin “lâ raybun” şeklindeki 

kıraatine yer vermektedir.274 İbn Kemal’in bu konudaki ifadeleri Zemahşerî’ye mânaen 

benzerlik göstermektedir. Onun Zemahşerî’den farkı, bu kıraat vechinin (âyetin 

anlaşılmasında) genişlik sağladığını ifade etmesidir. Bunun dışında iki müellif de 

kelimenin lâ raybun şeklinde ref‘ ve tenvin ile okunduğunu, bu okuyuş ile meşhur olan 

okuyuş arasındaki farkın, meşhur kıraatin istiğrakı gerektirmesi olduğunu ifade 

etmektedir. Dolayısıyla bu da İbn Kemal’in âyetin anlaşılmasına katkı sağlaması 

sebebiyle şâz bir kıraate yer verdiğini ve Envâr ve Medârik’te yer almayan bir kıraate 

yer vermesi sebebiyle el-Keşşâf’ı takip ettiğini gösteren örneklerden biridir.  

Neticede İbn Kemal’in tefsirinde el-Keşşâf’ta zikredilen kıraatler dışında farklı 

kıraatlere yer vermeyerek ve el-Keşşâf’taki örnekleri kullanarak bu tefsiri izlediği 

görülmekle birlikte daha az kıraat veçhine yer verdiği ve kendine has bir üslup 

geliştirdiği gözlenmektedir. 

Ele aldığımız kesitte Bakara sûresi 6. âyette Zemahşerî mütevatir olan “ َْءاَْنذَْرتَُهم” 

ifadesindeki ikinci hemzenin “elif”e dönüştürülüp med ile okunuşunun hatalı olduğu 

görüşündedir.275 Çünkü bu durumda sakin olan “nûn” ve “elif” harfleri yan yana 

gelmektedir. Oysa iki sakin harfin yan yana gelmesi nahvî açıdan hatalı bir 

                                                            
268 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 38; Beyzâvî, Envâr, I, 38; Nesefî, Medârik, I, 17. 
269 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 39. 
270 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 39; Beyzâvî, Envâr, I, 40; Nesefî, Medârik, I, 17. 
271 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 39; Beyzâvî, Envâr, I, 40. 
272 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 1, 39; Beyzâvî, Envâr, I, 40. 
273 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 1, 41; Beyzâvî, Envâr, I, 41. 
274 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 36, İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 231. Bu kıraate Envâr ve Medârik 

tefsirlerinde yer verilmemiştir. 
275 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 41.  
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kullanımdır.276 Beyzâvî Zemahşerî’nin bu görüşünü aynıyla tekrar ederken Nesefî ve 

İbn Kemal söz konusu kıraate yer vermemekte ve Zemahşerî’nin görüşünü 

değerlendirmemektedir.277 İbn Kemal bu örnekte Zemahşerî’nin ifadelerini 

değerlendirmese de birçok yerde Zemahşerî’nin mütevâtir kıraatleri dilsel verileri esas 

alarak tenkit etmesini isim vermeksizin eleştirmiş ve el-Keşşâf’ta bulunan kıraat 

vecihlerini Ebû Hayyân tefsirine müracaat ederek incelemiştir. Nitekim Ebû Hayyân’ın 

ismi İbn Kemal tefsirinde dört kez zikredilmekte, bunlardan üçü mütevâtir kıraatlerin 

nahve uygunluğu konularına tekabül etmekte ve Zemahşerî’ye yönelik tenkitler 

içermektedir.278 

İbn Kemal’in, Ebû Hayyân’a atıf yaptığı âyetlerden birisi Bakara sûresi 284. 

âyetteki “râ” harfinin “lâm” harfine idgam edilerek kıraat edilmesinin sarfî izahı ile 

ilgilidir. Âyetin “ ُاء  ”kısmında Zemahşerî ve Beyzâvî “râ” harfinin “lâm ”فَيَْغِفُر ِلَمْن يََشَٓ

harfine idgam edilerek “yağfillimen” şeklinde okunmasını hata olarak 

değerlendirmektedir.279 Zemahşerî bu kıraati Ebû Amr’dan rivâyet eden ravinin iki 

yönden hata ettiğini belirtmektedir. Ona göre bu hatalardan biri, ilgili kıraatin dil 

kurallarına aykırı olması, ikincisi ravinin zabtının zayıflığı ile bu okuyuşu Ebû Amr’a 

izafe etmesidir. Ebû Hayyân âyetin kıraat vechinin sıhhatini Arap dili kriteri ile eleştiren 

Zemahşerî’ye karşı, onun bu kıraati hatalı görmesinin, kurrayı eleştirme âdetinden 

kaynaklandığını belirtmekte ve dilin sadece Basralıların bildiğinden ibâret olmadığını 

ifade ederek uzun nahvi açıklamalara yer vermektedir.280 İbn Kemal de Zemahşerî’nin 

ifadelerine yer verdikten sonra ilgili araştırma için Ebû Hayyân’a müracaat 

edilebileceğini belirtmektedir.281 Bundan başka İbn Kemal’in Ebû Hayyân’a atfı, 

Bakara sûresi 102. âyette geçen “ َين ار ۪  kelimesindeki282 ve En’âm sûresi 137. âyette ”بَِضَٓ

geçen “ ََزيَّن” kelimesindeki okuyuşların nahve uygunluğu noktasındadır. İbn Kemal İbn 

Âmir’in “ ُهمْ ٰذِلَك َزيََّن ِلَك۪ثيٍر ِمَن كَ وَ  اُؤُ۬ اْلُمْشِر۪كيَن قَتَْل اَْوَْلِدِهْم ُشَرَكَٓ ” ifadesindeki fiili, “züyyine” 

                                                            
276 Ebû Hayyân bu yorum hakkında mütevatir kıraatlerin nahiv kuralları çerçevesinde eleştirilemeyeceğini 

ve iki sakinin bir araya gelemeyeceğine dair kuralın Basra ekolüne ait olduğunu belirtmektedir. Ebû 

Hayyân, el-Bahrü’l-muhît, I, 171. 
277 Beyzâvî, Envâr, I, 41; Nesefî, Medârik, I, 21; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 246. 
278 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, III, 429; IX, 51. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 471, 761. 
279 Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 158. 
280 Ebû Hayyân, el-Bahrü’l-muhît, II, 377. 
281 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 761. 
282 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal, 471. 
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şeklinde meçhul siga ile okuyup devamındaki “katl”i ref‘, “evlâd”ı nasb, “şürekâ’” 

kelimesini ise katle izafe ederek cer ile okuduğunu belirttikten sonra söz konusu 

kıraatteki izafetin şiir zarureti sebebiyle bile makbul görülmediği şeklinde bir itirazın 

olduğunu nakleder. Ardından da bu durumun Ebû Hayyân’ın zikrettiği üzere nahivciler 

arasında tartışmalı olduğunu, araları zarf dışında bir kelime ile açılan iki kelimenin 

izafesinin mütevâtir bir kıraatte geçiyor olmasının onun sıhhatine delil olduğunu çünkü 

Arapça’nın Kur’an’la sabit olduğunu ifade eder. İbn Kemal bunun ardından kıraate dair 

zayıf inancın itikadın zayıflığından kaynaklandığını, bunun temelinde kıraate 

güvenmemenin ve isnada ta‘nın yattığını, bu durumdaki fesadın da gizli olmadığını 

beyan ederek Zemahşerî’yi hedef alır. Bu kıraati zayıf görmek konusunda Beyzâvî 

aynıyla Zemahşerî’yi takip ederken, Nesefî Zemahşerî’yi izlemese de herhangi bir 

tenkit ifadesine yer vermeksizin kısaca kıraate ve ne anlam ifade ettiğine yer 

vermektedir.283 Bu örnek İbn Kemal’in kıraatleri nakletmekle yetinmediğini ve farklı 

görüşleri değerlendirerek tahkik ettiğini göstermektedir. 

İbn Kemal’in el-Keşşâf’a muhalefet edecek olduğunda Ebû Hayyân’dan istifade 

ettiği ancak buna her zaman ismen işaret etmediği de gözlenmektedir.284 Bunun bâriz 

örneklerinden biri, İbn Kemal’in Bakara sûresi 126. âyette geçen “ ُه  kelimesinin ”أَْضَطرُّ

“dâd” harfinin “tâ”ya idgam edilerek okunduğunu ve bunun “اط جع” denilmesine 

benzediğini ifade etmesi ve Sîbeyveyh’ten bazı Arapların “مضطجع” yerine “مط جع” 

dediklerini, ancak daha çok “مضطجع” şeklindeki telaffuzun yaygın olduğunu 

nakletmesidir. İbn Kemal, Sîbeveyh’in “مضطجع” şeklindeki telaffuzun daha çok tercih 

edildiğini söylemesinin “مط جع” telaffuzunun da bir şekilde yaygın olduğuna delâlet 

ettiğini, dolayısıyla bu okuyuşa (lügat) düşük (merzûle) denilemeyeceğini ifade eder.285 

Böylece o, söz konusu kıraatin Arap dilindeki kullanımını ispat ederek dile 

uygunluğunu ortaya koymaya çalışmaktadır. İbn Kemal, Ebû Hayyan tarafından 

zikredilen Sîbeveyh’ten yaptığı alıntı ile söz konusu okuyuşu İbn Muhaysın’a nispet 

eden, “dâd” harfinin yanındakilere idgam edilmeyen ancak yanındakilerin kendisine 

idgam edildiği beş harften biri olduğunu söyleyerek bu lügatin düşük olduğunu öne 

                                                            
283 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, III, 429. Krş. Zemahşerî, el-Keşşâf, VIII, 348; Beyzâvî, Envâr, II, 

184; Nesefî, Medârik, II, 337. 
284 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 494, 503, a.e., III, 949. Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 89, 96; Ebû Hayyân, 

el-Bahrü’l-muhît, I, 494, 557, a.e., III, 167. 468.  
285 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 503. 
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süren Zemahşerî’ye karşı itirazda bulunmaktadır.286 Ayrıca bu örnekle incelediğimiz 

kesitte yer almasa da İbn Kemal’in imâle, tahfif, gunne gibi harf ve harekelerin 

telaffuzunda ortaya çıkıp anlam açısından bir değişikliğe yol açmayan usül konularını 

da yer yer zikrettiği anlaşılmaktadır.  

İbn Kemal’in Bakara sûresi 102. âyetinde “şeyâtîn” kelimesini Hasan el-

Basrî’nin “şeyâtûn” şeklinde okuması hakkında Secâvendî’den (ö. 560/1165), el-

Hârzencî’nin (ö. 348/959) bu konuda hata ettiğini nakletmesi onun isim vermeksizin 

Ebû Hayyân’ın tefsirinden istifade ettiğini gösteren bir başka örnektir.287 Nitekim 

Secavendî’nin bu yorumuna Ebû Hayyân’ın da aynıyla yer verdiği görülmektedir.288  

Öte yandan İbn Kemal’in yöntem açısından kıraat bahislerine fazlasıyla yer 

veren Ebû Hayyân’ı takip etmediği de bârizdir. Nitekim Ebû Hayyân şâz olsun 

mütevâtir olsun âyetlerle ilgili tüm kıraat vecihlerine yer verip bu vecihleri nahvî açıdan 

ele alarak oldukça tafsilatlı bilgilere yer vermiştir.289 Örneğin Ebû Hayyân, Fâtihâ 

sûresinde geçen “aleyhim” kelimesi ile ilgili on ayrı kıraat veçhi zikredip bunların izahı 

için okuyucuyu nahiv kitaplarına yönlendirmektedir.290 İbn Kemal ise bunlara 

değinmemiştir. 

Nesefî her ne kadar kıraatler konusunda dikkatli davranmaya çalışsa da, el-

Keşşâf metnine İbn Kemal gibi eleştirel yaklaşmamıştır. Nitekim Nesefi, Zemahşerî’nin 

eleştirdiği Bakara sûresi 126. âyetindeki “ ُه  kelimesinin okunuşu hakkında bilgi ”أَْضَطرُّ

vermemekte,291 En’âm sûresi 137. âyetinde “züyyine” kelimesinin okunuşu konusunda 

Zemahşerî’nin ifadelerine yönelik herhangi bir tenkit ifadesine yer vermeksizin kısaca 

kıraate yer vermekte292 ve Bakara sûresi 284. âyetindeki râ harfinin lâm harfine idgam 

edildiği Ebû Amr kıraati hakkında mütevâtir kıraati açıkça ta‘n etmese de 

                                                            
286 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 96; Ebû Hayyân, el-Bahrü’l-muhît, I, 557. 
287 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 468.  
288 Ebû Hayyân, el-Bahrü’l-muhît, I, 494. Zemahşerî ise bu okuyuşa Arap dilinden delil getirerek bunun 

izahının ileride geleceğine işaret eder. Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 89. 
289 M. Vecih Uzunoğlu, “el-Bahrü’l-muhît’in Filolojik Açıdan İncelenmesi” (Doktora Tezi, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, 2006), s. 154. 
290 Ebû Hayyân, el-Bahrü’l-muhît, I, 47. 
291 Nesefî, Medârik, I, 79. 
292 İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal Paşa, III, 429. Krş. Zemahşerî, el-Keşşâf, VIII, 348; Beyzâvî, Envâr, II, 

184; Nesefî, Medârik, II, 337. 
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Zemahşerî’den ismen alıntı ile söz konusu okuyuşun zayıf olduğunu nakletmektedir.293 

Nisa sûresi 1. âyetinde ise “ve’l-erhâme” kelimesinin kesra ile “ve’l-erhâmi” şeklindeki 

kıraatinin Hamza’ya ait olduğunu belirttikten sonra mütevâtir olmasına rağmen bu 

kıraati zayıf olmakla nitelemektedir.294 İbn Kemal ise tüm bu örneklerde, el-Keşşâf 

metnindeki ifadeleri isim zikretmeksizin tenkit etmektedir.  

Netice olarak İbn Kemal’in el-Keşşâf’ta yer alan kıraat bahislerini, el-Keşşâf 

metnini tenkide tabi tutan Ebû Hayyân üzerinden yine kendine has bir tarzla okuduğunu 

söylemek mümkündür. Nitekim o, bu okuma esnasında Ebû Hayyân’dan farklı olarak 

el-Keşşâf’ı izlemiş ve kıraatleri, kâri isimlerine yer vermeksizin ve mütevâtir-şâz ayrımı 

yapmaksızın veciz bir biçimde zikretmiştir. Kıraat konusundaki bulgularımız İbn Kemal 

tefsirinin kıraat konularında el-Keşşâf’ı izlediğini ancak el-Keşşâf, Envâr ve 

Medârik’ten hem kıraatleri zikretme sıklığı hem ele alış tarzı bakımından ayrıştığını 

göstermektedir. Dolayısıyla onun belli ölçüde Ebû Hayyân’a yaklaşmakla birlikte 

meseleleri ele alışı ve tercihleriyle Ebû Hayyân’dan da ayrıştığını, neticede özgün bir 

değere sahip olduğunu söylemek mümkündür.  

1.2. Kelime Anlamı 

Kelimelerin terkibe girmeden ihtiva ettikleri yalın anlamları, “dilin sözvarlığını sözlük 

biçiminde ortaya koyma yollarını gösteren uygulamaya dönük bir dilbilim dalı”295 

şeklinde tanımlanan sözlükbilimde (ilmu’l-meâcim, ilmu’l-luga, ilmu metni’l-lüga) 

incelenmektedir. İbn Kemal sözlükbilimi (ilmu metni’l-luga) “Arap kelâmında 

kullanılan lafızların müfretlerini, maddeleri bakımından inceleyen ilim” olarak 

tanımlamıştır.296 Tanıma göre sözlükbilimin konusu müfret kelimeler olup bu ilim 

içerisinde her kelime maddesi bakımından tek tek incelenmektedir. Aşağıda İbn 

Kemal’in tefsirinde kelimelerin sözlük anlamları konusundaki genel yönelimi ortaya 

konacak, bu esnada eş sesli (müşterek), çokanlamlı (menkul), zıt, çelişik ve eşanlamlı 

kelimelerin (zıt, mütenâkîz ve müterâdif) ve ortak bir anlam paydasında buluşup 

                                                            
293 Nesefî, Medârik, I, 145. 
294 Nesefî, Medârik, I, 207. 
295 Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 5. baskı, 2009, III, 69. 
296 İbn Kemal, “Risâle fi beyân mâ izâ kâne sâhibu ilmi’l-meânî yuşâriku el-luğaviyye fi’l bahsi an el-

Müfredâti’l-elfâz”, Selâsu Resâil fi’l-luğati, thk: Muhammed Huseyin Ebû’l-Fettuh, Beyrut: Mektebetu 

Lübnan, 1993, 179.  
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(mütekârib) taşıdıkları birtakım nüanslar bakımından birbirlerinden ayrılan kelimelerin 

(el-furûku’l-lugavîyye) nasıl ele alındığı gösterilecektir. Ardından elde edilen veriler ile 

İbn Kemal tefsiri Besmele, Fâtihâ ve Bakara sûresi ilk altı âyeti özelinde el-Keşşâf, 

Envâr ve Medârik ile mukayese edilecektir.  

1.2.1. İbn Kemal Tefsirinde Kelime Anlamı 

İbn Kemal, âyet tahlillerinde önce kelime düzeyinde bir araştırmaya girişmekte ve 

kelimelerin anlamlarını Mushaf sırasına göre ilk zikredildikleri âyetlerin tefsirinde tespit 

etmeye özen göstermektedir.297 O, kelime anlamlarını tespitte Arapçasına güvenilen 

kimselere müracaat ederek sarih nakil ve sahih kullanımın esas alınması gerektiğini sık 

sık belirterek Arap dili imamlarından nakil vurgusu yapmaktadır.298 Ancak bu 

vurgusuna rağmen veciz üslubu sebebiyle tefsiri boyunca kendilerinden nakilde 

bulunduğu müellif ve eser isimlerine nadiren yer vermektedir. Öte yandan onun 

tefsirinde eser veya müellif ismine yer verdiği konuların büyük oranda kelime anlamları 

ile ilgili olduğu da gözlenmektedir.299 Nitekim onun tefsirinde ismini en çok zikrettiği 

kişi, Râgıb el-İsfahânî olup daha çok kelimelerin sözlük anlamlarını tayinde ona 

müracaat etmektedir.300  

İbn Kemal Zemahşerî, Râzî ve Beyzâvî’nin tefsirlerinde geçen beyanları sözlük 

yazarlarına veya ilk dönem dilcilerine dayanarak,301 sözlük yazarlarının görüşlerini de 

farklı sözlük yazarlarına veya ilk dönem dilcilerine dönerek tahkik etmektedir.302 Ancak 

                                                            
297 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 250, 251, 255, 257, 260, 263, 265, 268, 269, 270, 272, 273, 276, 211, 

279, 280, 281, 283, 288, 289, 290, 295, 297, 301, 303, 310, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 

322, 323, 326, 331, 335, 339, 341, 343, 344, 345; a.e., II, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 

411, 412, 414, 420, 422, 423, 433, 437, 438, 442, 450, 467, 474, 476, 479, 501, 505, 534, 538, 539, 544, 

545, 546, 548, 549, 550, 556, 560, 564, 572, 577, 581, 583, 586, 590, 591, 593, 599, 600, 602, 621, 622, 

623, 626, 635, 640, 646, 651, 652, 653, 664, 669, 691, 695, 699, 700, 704, 707, 708, 731, 733, 735, 739, 

741, 749. 
298 Bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 207, 211, 229, 287; a.e., II, 654, 699.  
299 Bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 212, 230, 246, 341, 352, 358, 361, 366, 396, 397, 400; a.e., II, 

404, 451, 454, 469, 505, 554, 572, 602-603. 
300 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 229, 230, 258, 264, 266, 269, 298, 329, 352, 396; a.e., II, 401, 403, 

509, 571, 635; a.e., III, 819. 
301 Bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, 206, 207, 212, 223, 230, 246, 341, 352, 358, 361, 366, 382, 396, 

397, 400, 404, 442, 451, 454, 469, 505, 554, 572, 602-603, 654. 
302 Krş. Ebû'l-Kasım Hüseyin b. Muhammed b. Mufaddal Râgıb el-İsfehânî, Mu’cemu Müfredâti Elfazi’l 

Kur’an, Thk: Safvan Adnan Davudi, Dımaşk: Daru’l Kalem, 4. baskı, 2009, 256, 509; Ebû Saîd 

Nasırüddin Abdullah b. Ömer b. Muhammed Beyzâvî, Envâru’t-tenzîl ve esrârü’t-te’vîl, Beyrut: Dâru 

İhyâi’t-türâsi’l-arabî, I, 27, 31; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, 207, 223. 
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o, bu tahkikini isim vermeden ve dayandığı öncülleri zikretmeden gerçekleştirmektedir. 

Dolayısıyla onun kelimelerin anlamlarını tespitte oldukça dikkatli davranmakla birlikte 

bu tahkikini tefsirine sarahaten yansıtmadığı anlaşılmaktadır. İbn Kemal’in kelime 

anlamlarını tayinde izlediği yol, tefsirinde örtük halde bulunan tahkiki, hangi tefsirleri 

kaynak olarak kullandığı ve eleştirdiği, tefsirinin başındaki hamd kelimesi hakkındaki 

açıklamalarında açıkça görülmektedir.  

İbn Kemal hamdi, “medih ve güzellikle nitelemek” şeklinde tanımlamaktadır. es-

Sıhâh’ta geçtiği üzere hamdin olduğu gibi medhin mukabilinin de “zemm” olduğunu, 

böylece hamd ve medh kelimelerinin dilde mürâdif olduğunun ortaya çıktığını ifade 

etmektedir.303 Kelimelerin zıt anlamlarını delil göstererek mürâdif olduklarını izah 

etmesi ve kaynak isimlerine sık yer vermediği halde bunu Cevherî’ye dayandırması 

onun medih ile hamd arasında ayrım yapılmasına ve medih kelimesinin zıddının “hecv” 

ile açıklanmasına itiraz etme maksadı taşıdığını göstermektedir. Nitekim Tîbî el-Keşşâf 

şerhinde medhin zıddını “hecv” ile açıklamakta,304 Seyyid Şerif ve Teftâzânî ise 

Zemahşerî’nin hamd ve medih kelimelerinin “kardeş” olduklarını söyleyerek terâdüfü 

kastettiğini, bu sebeple medhin zıddının “hecv” olamayacağını belirtmektedirler.305 

Ayrıca Beyzâvî, Râgıb el-İsfahânî gibi hamd ve medih arasında ihtiyâren ve izdırâren 

gerçekleşmiş olması bakımından ayrıma gitmekte, Zemahşerî’nin bu iki kelimenin 

kardeş oldukları görüşünü ise temrîz sîgasıyla zikretmektedir.306 

İbn Kemal hamdin Allah Teâlâ’ya veya şuur ve ilim sahibi varlıklara özgü 

kılınamayacağını, buradan anlaşıldığı üzere “vehmedildiği gibi” hamdin ihtiyâren 

gerçekleşmiş olması gerekmediğini ifade etmekte ve hamd için kendisine hamdedilenin 

fâil konumda olmasına gerek olmadığını söylemektedir. Ayrıca hamd ve medih 

arasındaki farkı, medhin canlı-cansız tüm varlıklara karşı yapılabilmesi, hamdin ise 

                                                            
303 Ebû Nasr İsmail b. Hammad Cevherî, es-Sıhah tâcü’l-luga ve sıhahi’l-Arabiyye, thk: Ahmed 

Abdülgafur Attar, Beyrut: Daru’l-ilmi li’l-melâyîn, 2. baskı, 1979, 1925; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 

207. 
304 Tîbî, Fütûhu’l-gayb, I, 720. 
305 Sa‘düddîn Mes‘ûd b. Fahriddîn Ömer b. Burhâniddîn Abdillâh et-Teftâzânî, Hâşiye ale’l-Keşşâf, 

Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi, nr. 2265, vr. 18b-19a; Seyyid Şerîf el-Cürcânî, Hâşiye ale’l-Keşşâf, I, 46. 

Delil olarak da Zemahşerî’nin hadislerde geçen garîb kelimelere dair kaleme aldığı el-Fâik fi garîbi’l-

hadîs adlı eserinde hamdi medihle açıkladığını zikretmektedirler. Zemahşerî, Beyzâvî ve Nesefî yalnızca 

hamd ve şükür kelimelerinin zıddına yer vermektedir. Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 27; Beyzâvî, Envâr, I, 27, 

Nesefî, Medârik, I, 9. 
306 Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, s. 256; Beyzâvî, Envâr, I, 27.  
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yalnızca canlı varlıklara karşı yapılabilmesi ile açıklamanın da vehimden ibâret 

olduğunu belirtmektedir. Bu konuda Hz. Aişe ve Hz. Ali’nin sözlerini, bir başka âyette 

ve Arap meselinde geçen kullanımı örnek göstermektedir.307 Onun bu eleştirileri 

öncelikli olarak Beyzâvî, Râgıb el-İsfahânî ve Fahreddin er-Râzî’nin ifadelerine 

yöneliktir. Nitekim Beyzâvî ve Râgıb el-İsfahânî hamd ve medih arasında ihtiyâren ve 

izdırâren gerçekleşmiş olması bakımından ayrıma gitmekte308 İbn Kemal ise hamd için 

sanıldığı gibi ihtiyâren gerçekleşmiş bir fiile ihtiyaç bulunmadığını ifade ederek bu 

görüşü nefyetmektedir. İbn Kemal’in kaynakları arasında cansız varlıkların 

medhedilebileceğini ancak hamdedilemeyeceğini ifade eden kişi ise Fahreddin er-

Râzî’dir.309 Şu halde o tüm bu açıklamaları ile isim vermeksizin mezkur seleflerine 

itiraz etmektedir.  

İbn Kemal hamd ve medih kelimelerinden sonra hamd ile şükür arasındaki farka 

da odaklanmaktadır. O şükrü, “nimete dil ve davranış ile mukabele etmek” şeklinde 

tanımlar ve şükrün dil ve fiille yapılması sebebiyle çeşitleri bakımından hamdden daha 

genel olduğunu, müteallakı yani nimete karşılık yapılması bakımından ise hamdden 

daha özel olduğunu ifade eder.310 İbn Kemal, şükrü kalpte hissetmenin “şükran” 

sözünün gerçekleşme şartı olduğunu, dolayısıyla şükrün üç türü (dil-amel-kalp) 

bulunmadığını özellikle belirtir.311 Şükrün fiille gerçekleşmesine örnek olarak da, fazla 

yem verilen hayvan, bunu kilo olarak gösterdiğinde söylenen “dâbbetün şekûrun” 

ifadesine ve Sebe sûresi 13. âyetteki “دَ ُشْكًرا  Yaptığınızı Allah’a şükür) ”اِْعَملَُٓوا ٰاَل دَاُوُ۫

olarak yapınız.) ifadesine yer verir ki bu kullanım ve âyetteki delil, Râgıb’ın tefsirinde 

de bulunmaktadır.312 O ayrıca “efâdetkümü’n-na‘mâü minnî selâseten/ yedî ve lisânî 

ve’d-damîra’l-mühaccebâ” (Nimetiniz benden size şu üç şeyi kazandırdı, Elimi, dilimi 

ve içimde saklı kalbimi) şiirinde sayılanların şükür için müstakil birer kaynak 

                                                            
307 Ona göre, Hz. Aişe’nin “Senin hamdinle değil Allah’ın hamdiyle” demesi ve Hz. Ali’nin “bir kişiyi 

deneyene kadar ona kesinlikle hamdetme/onu övme” demesi hamdin Allah’a has kılınamayacağını 

göstermektedir. İsra sûresi 79. âyette geçen “makâmen mahmûden” ibâresi ile Arap dilinde kullanılan 

“inde’s-sabâhi yahmedu el-kavmü’s-sürâ” ifadesi de, hamdin ilim ve duyu sahibi varlıklara has 

kılınamayacağının göstergesidir. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 206. 
308 Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, s. 256; Beyzâvî, Envâr, I, 27.  
309 Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, I, 223. 
310 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 207.  
311 İbn Kemal Bakara sûresi 52. âyetinde de şükrün mânasının lugatta, “ihsanın kalp ile bilinmesi ve dil ile 

neşredilmesi” olduğunu ifade etmektedir. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 382. 
312  Râgıb el-İsfahânî, Câmi‘u’t-tefâsîr, s. 118.  
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sayılamayacağını ifade eder. Dikkat edildiğinde İbn Kemal’in tüm bu ifadeleri ile 

Zemahşerî, Beyzâvî ve Nesefî’ye muhalefet ettiği görülür. Nitekim Zemahşerî, Beyzâvî 

ve Nesefî mezkur şiiri delil göstermekte ve şükrün, nimete karşılık kalp, dil ve uzuvlarla 

yapıldığını belirtmektedirler.313  

İbn Kemal, hamd kelimesinde olduğu gibi kelimelerin lugavî anlamlarına, 

zıtlarına, müterâdif ve mütekâriblerine ve aralarındaki anlam farklılıklarına daima yer 

vermeye çalışmakta ancak her zaman gerekçelerini veya kaynaklarını bu netlikte ortaya 

koymamaktadır.314 İbn Kemal tefsirinde alışık olmadığımız bu tafsilatlı açıklamalar 

muhtemelen İbn Kemal öncesi müfessir, şârih ve muhaşşîlerin hamd kelimesinin 

üzerinde çokça durmaları ve İbn Kemal’in bunları yetersiz bulması sebebiyledir. Bu 

örnek onun arka planda sürdürdüğü hassas tahkikini göstermesi açısından önem 

arzetmektedir. Nitekim o, genelde görüşleri tahkik ederek belli bir neticeye varmakta ve 

tefsirine yalnızca ulaştığı neticeleri yansıtmaktadır. Bu durum, İbn Kemal’in 

kaynaklarının, lugavî görüşlerinin ve eleştirilerinin tefsirindeki yansımalarını tespit 

edebilmek için dikkatli bir inceleme gerektiğini göstermektedir. 

İbn Kemal kelimelerin anlamlarını tespit ederken büyük bir titizlik göstermekte 

ancak tefsir sırasında kelimenin sözlükteki her anlamını zikretmemektedir. O, kelimenin 

farklı anlamları arasında geçişlilik bulunduğunda veya ele aldığı âyette kelimenin farklı 

anlamlara gelmesini mümkün gördüğünde birden fazla anlama yer vermektedir. 

Kelimelerin anlamları arasında bir geçişlilik söz konusuysa bu durumda lafızların 

sözlük anlamlarına da menkûl anlamlarına da düzenli olarak yer vermekte, bu tür 

kelimeler için lugavî, örfî ve şer‘î taksimi yaparak varsa her üç anlama da işaret 

etmektedir.315  

İbn Kemal, farklı lafız türleri hakkında teorik bir açıklama yapmasa da Besmele 

tefsiri sırasında kelimelerin sözlük anlamlarının temelini oluşturan lafız-anlam ilişkisine 

yönelik bazı açıklamalara yer vermektedir. Telif tefsirler için yeni olan bu açıklamalar, 

                                                            
313 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 27; Beyzâvî, Envâr, I, 27, Nesefî, Medârik, I, 9. 
314 Bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 207, 206, 214, 218, 230, 288, 318, 330, 323, 339, 362, 344, 355; 

a.e., II, 551, 582, 585, 600, 707. 
315 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 214, 229, 234, 236, 244, 269, 270, 303, 319, 320, 341, 365; a.e., II, 

402, 403, 427, 436, 469, 476, 538, 572, 589, 739; a.e., III, 852. 
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el-Keşşâf şerhlerinde tartışılan konuların İbn Kemal tarafından yapılmış bir sentezi ve 

özeti gibi görünmektedir.316  

İbn Kemal, Zemahşerî ve Nesefî gibi317 “Allah” lafzının sıfat anlamı taşımayıp 

isim olduğunu düşünmekte ve Beyzâvî’nin “Allah” isminin ona has kılınmış bir sıfat-ı 

gâlibe olduğu görüşünü özel isimlerin vaz‘ı üzerinden eleştirmektedir.318 Nitekim 

Beyzâvî “Allah” lafzının aslının sıfat anlamı taşıyan “el-ilâh” olduğunu, dolayısıyla 

kelimenin sıfat-ı gâlibe olarak özel isim gibi bir hal aldığını ve sıfat anlamını devam 

ettirdiğini savunmaktadır.319 Beyzâvî Yaratıcının zatı insan türü tarafından akledilebilir 

olmadığı için ona isim verilmesinin doğru olmadığını söylerken320 İbn Kemal özel 

isimler vaz‘ edilirken kendisine isim verilen şeyin tamamen bilinmesine gerek 

olmadığını düşünmekte, Allah Teâlâ’ya isim verilmesi söz konusu olduğunda ise bizim 

değil onun kendine isim koymuş olmasını mümkün görmektedir. İbn Kemal’in bu 

konudaki gerekçeleri ve ifadeleri şu şekildedir:  

 

Denildi ki: “O, bir sıfattır fakat onun dışındakiler için kullanılmaması 

bakımından ona has hale gelmiştir. Dolayısıyla özel isim olmamış ancak özel 

isim gibi bir hal almıştır. Çünkü Allah Teâlâ’nın zâtı insan türü tarafından 

akledilebilir değildir, o, o olmasına itibarla hakiki olarak veya başka bir şekilde 

anlaşılamaz. Bu sebeple ona bir lafızla işaret edilmesi mümkün değildir.” Buna 

şöyle cevap verilir: “Zât isminde muteber olan, kendisine isim verilenin zâtı 

üzerine zâid mânalardan soyutlanmasıdır. Zat vaz‘ esnasında [bu mânalardan] 

soyutlanmaz. Onun ona has bir nitelikle mülahaza edilmesi, zat ismi olmasını 

engellemez. Özel isimlerin vaz‘ı sırasında kendisine isim konulanın bilgisine ve 

mülahaza edilmesine gerek yoktur. Bilakis onun hariçte ona hasredilen bir 

bakımdan mülahazası ve bilgisi yeterlidir. Görmüyor musun ki baba çocuğunu 

görmeden ona isim koyuyor.” Bu kabul edilse bile Allah Teâlâ’ya özel isim 

koymamız imkânsızdır. Fakat Hakk’ın kendisine mutabakat yoluyla işaret 

edecek bir isim vermesi ve bunu bize öğretmesi niçin caiz olmasın? Şöyle de 

denilemez: “Eğer onun mücerret zatına işaret ediyor olsa “ َوُهَو ّللٰاُ فِي السَّٰمَواِت َوفِي

 âyeti sahih bir mâna ifade ediyor olmazdı.”322 Çünkü Hâtim isminde  321”اْْلَْرِضًۜ 

                                                            
316 Örneğin Seyyid Şerif, hâşiyesinde bahsi geçen konuyu isimlerin vaz‘ıyla irtibatlı olarak incelemekte ve 

bir mevzû leh için muhtemel olan vaz‘ ihtimallerini saymaktadır. es-Seyyid eş-Şerîf Ali b. Muhammed b. 

Ali Ebû’l-Hasen el-Cürcânî, Hâşiyetu’s-Seyyid eş-Şerîf el-Cürcânî ale’l-Keşşâf, Beyrut: Dârü’l-ma‘rife, 

t.y., I, 36-38; Teftâzânî, Hâşiye ale’l-Keşşâf, vr.  
317 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 26; Nesefî, Medârik, I, 8. 
318 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 203. Zemahşerî ise kullanım ve çıkarım açısından sıfat anlamı 

taşımasının mümkün olamayacağını söyler.  
319 Beyzâvî, Envâr, I, 26. 
320 Beyzâvî, Envâr, I, 26. 
321 En’am 6/3. 
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olduğu gibi lâzımın zaid mânaya vaz‘en delalet etmemesi aslen işaret etmemesi 

demek değildir. Nitekim [Hâtim ismi] özel bir isimdir ve bununla birlikte 

cömertliğe ve onunla meşhur olana da işaret eder.323 

 

İbn Kemal’in Besmele tefsiri sırasında özel isimlerin vaz‘ı hakkında yaptığı 

açıklamalar, farklı görüşleri eleştirel bir bakış açısı ve kendine özgü tarzı ile 

değerlendirdiğini, bu değerlendirmeleri için de özellikle el-Keşşâf, Envâr ve el-Keşşâf 

şerh-hâşiyelerini göz önünde bulundurduğunu ortaya koymaktadır. 

1.2.2. el-Keşşâf, Envâr ve Medârik Tefsirleriyle Mukayese 

el-Keşşâf’ta kelimelerin sözlükteki tüm anlamlarına yer verilmemekte, bunun yerine 

âyetteki muhtemel anlama en kısa haliyle işaret edilmektedir. Tayin edilen anlam kimi 

zaman bir gerekçe zikredilmek suretiyle de desteklenmektedir. Envâr’da kelime 

anlamlarına el-Keşşâf’tan daha fazla yer verilmekte, Medârik’te ise el-Keşşâf çoğu 

zaman aynıyla izlenmektedir. İbn Kemal bu tefsirlerdeki veciz yönelimi sürdürmekte, 

Beyzâvî’nin kelime anlamları konusunda el-Keşşâf geleneğine sağladığı katkıları 

dikkate almakta ve bu katkıları Beyzâvî’nin kullandığı kaynaklara başvurmak sûretiyle 

değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Öte yandan o bu tefsirlerde temas edilmeyen birçok 

kelimenin anlamına da yer vermektedir. Bu bölümde önce İbn Kemal’in el-Keşşâf, 

Envâr ve Medârik’e katkılarının neler olduğu gösterilecek ancak örnekler fazla 

olduğundan her biri tek tek ele alınmayarak örneklerin sözlükbilimi ilgilendiren hangi 

konularda yoğunlaştığı üzerinde durulacaktır. Ardından Envâr ve Envâr’ın 

kaynaklarının İbn Kemal tefsiri için teşkil ettikleri kaynaklık değeri ortaya konacaktır. 

İncelediğimiz kesitte Zemahşeri ve Nesefi “rabb”,324 “‘âlem”,325 “dîn”,326 

“ibadet”,327 “hidâyet”,328 “sırât”,329 “vikâye”,330 “îmân”,331 “ikâme”,332 “salât”,333 

                                                                                                                                                                              
322 Beyzâvî, Envâr, I, 26. 
323 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 203. 
324 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 27; Nesefî, Medârik, I, 10; Beyzâvî, Envâr, I, 28; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 209. 
325 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 27; Nesefî, Medârik, I, 10; Beyzâvî, Envâr, I, 28; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 211.  
326 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 28; Nesefî, Medârik, I, 11; Beyzâvî, Envâr, I, 28; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 214. 
327 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 29; Nesefî, Medârik, I, 11; Beyzâvî, Envâr, I, 29; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 214. 
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“enfeka”,334 “î‘kân”,335 “müflih”,336 “sevâ’”,337 “inzâr”338 kelimelerini aynı şekilde 

açıklarken; Beyzavî bu kelimelerden “rabb”,339, “âlem”,340 “hidâyet”341 ve “salât”ı342 

içeriksel olarak farklı şekilde izah etmekte, “dîn”,343 “inzâr”344 kelimelerini açıklarken 

                                                                                                                                                                              
328 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 36; Nesefî, Medârik, I, 17; Beyzâvî, Envâr, I, 36; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 232. 
329 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 29; Nesefî, Medârik, I, 12; Beyzâvî, Envâr, I, 30; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 216. 
330 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 37; Nesefî, Medârik, I, 17; Beyzâvî, Envâr, I, 36; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 232. 
331 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 38; Nesefî, Medârik, I, 18; Beyzâvî, Envâr, I, 37; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 233.  
332 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 38; Nesefî, Medârik, I, 18; Beyzâvî, Envâr, I, 38; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 234. 
333 Zemâhşerî, el-Keşşâf, I, 38; Nesefî, Medârik, I, 18; Beyzâvî, Envâr, I, 38; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 234. 
334 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 39- 40; Nesefî, Medârik, I, 19, 20; Beyzâvî, Envâr, I, 39- 40; İbn Kemal, 

Tefsîru İbn Kemâl, I, 237. 
335 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 39; Nesefî, Medârik, I, 19; Beyzâvî, Envâr, I, 40; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 240-241. 
336 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 40; Nesefî, Medârik, I, 20; Beyzâvî, Envâr, I, 40; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 242-243. 
337 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 41; Nesefî, Medârik, I, 21; Beyzâvî, Envâr, I, 41; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 245. 
338 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 41; Nesefî, Medârik, I, 21; Beyzâvî, Envâr, I, 40; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 246. 
339 Beyzâvî, Envâr, I, 28. Zemahşerî ve Nesefî, Arap dilindeki kullanımını zikredip “rab” kelimesinin, 

malik/sahip anlamına geldiğini belirtmektedir. Beyzâvî’ye göre “rabb” kelimesinin aslı el-Müfredat’ta 

geçtiği üzere, bir şeyi parça parça mükemmel noktasına taşımak anlama gelen “terbiye” olup mâlik, 

mülkü altındakileri koruyup terbiye ettiği için, “rab” olarak isimlendirilmiştir. İbn Kemal’e göre ise Allah 

Teala’nın rububiyeti, genel olarak yaratması, sahip olması, efendi olması ve mabudluk anlamına gelirken 

özel olarak terbiye ve ıslah manasına gelmektedir. Buradaki Rabb kelimesinin mürebbi’ye olduğu gibi 

muslih’e, seyyid’e, malik’e, halık’a ve mabud’a da isim olarak verildiğini sözün söylendiği makam da 

bunlardan her birini seçmeye müsait olduğunu belirtmektedir. Krş. Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 27; Nesefî, 

Medârik, I, 10; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, 209. 
340 Beyzâvî, Envâr, I, 28. Zemahşerî “âlem” kelimesinin meleklerden, insanlardan ve cinlerden oluşan akıl 

sahibi varlıklar için kullanıldığını belirtmekte, Beyzâvî ve Nesefî Zemahşerî’nin ikinci bir yorum olarak 

zikrettiği “Yaratıcının kendisiyle bilindiği tüm cisim ve arazlar” görüşünü benimsemektedir. Krş. 

Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 27; Nesefî, Medârik, I, 10; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 211. 
341 Beyzâvî, Envâr, I, 36. Beyzâvî hidayeti önce delaletle yani yalnızca yol göstermekle açıklayıp daha 

sonra Zemahşerî’nin tarifini “kîle” lafzı ile nakletmektedir. Krş. Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 36. 
342 Beyzâvî, Envâr, I, 38. Zemahşerî ve Nesefî’nin kelimenin lugavî anlamı için “uylukları hareket 

ettirmek” anlamını tercih ederken Beyzâvî kelimenin bu anlamdan türetilmiş olmasının isabetli bir yorum 

olmadığını belirterek aslının dua olduğunu izah etmektedir. İbn Kemal ise Beyzâvî ile aynı görüşü 

benimsese de Zemahşerî’ye karşı herhangi bir eleştiri tavrı göstermemekte, gerekçelendirme konusunda 

farklı bir argüman kullanmakta ve daha veciz bir yol izlemektedir. Krş. Zemâhşerî, el-Keşşâf, I, 38; 

Nesefî, Medârik, I, 18; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 234. 
343 Beyzâvî, Envâr, I, 28. Zemahşerî ve Nesefî kelimeyi değil bir terkib olarak “yevmi’d-dîn” ibaresinin 

anlamını “karşılıkların verildiği gün” olarak verirken Beyzâvî ve İbn Kemal, doğrudan kelimenin 

anlamını zikretmektedir. Buna göre kelime hayr ya da şer olsun karşılık vermektir. Krş. Zemahşerî, el-

Keşşâf, I, 28; Nesefî, Medârik, I, 11. 
344 Beyzâvî, Envâr, I, 40. Zemahşerî ve Nesefî, terkibi günahlardan sakındırmak suretiyle Allah’ın 

azabından korkutmak şeklinde açıklarken Beyzâvî doğrudan kelime anlamına yer vermektedir.  Krş. 

Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 41; Nesefî, Medârik, I, 21. 
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ifadede farklılık göstermekte, bunların yanında “istiâne”,345 “mâlik”,346 “müstakîm”,347 

“nimet”,348 “gazâb”,349 “dalâl”,350 “rızık”,351 “inzâl”352 ve “küfür”353 kelimelerinin 

anlamlarına da yer vermektedir. İbn Kemal ise seleflerinin zikrettiği tüm bu anlamları 

göz önünde bulundurmakta ve bu tefsirlere önemli katkılar sağlamaktadır.  Onun el-

Keşşâf, Envâr ve Medârik’e ilaveten “rubûbiyet” kelimesinin özel olarak “terbiye-ıslah” 

anlamına gelse de daha genel anlamlar içerebileceğini ve makamın bunların hepsine 

müsait olduğunu ifade ettiği,354 “âlem” kelimesini açımlarken Arapların kullanımına yer 

verdiği355, “milk” ve “mülk” kelimelerinin ne anlama geldiğini sarahaten ifade ettiği,356 

gün kelimesinin örfte, şeriatte ve lügatta ne anlam ifade ettiği üzerinde durduğu,357 

“ubûdiyet” ve “ibâdet” kelimelerini karşılaştırarak anlam tayininde bulunduğu,358 

“hidâyet” kelimesini seleflerinden farklı şekilde ele alarak içeriksel bir takım katkılar 

sağladığı,359 “müstakîm” ve “in‘âm” kelimelerinin anlamı konusunda Beyzâvî’yi takip 

etmeyip kelime anlamlarını farklı şekilde açıkladığı,360 “istikâmet” lafzının anlamına 

yer verdiği,361 “zâlike” ism-i işaretinin nasıl yakında bulunan bir kitap olan Kur’an’a 

delâlet ettiğini aslî vaz‘daki ve örfteki anlamına yer vererek açıkladığı,362 selefleri 

tarafından iştikak-ı ekber teorisi ile irtibatlandırılan “enfeka” ve “enfede” fiillerinin 

                                                            
345 Beyzâvî, Envâr, I, 29.  
346 Beyzâvî, Envâr, I, 28. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 212. 
347 Beyzâvî, Envâr, I, 30. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 218. 
348 Beyzâvî, Envâr, I, 30; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 219.  
349 Beyzâvî, Envâr, I, 31; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 221. Zemahşerî ve Nesefî ise kelimenin sözlük 

anlamına yer vermeksizin doğrudan kelimenin Allah Teâlâ hakkındaki kullanımını inceleme konusu 

etmişlerdir.  
350 Beyzâvî, Envâr, I, 31. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 223. 
351 Beyzâvî, Envâr, I, 38; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 236. 
352 Beyzâvî, Envâr, I, 39; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 238. 
353 Beyzâvî, Envâr, I, 40; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 244. 
354 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 209. 
355 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 211.  
356 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 212. 
357 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 214. 
358 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 214; Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, 542. Zemahşerî ve Beyzâvî 

doğrudan “ibâdet” kelimesinin anlamına yer vermektedir. Krş. Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 29; Beyzâvî, 

Envâr, I, 29. 
359 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 216. 
360 Krş. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 218, 219; Beyzâvî, Envâr, I, 30. Beyzâvî, kelimenin “düz” 

anlamına geldiğini ifade ederken İbn Kemal “dört cihetten herhangi birine meyletmemek” anlamına 

geldiğini belirtmektedir. Beyzâvî, “in‘âm” kelimesini, “nimeti ulaştırmak”, nimeti de insanın lezzet aldığı 

bir durum olarak tanımlarken İbn Kemal “sonuç veya karşılık beklemeksizin büyük bir iş için yüksek bir 

fayda sağlamak” şeklinde tanımlamakta ve kafirleri de “in‘âm”ın kapsamı içinde değerlendirmektedir. 
361 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 218. 
362 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 229; Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, II, 13-14. 



55 

 

anlamlarına yer vererek buna karşı geldiği,363 “felâh”ın anlamını ve kullanım sahalarını 

tespite yoğunlaştığı364 ve “sevâun” kelimesini açıklarken kullandığı “vasat” kelimesinin 

anlamına yer verdiği365 görülmektedir. 

İbn Kemal’in katkılarının sözlükbilimi ilgilendiren hangi konularda yoğunlaştığı 

araştırıldığında onun furuk nazariyesini sürdürerek, kelimelerin menkul anlamlarına yer 

vererek ve seleflerinin görüşlerini tahkik ederek366 öne çıktığı görülmektedir.  

İbn Kemal, seleflerinden farklı olarak “sırât” ve “rayb” kelimelerini, yakın 

anlamlı kelimelerle karşılaştırıp bu kelimeler arasındaki anlam farklılıklarına (furûku’l-

luga) yer vererek geleneğe katkıda bulunmaktadır. Zemahşerî, Beyzâvî ve Nesefî 

“sırât” kelimesinin “cadde-yol” anlamına geldiğini belirtirlerken367 İbn Kemal, “sırât” 

kelimesini “tarîk” ve “sebîl” kelimeleri ile karşılaştırmakta ve bu kelimeler arasında 

mâna açısından latif farklar bulunduğunu ifade etmektedir. Buna göre tarîk, mutad 

olsun olmasın ayakların vurduğu her yola denilmektedir. Sebîl, mutad olan yola 

denildiğinden tarîkten daha özeldir. Sırât ise sebîlden de özeldir. Onda bir eğrilik yoktur 

ve kastedilen bir yön olmalıdır. Bu bakımdan sırât; tarîk ve sebîl kelimeleri arasında en 

özel olandır. Yine o seleflerinden farklı olarak rayb, şekk ve mirye kelimelerini 

karşılaştırarak anlamca yakın olan kelimelerin aralarındaki farklılıkların açığa 

çıkarılmasını ifade eden furûk nazariyesini uygulamaya koymaktadır.368  

İncelediğimiz kesitte İbn Kemal’in “yevm”, “zâlike”, “kitâb”, “salât”, “rızık” ve 

“küfür” kelimeleri hakkında yaptığı açıklamalar onun menkûl lafızlar üzerinde el-Keşşâf 

geleneğinde görüldüğünden daha fazla durduğunu göstermektedir. Bu kelimelerden 

                                                            
363 Krş. Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 39, 40; Beyzâvî, Envâr, I, 39, 40; Nesefî, Medârik, I, 19, 20; İbn Kemal, 

Tefsîru İbn Kemâl, I, 237, 242. 
364 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 242; Râgıb el-İsfahânî, Câmi‘u’t-tefâsîr, s. 163.  
365 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 245.  
366 İbn Kemal selefleri ile aynı kelime anlamları üzerinde durduğunda da muhtasar bir üslub takip etmekte, 

tercihte bulunmakta ve ufak farklılıklarla ifadeleri tashih etmektedir. Krş. Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 27, 38; 

Beyzâvî, Envâr, I, 28, 38, 39; Nesefî, Medârik, I, 10, 18. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 209, 211, 234. 
367 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 29; Beyzâvî, Envâr, I, 30; Nesefî, Medârik, I, 12. 
368 Nitekim Zemahşerî, o dönemde henüz terim anlamını kazanmamış olan müterâdif kelimelerin kimi 

zaman aynı anlama geldiğini söylerken kimi zaman aralarındaki farkları tespite odaklanmakta, bu 

geleneğe eklemlenen müfessirler de onun bu tavrını sürdürmektedir. (Ömer Kara, Kur’an’ın 

Anlaşılmasında Yakın Anlamlılık ve Nüans – Rağıb el İsfahânî Örneği-, Van: Bilge Adamlar, 2009, s. 

359-365.) İbn Kemal’in ise bu kavramlara nadiren yer verdiği ancak bilinçli biçimde kullandığı, bununla 

birlikte genelde anlamca yakın görülen kelimeler arasındaki farklılıklara yoğunlaştığı görülmektedir. 
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“kitâb”, “salât”, “rızık” ve “küfür” el-Keşşâf ve Medârik’te bulunmayıp Envâr’da 

zikredilmektedir. İbn Kemal ise Envâr’daki yöntemi daha ileri taşıyarak müşkil görünen 

meseleleri “zâlike” ve “el-kitâb” örneklerinde olduğu gibi kelimenin lugavî anlamını 

ortaya çıkarıp, örfteki ve şeriatteki kullanımı da belirtmek sûretiyle açığa 

kavuşturmaktadır.  

İbn Kemal’in kaynakları dikkate alındığında el-Keşşâf’ta bulunmayıp Envâr’da 

yer alan “rızık”,369 “inzâl”370 ve “küfür”371  kelimelerinin lugavî ve şer‘î anlamlarına yer 

vermesi onun Envâr’dan istifade ettiğinin, kısmen Envâr’da bulunsa da “gazâb”372 ve 

“îkân”373 kelimelerini açıklarken Mefâtîhu’l-ğayb’taki ibâreleri takip etmesi ve bu 

esnada “el-İmâm” ismiyle Râzî’ye atıf yapması Beyzâvî gibi Mefâtîhu’l-ğayb’ten 

istifade ettiğinin, “ketb”374 ve “rayb”375 kelimelerinin anlamı konusunda Râgıb’a atıf 

yaparak Beyzâvî’yi eleştirmesi de Beyzâvî’nin ana kaynaklarından biri olan Râgıb’ın 

el-Müfredât’ından istifade ettiğinin göstergesidir. 

İbn Kemal’in “rızık”,376 “inzâl”377 ve “küfür”378  kelimelerinin lugavî ve şer‘î 

anlamları konusundaki ibâreleri, Beyzâvî’den istifade ettiğini açıkça göstermektedir. Bu 

ortak yönlerin kelâmî konulara geçiş için bir basamak olması da ayrıca câlib-i dikkattir. 

Nitekim her ikisi de, rızık kelimesinin lugat anlamının “her ne şekilde olursa olsun pay 

ve nasip” olduğunu, daha sonra “Allah’ın kullarına verdiği, haram olsun helal olsun 

onda tasarruf hakkına sahip olduğu şey” anlamında kullanımının yaygınlaştığını; örfte 

“yaşayan canlının kendinden faydalandığı her şeyin ismi” anlamına geldiğini ifade 

etmektedirler. Böylece Beyzâvî ve İbn Kemal, Râzî gibi kelimenin lugavî ve örfî 

anlamına istinaden Mu‘tezile’nin haramın rızık olmayacağı görüşüne karşı Ehl-i 

                                                            
369 Beyzâvî, Envâr, I, 38; Seyyid Şerîf el-Cürcânî, Hâşiye ale’l-Keşşâf, I, 132; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 236; Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, II, 33-34. 
370 Beyzâvî, Envâr, I, 39, İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 238. 
371 Beyzâvî, Envâr, I, 40; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 244 
372 Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, I, 265; Beyzâvî, Envâr, I, 31; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 221. 
373 Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, II, 36; Beyzâvî, Envâr, I, 40; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 240- 241. Krş. 

Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 39. 
374 Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, 699; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 229. 
375 Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, 368; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 230. 
376 Beyzâvî, Envâr, I, 38; Seyyid Şerîf el-Cürcânî, Hâşiye ale’l-Keşşâf, I, 132; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 236; Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, II, 33-34. 
377 Beyzâvî, Envâr, I, 39, İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 238. 
378 Beyzâvî, Envâr, I, 40; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 244 
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sünnet’in rızkın helali de haramı da kapsadığı görüşünü açıklamaktadırlar.379 Bunun 

gibi kelâmcılar arasında tartışmalı olan küfrün tanımı hakkında da ufak ibâre farklarıyla 

açıklama yapmaktadırlar.380 

İbn Kemal’in “gazâb”381 ve “îkân”382 kelimeleri hakkındaki açıklamaları, onun 

Beyzâvî gibi Mefâtîhu’l-ğayb’ten istifade ettiğini göstermektedir. Nitekim İbn Kemal 

bu kelimeler için Envâr’ın ihtisar üslûbuna karşı Râzî’nin tafsilatlı açıklamalarını tercih 

etmiştir. Gazâb’ın “intikam alma arzusuyla, kalpteki kan kabardığı sırada meydana 

gelen bir değişiklik” anlamının Allah Teâlâ’ya nasıl izafe edileceği meselesi, Envâr’da 

kısaca “Allah’ın gazabının bu halin sonucunu ifade etmesi” şeklinde açıklanırken, İbn 

Kemal’in konuya Râzî tefsirinde olduğu gibi nispeten uzun bir açıklama getirdiği 

görülmektedir. Yine İbn Kemal, î‘kân’ın lugavî anlamına yer verdikten sonra bunun 

lâzımlarını açıklamaya geçtiğinde “İmam dedi ki” diyerek tefsirinde ilk ve son kez 

Râzî’ye doğrudan atıf yapmaktadır. Buna göre kelime, kişinin şüphe içinde olduğu bir 

şeyden sonra bilgi sahibi olmasını ifade ederek ister istidlâlî ister zarûrî olsun sonradan 

meydana gelen ilimler için kullanıldığından Allah Teâlâ’nın ilmi için kullanılamaz. Bu 

katkıların da müfessirlerin kelâmî kabullerine uygun olarak, kelimelerin lugavî 

anlamının ayet kapsamında nasıl anlaşılacağı ile ilgili olduğu göze çarpmaktadır. 

İbn Kemal’in “ketb”383 ve “rayb”384 hakkındaki açıklamaları ise, onun 

Beyzâvî’nin ifadelerini Râgıb’ı referans alarak tashih ettiğinin göstergesidir. O, 

Kur’an’ın henüz kitap şeklinde yazılmamış olduğu halde niçin kitâb olmakla 

isimlendirildiği sorusunu, Râgıb el-İsfahânî’ye atıf yapmak suretiyle kelimenin lugavî 

ve örfî anlamına yer vererek çözmekte ve Envâr’da geçen ifadeyi tenkit etmektedir. O, 

Envâr’daki ibâreyi aynen naklederek “Kim ‘yazılmadan önce, ona bu ismin verilmesi, 

                                                            
379 Beyzâvî, Envâr, I, 38; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, 236; Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, II, 33-34. Râgıb’ın 

rızık kelimesine yaklaşımının Beyzâvî ve İbn Kemal’den farklı olması onların bu konuda Râzî’yi takip 

ettiklerini göstermektedir. İbn Kemal âyeti, Beyzâvî ve Râzî gibi kelâmî bağlamda inceleyerek 

Mu‘tezîle’ye verilen cevapları zikretmiş ancak kişi veya mezhep ismi belirtmemiştir. Krş. Râgıb el-

İsfahânî, Câmi‘u’t-tefâsîr, s. 157. 
380 Beyzâvî, Envâr, I, 39, 41; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 238, 241, 244. 
381 Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, I, 265; Beyzâvî, Envâr, I, 31; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 221. 
382 Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, II, 36; Beyzâvî, Envâr, I, 40; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 240- 241. Krş. 

Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 39. 
383 Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, 699; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 229. 
384 Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, 368; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 230. 
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yazılan şeylerden olduğu içindir’385 derse, o, hat ile kitabet arasındaki farkı ayırt 

edememiştir.” demektedir. Çünkü Râgıb’ın da belirttiği gibi “el-ketb”, iple derinin 

deriye geçirilmesidir.386 Örfte ise, lafızda harflerin bazısının bazısına geçirilmesidir. Bu 

sebeple âyetin indiği dönemde bir kitap olarak yazılmamış olsa da Allah’ın vahyine el-

kitâb denilebilmektedir. Yazma nüshaların hâmişlerinde bulunan minhuvât kayıtlarında 

da bu ifadenin Beyzâvî’ye yönelik bir itiraz olduğu zikredilmiştir.387 

İbn Kemal’in incelediğimiz kesitte Râgıb’a atıfta bulunduğu bir diğer örnek, 

rayb kelimesinin lugavî anlamı ile ilgilidir. Zemahşerî, Beyzâvî ve Nesefî, kişinin 

içinde bir kararsızlık (rîbe) oluştuğunda buna “rayb” denildiğini daha sonra şüphenin de 

rayb ile isimlendirildiğini belirtmekte ve buna hem Arap dili kullanımından hem de 

hadislerden örnekler getirmektedirler.388 İbn Kemal ise rayb kelimesini Râgıb el-

İsfahânî’ye atıfla açıklamakta ve furûka yer vererek konuyu ayrıntılandırmaktadır. Buna 

göre rayb, şüphe anlamındaki şekk kelimesinden daha özel olup şekk ile mirye arasında 

bulunmaktadır. Râgıb’ın da belirttiği üzere rayb, kişinin mütekabil olan, birini diğerine 

tercih ettirecek bir emare bulunmayan iki şey arasında durarak şüphe etmesidir. Mirye 

ise, birbirine eşit olan iki şey arasında kalıp emare talep ederek tereddüt etmektir. 

“Mir’a‘” kelimesinin aslı “sağmak için dişi devenin memelerini temizledim” anlamında 

kullanılan “mera’d-dâra’”dan alınmıştır. Sanki o, zannın fazla olduğu talepte şüpheyle 

birlikte tereddüde düşmektir. Rayb, herhangi bir şeyde vehmedilir. Sonra onda olduğu 

sanılan şey, ortaya çıkar ve rayb, en zayıf şüpheyi bile kapsadığı için onun nefyi daha 

beliğdir.389 

                                                            
385 Beyzâvî, Envâr, I, 36. 
386 Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, 699; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 229-230. 
387 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl Pâşâ, I, 38. 
388 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 36; Beyzâvî, Envâr, I, 36, Nesefî, Medârik, I, 16. 
389 Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, 368; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 230. İbn Kemal, beyân ilmi 

risâlesinde Râgıb’ın tefsirinde konuyu bu şekilde açıkladığını belirtmektedir. Ancak İbn Kemal’in 

zikrettiği rayb tanımı Râgıb’ın tefsiri değil el-Müfredât’ı ile aynîlik arzetmektedir. Bkz. İbn Kemal, 

Mecmû‘u resâil, “Risâle fî ilmi’l-beyân”, IV, 255-256. Krş. Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, 368; a. mlf., 

Câmi‘u’t-tefâsîr, 150-151. İbn Kemal, beyân ilmi risâlesinde de aynı konuya değinmektedir. O risâlesinde 

bu bilgilere ek olarak rayb ile mirye arasındaki farkın, rayb kelimesinin tercih edilmesini açık hale 

getirdiğini, kelâmın muktezâ-i makâma uygunluğunun gözetilmesi gerektiğini ve söz konusu kelimeyi 

şekk ile tefsir edenlerin kelâmın hakkını veremediklerini ifade etmektedir. Ona göre rayb, endişe ve 

ızdırap mânasına gelmekte ve şekk “ ٍْنهُ ُمِريب  âyetinde olduğu gibi onunla (Şura 42/14) ”لَِفي َشك ٍ م ِ

nitelenmektedir.  
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İbn Kemal kimi zaman yukarıda olduğu gibi görüşlerini muteber kabul ettiği için 

Râgıb’a başvurmasına karşı, kimi zaman Beyzâvî’nin Râgıb ile aynı görüşü aktardığı 

yerlerde her ikisinin de hilafına bir görüş benimsemektedir. Örneğin Râgıb ve Beyzâvî, 

hamd ve medih arasında ihtiyâren ve izdırâren gerçekleşmiş olması bakımından ayrıma 

gitmekte390 İbn Kemal ise hamd için sanıldığı gibi ihtiyâren gerçekleşmiş bir fiile 

ihtiyaç olmadığını belirtmektedir. Yine İbn Kemal, “dalâl” kelimesinin “doğru yoldan 

kasten ya da hatayla dönmek” anlamına gelmediğini ifade etmektedir391  ki bu görüş de 

Beyzâvî ve Râgıb’a aittir.392  

Sonuç olarak İbn Kemal’in, Beyzâvî’nin el-Keşşâf’a yaptığı sözlükbilimsel 

katkıları göz önünde bulundurduğu ve bunları Beyzâvî’nin kaynakları olan Câmi‘u’t-

tefâsîr, el-Müfredât ve Mefâtîhu’l-ğayb’a başvurmak sûretiyle tetkik ederek aştığı; 

furûk ve menkûl lafızlar konusunda yaptığı katkıları ile kendinden önceki el-Keşşâf 

literatürünün önüne geçtiği görülmektedir. Bu bâriz katkılarının yanında onun eleştiri, 

tashih ve tahkikleri de ayrı bir katkı unsuru olarak öne çıkmaktadır. Seleflerine muhalif 

bir görüş serdedeceği zaman bir gerekçeye yer verdiği veya muteber gördüğü sözlük 

yazarlarına atıf yaptığı, bunun dışında gerekçelere seleflerinden daha az yer verdiği 

görülmektedir. 

1.3. Kelime Yapısı 

Kelime yapısı, Arap dili içerisinde sarf ve iştikak ilimlerince incelenmektedir. Sarf 

(tasrîf), “kelime kalıplarının i‘rab edilmemiş hallerini inceleyen kuralları bilmek” olarak 

tanımlanmaktadır.393 Osmanlı Medreselerinde sarf ilmi için Emsile, Binâ, Maksûd ve 

İzzî’den sonra ders kitabı olarak okutulan Merâhu’l-ervâh’a Felâh ismiyle şerh yazan 

İbn Kemal de, yazmış olduğu şerhte sarfı benzer şekilde “kelime binalarının/kalıplarının 

i‘rab olmayan hallerinin kendileriyle bilindiği kuralları bilmek” olarak tanımlamıştır.394 

Sarfın esas konusunu kelime yapılarında görülen mâna ile ilgili değişiklikler 

                                                            
390 Râgıb el-İsfahânî, Câmi‘u’t-tefâsîr, s. 118-119; a.mlf., el-Müfredât, s. 256; Beyzâvî, Envâr, I, 27. 
391 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 223. 
392 Râgıb el-İsfahânî, Câmi‘u’t-tefâsîr, s. 138; a.mlf., el-Müfredât, s. 509; Beyzâvî, Envâr, I, 31. 
393 Ali b. Muhammed Seyyid Şerîf el-Cürcânî, Mu’cemu’t-ta’rîfât, thk: Muhammed Sıddık el-Minşavi, 

Kahire: Daru’l Fazilet, t.y., s. 53, 113. 
394 İbn Kemal Ahmed Şemseddin Kemalpaşazade, Felâh Şerhi’l-merâh, İstanbul: Karabet ve Kasbar 

Matbaası, 1304, s. 4. 
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oluşturmakta, bunun yanında lafızla ilgili harf değişim ve dönüşümleri (ibdâl, i‘lâl, 

kalb, taz‘îf) de bu ilimde konu edilmektedir.395  

İştikak ise aralarında anlam ilişkisi bulunan iki kelimenin birinin diğerinden 

türetilmesidir.396 Bu anlamıyla iştikak, kelimenin kök anlamının kurallı bir şekilde 

belirlenmesi ve kelime türetimiyle ilgilendiği için sarf ilmini tamamlayıcı mâhiyette 

görülmektedir.397  İştikak ilmini sarfın altında değerlendirenler olmuşsa da Molla Lütfi 

gibi dil ilimlerinin sınıflandırılması konusunda hassasiyet gösteren dilciler, bunun 

Sekkâkî’nin ifadelerinin yanlış anlaşılmasından kaynaklanan bir yanılgı olduğunu ifade 

etmiş ve sarf ile iştikakı birbirinden bağımsız ilimler olarak değerlendirmiştir.398 İbn 

Kemal de benzer şekilde sarfı, “Arap kelâmında kullanılan lafızların müfredâtını 

hey’etleri (sîga ve şekilleri) cihetinden inceleyen”, iştikakı ise “birbirlerine nispetleri 

bakımından inceleyen” ilimler olarak tanımlayarak bu iki ilmi birbirinden 

ayrıştırmıştır.399 Ona göre iştikak, mutlak olarak “hem lafız hem mâna bakımından 

aralarında ilişki bulunan kelimeler arasında kurulan irtibat”tır.400 Tanımda zikredilen 

lafız ilişkisi lafzın hem harflerinde hem de mahreçlerinde görülen uyumu içine 

almaktadır. Mâna ilişkisi kaydı ile de bir lafza vaz‘ edilen farklı anlamların birbirinden 

müştâk olduğu vehmi ortadan kaldırılmaktadır. İştikak kendi içerisinde üçe 

ayrılmaktadır. Sıralanışları aynı olup aralarında anlam ilişkisi bulunan kelimeler 

arasındaki türetmeye iştikak-ı sagîr (iştikak-ı âm), aynı harflerden oluşan kelimeler 

arasındaki türetmeye iştikak-ı kebîr,401 aynı iki harfe sahip olan veya benzer harflerden 

                                                            
395 Hulusi Kılıç, “Sarf”, DİA, XXXVI, 136. 
396 el-Cürcânî, et-Ta’rîfât, 27-28. 
397 Mustafa Karagöz, Dilbilimsel Tefsir ve Kur’an’ı Anlamaya Katkısı, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 

2015, s. 60-62, 249. 
398 Hasanoğlu Lütfullah (Molla Lütfi), Dil Bilimlerinin Sınıflandırılması: el-Metalib el-ilâhîyye fi mevzuat 

el-ulum el-luğaviyye, eleştirel metin ve inceleme: Şükran Fazlıoğlu, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2012, s. 

93. 
399 İbn Kemal, Selâsu Resâil fi’l-luğati, “Risâle fî beyân mâ izâ kâne sâhibu ilmi’l-meânî yuşâriku el-

luğaviyye fi’l-bahsi an el-müfredâti’l-elfâz”, s. 179.  
400 İbn Kemal, Felâh Şerhi’l-merâh, s. 10. 
401 Halil b. Ahmed’in sözlükbilimle irtibatını kurduğu taklibe dayalı fonetik sistem, İbn Cinnî tarafından 

kurulan iştikak-ı kebîr teorisine zemin hazırlamıştır. İbn Cinnî bu teoriyi iştikak-ı ekber adıyla anmış 

sonraki dilciler tarafından terimler son halini almıştır. Soner Gündüzöz, “Arap Sözlük Bilimi ve Sözlük 

Çalışmaları”, İslâm Medeniyetinde Dil İlimleri: Tarih ve Problemler, editör: İsmail Güler, İstanbul: 

İSAM Yayınları, 2015, s. 55, 64. 
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oluşan kelimeler arasındaki türetmeye ise iştikak-ı ekber denilmektedir. İştikak mutlak 

olarak kullanıldığında iştikak-ı sagîr kastedilmektedir.402  

Aşağıda sarf ve iştikak ilmi verilerinin İbn Kemal tefsirinde nasıl karşılık 

bulduğu ele alınacak, ardından buradaki veriler el-Keşşâf, Envâr ve Medârik ile 

mukayese edilecektir. 

1.3.1. İbn Kemal Tefsirinde Sarf ve İştikak 

İbn Kemal, tefsirinde kelimelerin vezin ve bablarını tespit etmekte, bunların kattıkları 

anlam inceliklerini ifade etmektedir.403 O, bu tespitlerini kimi zaman doğrudan açıklama 

yaparak kimi zaman da örnekler üzerinden gerçekleştirmekte, kelime yapılarında 

meydana gelen lafzî değişimleri,404  kelimelerin iştikakını,405 tekillik çoğulluk 

durumlarını406 ve müzekker-müennes formlarını407 araştırarak sarf ve iştikak ilimlerinin 

verilerinden istifade etmektedir. Bu esnada da teorik açıklamalara nadiren yer 

vermektedir. İbn Kemal tefsirinde sarf ve iştikak, lafızların delâletlerinin, anlam 

inceliklerinin ve cümle içerisinde i‘rabın ortaya çıkarılmasına olanak sağladığı için sık 

sık gündeme gelmektedir.  

İbn Kemal’in kelime yapısı analizlerinde nasıl bir yol izlediği Besmele tefsirinde 

gündeme gelen kelime yapısı ile ilgili izahlarında açığa çıkmaktadır. İbn Kemal 

Besmele tefsirinde “ism” kelimesinin kök anlamı hakkında farklı görüşler bulunduğuna 

değinmeyip doğrudan tercihte bulunmakta408 ve kök anlam olarak kabul ettiği 

“sümüvvün” kelimesinin çekimde uğradığı değişikliklere değinmemektedir.409 Öte 

                                                            
402 İbn Kemal, Felâh Şerhi’l-merâh, s. 11. 
403 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 205, 211, 229, 258, 264, 276; a.e., II, 736, 764. 
404 Kelimelerin telaffuzlarında görülen değişimler hakkındaki yorumları için bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 218, 251, 299, 356, 357, 376, 397, 398; a.e., II, 419, 442, 453, 539, 575, 707, 738. 
405 Bölüm boyunca herhangi bir kayıt olmaksızın kullanıldığında iştikakla kastedilen, iştikak-ı sarfî 

olacaktır. Bazı örnekler için bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 270, 273, 274, 285, 267; a.e., II, 525, 

736. 
406 Bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 250, 273, 274, 307, 316; a.e., II, 413, 538, 562, 564, 592, 593, 

691, 726, 756; a.e., III, 773.  
407 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 218, 238; a.e., II, 413. 
408 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 202.  
409 İbn Kemal, Seyyid Şerîf’in el-Keşşâf şerhi üzerine yazdığı hâşiyede bu konu üzerinde durmakta ve 

kelimenin lafızda uğradığı değişikliklere de yer vermekte ancak bu tahkikini tefsirine yansıtmamaktadır. 

(İbn Kemal, Hâşiye alâ Şerhi’l-Keşşâf li’s-Seyyidi’ş-Şerîf, Süleymaniye Kütüphanesi, Carullah, nr. 199, 

vr. 179b) Nitekim Zemahşerî, Beydavî ve Nesefî isim kelimesinin kökü, kök anlamı ve aralarındaki 
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yandan o, el-Keşşâf ve Medârik’te Ömer b. Abdilaziz’e nispet edilen “ism” 

kelimesindeki “elif”in hazfedilmesi sebebiyle “bâ” harfinin uzun yazılması ile ilgili 

rivâyette410 yer alan “sînât” kelimesinin yapısı ile ilgili ayrıntılı açıklamalarda 

bulunmaktadır.  

 

Ömer b. Abdilazîz’in bâ harfinin yazılışı hakkında şöyle dediği rivayet edilir: 

“ و دور الميم طول الباء و أظهر السينات ” (Bâ’yı uzat, sînleri göster ve mîm’i yuvarla.) 

Sîn’in çoğulu kıyasa göre [rivayette geçtiği üzere sînât değil] “es-sinnât” idi. 

Ancak kelimenin farklı mastarlarla karışması ihtimaline karşın kıyasa uyulmadı. 

Bu, Cevherî’nin aslı şeddeli “ed-dinnâr” olan “ed-dînâr” kelimesi için 

söylediklerine benzemektedir. [Bu kelimenin de] iki harfinden biri “fe‘‘âl” 

vezninde gelen mastarlarla karışma ihtimalinden ötürü “yâ” harfine 

dönüştürülerek [“dinâr” olmuştur.] Aynı durum Allah Teâlâ’nın “ ٰايَاتِنَا َوَكذَّبُوا بِ 

 ,sözünde de vakidir. (…) İsim, sümüvvvün kökünden gelir. Çünkü o 411”كِ ذَّابًاًۜ 

müsemmâyı yüceltir ve ona şiâr olur. 412  

 

İbn Kemal’in niçin âyetten örnek getirerek ve Cevherî’ye ismen atıfta bulunarak 

bu tür tafsilatlı bir açıklamaya yer verdiği araştırıldığında onun özel olarak bu konu 

hakkında Risâle fî tahkîki’s-sînât isimli bir risâle yazdığı görülür.413 O, söz konusu 

risâlesinde Ömer b. Abdülaziz’e nispet edilen rivâyetin el-Keşşâf’ta bu şekliyle yer 

aldığını belirtmekte ve el-Keşşâf şârihleri Teftâzânî, Seyyid Şerîf el-Cürcânî ve 

Kazvînî’nin (ö. 745/1345) konu ile ilgili açıklamalarını yetersiz bulup eleştirerek böyle 

                                                                                                                                                                              
iştikak alâkası, bu köke delil teşkil eden kelimenin ism-i tasgir, mazi fiil ve çoğul formu, Araplar 

tarafından hangi şekillerde telaffuz edildiği bilgilerine yer vermektedir. Zemahşerî ve Nesefî ikinci bir 

görüş zikretmeseler de yaptıkları açıklamalarla kelimenin “veseme” kökünden türemiş olması ihtimalini 

reddetmişlerdir. Beydavî ise konuyu daha da vuzuha kavuşturarak ikinci görüşü de tahlil etmiştir. el-

Keşşâf şerhlerinde de üzerinde durulan bu konu hakkında İbn Kemal ise herhangi bir ihtilaftan söz 

etmeyip yalnızca isim vermek müsemmayı yüceltme anlamı taşıdığı ve ona şiar olduğu için “sümüvvün” 

kelimesinden türediğini belirtmekle yetinmektedir. Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 25-26, Beyzâvî, Envâr, I, 25-

26, Nesefî, Medârik, I, 7; Tîbî, Fütûhu’l-gayb, 696-697, Teftâzânî, Hâşiye ale’l-Keşşâf, vr. 15a; 

Muhammed b. Muslihiddîn Mustafa el-Kocevî Muhyiddîn Şeyhzâde, Hâşiyetü Seyhzâde alâ Tefsîri’l-

Beyzâvî, Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, I, 37, 38; Seyyid Şerîf el-Cürcânî, Hâşiye ale’l-Keşşâf, I, 33, 

34.  
410 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 26; Nesefî, Medârik, I, 7. 
411 Nebe’ /28. İbn Kemal, burada âyetteki mahallî şahidi açıklamasa da Nebe’ sûresi tefsirinde “kizzâb” 

kelimesinin başka mastarlarla karışma ihtimalinden ötürü şeddeli olarak geldiğini belirtmektedir. İbn 

Kemal, Resâilü İbn Kemâl, “Risâle fî tefsîri sûreti’n-Nebe’”, 37. 
412 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 201. 
413 İbn Kemal Ahmed Şemseddin Kemalpaşazade, “Risâle fi Tahkiki’s-sînât”, Mecmû‘u resâili’l-allâme 

İbn Kemal Paşa, IV, 607-609, Tîbî de konu hakkında yalnızca “sînât” kullanımının dirâyeten, “sinnât” 

kullanımının ise rivâyeten daha doğru olduğunu kısaca belirtmektedir. Tîbî, Fütûhu’l-gayb, 698. 
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bir tahkiki gerekli gördüğünü ifade etmektedir. Risâlesinde vardığı sonucu ise aynıyla 

tefsirine taşımaktadır. Bu örnekle İbn Kemal’in tahkik tavrı gözettiği ancak bunu 

tefsirinde açıkça göstermediği, ulaştığı sonuçları vermekle yetindiği anlaşılmaktadır. O, 

isim kelimesinin kök anlamıyla ilgili ise herhangi bir açıklama getirmeksizin tercihte 

bulunmakta ve kısaca iştikak alâkasını zikretmektedir.  

İbn Kemal, tefsirinde iştikak-ı sagîr örneklerine ve aralarındaki iştikak alâkasına 

sıkça yer vermektedir.414 Besmele tefsirinde “Allah” lafzının iştikakı meselesinde İbn 

Kemal’in görüşleri temelde el-Keşşâf, Envâr ve Medârik’e paralellik arzetmektedir. Bu 

durum onun bu tefsirleri izlediğini ancak meseleleri kendi tarzında ele aldığını ortaya 

koymaktadır. Nitekim İbn Kemal konuya, Halil b. Ahmed ve onun tâbîlerine göre Allah 

isminin mürtecel bir isim olduğunu belirterek giriş yaptıktan sonra bu isim ve diğerleri 

arasında bir iştikak alâkası olursa ve başka bir ismin asıl olduğu isbat olunursa salt 

alemliğin sabit olamayacağını ifade etmektedir.415 Böyle bir görüş el-Keşşâf ve 

Envâr’da bulunmamakta, Nesefî ise herhangi bir yorumda bulunmaksızın Halil, Zeccâc, 

Muhammed bin Hasan ve Hasan bin Fadl’ın Allah isminin mürtecel olduğunu kabul 

ettiklerini belirtmektedir.416 

 Beyzâvî ve İbn Kemal, “ilâh” kelimesinin el-Keşşâf ve Medârik’te zikredilen 

“tehayyera” (hayrete düştü) anlamına gelen “elihe” ve “abede” (ibadet eden) anlamında 

“elehe” kökünden müştâk417 olmasına ilaveten birçok iştikak alâkası daha 

zikretmektedirler. Beyzâvî ve İbn Kemal arasında görülen fark, Beyzâvî’nin, görüşleri 

Arap dilinden örnekler getirmek sûretiyle açıklamasına karşılık İbn Kemal’in doğrudan 

kelimenin müştâk olduğu kelime ile arasındaki ilişkiyi açıklamasıdır.418 İbn Kemal, 

Allah isminin vezin, mâna ve tasarruf olarak “abede” anlamına gelen “elehe” fiilinden 

müştâk olduğunu söylese de bu ifade hakkında ayrıntılı açıklama yapmayıp ardından 

kelimenin kökeninde bulunması ihtimali olan her mânayı kısaca zikrederek sonunda 

Allah Teâlâ’nın tüm bu mânaları kuşattığını bir cümle içerisinde şöyle özetlemektedir:  

                                                            
414 Bazı örnekler için bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 270, 273, 274, 285, 267; a.e., II, 525, 736.  
415 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 202. 
416 Nesefî, Medârik, I, 8. 
417 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 26; Nesefî, Medârik, I, 7, 8. 
418 Beyzâvî, Envâr, I, 26. Beyzâvî, İbn Kemal’den farklı olarak bir de “ilâh” kelimesinin aslının Süryanice 

“lâha” kelimesi olduğu görüşüne yer vermektedir. 
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Tüm görüşlerin toplamında; o, havas ve âvâmın ‘mâbudu’, tüm büyük işlerde 

kendisinden ‘yardım istenen’, vehimlerden ‘üstün’, fehimlere ‘gizli’, isimleri ile 

‘bilinen’, sıfatlarında hayallerin ‘hayrete’ düştüğü, bedenlerin ona ibadetle 

‘sükun’ bulduğu, insanların nefislerinin kendisine ‘bağlandığı’, kalplerin 

kendisiyle ‘sevindiği’ zattır.419 

 

Yine İbn Kemal, Zemahşerî ve Nesefî gibi lafzatullah’ın aslının “el-ilâh” 

olduğunu kabul ederek nasıl “Allah” şeklini aldığını “nâs” kelimesi üzerinden 

açıklamakta,420 buna ilaveten ilâh kelimesine “elif-lâm”ın eklenmesiyle kelimenin 

kendinde bulunan hemzenin tahfif için hazfedilmesi hakkındaki sarfî açıklamayı 

genişletip soru cevap üslûbuyla hemzenin durumunu ele almaktadır.  

 

Dersen ki: Eğer hemzenin hazfinden önce ‘elif-lâm’ geldiyse, nasıl hemzenin 

yerine gelir? Derim ki: Elif-lâm’ın gelişi lüzûm tarîki ile değil hemzenin 

gelişinden öncedir. Elif’in hazfinden sonra bu iki harf lâzım olmuştur. Böylece 

bu iki harf hazfedilen hemze yerine lâzım olmuştur. Bu yüzden hemze ‘yâ 

Allah’ lafzında kat‘ halde okunmaktadır.421  

 

İbn Kemal tefsirinde kelime yapısı ile ilgili iştikak türleri, iştikak alâkaları ve 

lafızda görülen değişikliklere ilaveten gündeme gelen konulardan biri kelimelerin 

kalıpları ve bu kalıpların kattığı anlam farklılıklarıdır. İbn Kemal’in kelimenin kalıbının 

kattığı anlama bazen doğrudan işaret ederken bazen başka kelimelere kıyas yoluyla 

dolaylı olarak işaret ettiği gözlenmektedir.422 Örneğin o, “Rahmân” ve “Rahîm” 

kelimelerinin vezinlerinin işaret ettiği anlam üzerinde yoğunlaşmakta, aralarındaki form 

farklılığının anlamda yol açtığı farklılığı ayrıntılı olarak izah etmektedir.  

                                                            
419 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 204. 
420 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 26; Beyzâvî, Envâr, I, 26; Nesefî, Medârik, I, 7; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, 

I, 204. 
421 Ebû Hayyân, Allah lafzındaki hemzenin kat‘ kabul edilmesi ile ilgili görüşlere yer verdikten sonra bu 

isimle ilgili nahivde özel hükümler bulunduğunu zikretmektedir. Ebû Hayyân, el-Bahrü’l-muhît, I, 124. 
422 Bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 205, 211, 229, 255, 256, 258, 264, 266, 270, 276, 392; a.e., II, 

582, 736, 764; a.e., III, 941. 
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İbn Kemal “fe‘îl” vezninin fiilde çokluk, “fa‘lan” vezninin hem çokluk hem 

tekrar ifade ettiğini söyleyerek Rahmân isminin daha mübalağalı olduğunu belirtir. Ona 

göre, “binanın ziyadesi, mânanın ziyadesi içindir” demeden önce bu iki kelimenin 

iştikakta aynı asla dönmeleri ve tür olarak aynı olmaları gerekmektedir. Bu yüzden daha 

az harfe sahip olan “hazir” kelimesinin “hâzir”e nazaran daha mübalağalı olması bu 

görüşü nakzetmemektedir.423 Nitekim “hâzir” ism-i fâil, “hazir” ise sıfat-ı müşebbehe 

olup farklı sîgalarda geldikleri için aralarında bu tür bir ilişki söz konusu değildir. 

Yazma nüshaların hâmişinde yazara ait olduğu anlaşılan notta bu bilgiyi Sekkâkî’nin 

Miftâh’ta açıkladığı belirtilmektedir.424 

 İbn Kemal’in niçin “hazir” ve “hâzir” kelimelerini kullandığı sorusu, 

Zemahşerî’ye el-İntisaf isimli eseriyle mukabele eden İbnü’l-Müneyyir’in ifadelerinde 

cevap bulmaktadır. Zemahşerî ve onu takip eden Beyzâvî ve Nesefî’ye göre Rahmân ve 

Rahîm isimleri aynı kökten türemiş kelimelerdir ancak Rahmân ismi, “lafzın ziyadesi 

mânanın ziyadesini gerektirir” kuralı gereğince Rahîm isminden daha mübalağalıdır.425 

İbnü’l-Müneyyir, “hazir” ve “hâzir” kelimelerini örnek göstererek fazla harfe sahip olsa 

da bazı mübalağa sîgalarının daha mübalağalı sayılamayacağını, “dünyanın ve ahiretin 

Rahmânı ve dünyanın Rahîmi” kullanımında Rahmân isminin daha mübalağalı 

olduğuna dair yeterli bir delil bulunmadığını iddia etmektedir.426 Böylece İbn Kemal’in 

“hâzir” ve “hazir” kelimelerini, İbnü’l-Müneyyir’e cevap sadedinde kullandığı 

anlaşılmaktadır. İbnü’l-Müneyyir’in konuyla ilgili görüşlerine İbn Kemal’e kadar tarih 

içerisinde el-Keşşâf şarihlerinden Teftâzânî, Hitâî, Tîbî ve İbn binti’l-Irâkî’nin uzun 

açıklamalarla karşılık verdiği görülmektedir.427  

Neticede İbn Kemal’in sarf ve iştikak ilmi verilerinden çokça istifade ettiği, sarfî 

konularda kıyas yöntemini kullandığı, kelimelerin kök anlamlarına ve iştikak 

alâkalarına sık sık yer verdiği, kurallı ve düzenli olmayan iştikak türlerine karşı ihtiyatlı 

                                                            
423 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 205. 
424 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl Pâşâ, I, 14. 
425 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 26, Beyzâvî, Envâr, I, 27, Nesefî, Medârik, I, 8, İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, 

I, 205. Yalnızca bu mübalağanın ifadesi noktasında üç müellif arasında nüanslar görülmektedir. 

Zemahşerî mübalağayı nimet açısından ele alırken, Nesefî fert açısından ele almakta ve kullanımını buna 

göre belirtmektedir. Beyzâvî ve İbn Kemal ise “ey dünya ve ahiretin Rahmân’ı” ve “ey dünyanın 

Rahmân’ı” şeklindeki her iki kullanıma da yer vermektedir.  
426Tîbî, Fütûhu’l-gayb, 709; İbnü’l-Müneyyir, el-İntisâf, I, 41. 
427 Tîbî, Fütûhu’l-gayb, 709, İbnü’l-Müneyyir, el-İntisâf, I, 41; Teftâzânî, Hâşiye ale’l-Keşşâf, vr. 18a. 
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davrandığı, tüm bu verileri sağlarken de verdiği örnekler ve yaptığı açıklamalarla el-

Keşşâf geleneğini izlediği gözlenmektedir. Aşağıda İbn Kemal’in bu gelenekle 

irtibatının mahiyeti ortaya konulacaktır. 

1.3.2. el-Keşşâf, Envâr ve Medârik Tefsirleriyle Mukayese 

el-Keşşâf, Envâr ve Medârik’te özellikle yoğunlaştığımız Besmele, Fâtihâ ve Bakara 

sûresi ilk altı âyeti tefsirinde bazı nüanslar dışında aynı konulara temas edilmektedir. 

İbn Kemal ise sarf ve iştikak konularında yöntem itibariyle el-Keşşâf çizgisindeki 

tefsirlerden doğrudan ayrışmamakta, içerik açısından ise sunduğu katkılarla ve konuları 

ihtisar ederek, tafsilat vererek veya tashih ederek aldığı insiyatiflerle öne çıkmaktadır. 

Bu sebeple bu bölümde doğrudan İbn Kemal’in sunduğu katkılar söz konusu edilecek 

ve bu katkıları hangi kaynaklardan elde ettiği soruşturularak özgünlük değeri ortaya 

konacaktır. 

İncelemeye konu ettiğimiz kesitte el-Keşşâf, Envâr, Medârik ve İbn Kemal 

tefsirinde “rabb” kelimesinin hem ism-i fail anlamında mastar hem de sıfatı müşebbehe 

olabileceği,428 “mâlik” kelimesinin ism-i fâil,429 “hüdâ” kelimesinin fu’âl vezninde bir 

mastar olduğu,430 “sırât” kelimesinin hem müennes hem müzekker olarak 

kullanılabildiği,431 “müttekî” kelimesinin ism-i fail olup “vekâhu- ittekâ” kökünden 

türediği,432 “îmân” kelimesinin “emn” kökünden if’âl vezninde bir mastar olduğu,433 

“âhiret” kelimesinin “âhir” kelimesinin müennes hali olup sıfat-ı gâlibe olduğu434 

konusuna işaret edilmektedir. Bu örneklerden başka Envâr ve İbn Kemal tefsirinde 

                                                            
428 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 27; Beyzâvî, Envâr, I, 28, Nesefî, Medârik, I, 10; İbn Kemal, Tefsiru İbn 

Kemal, I, 209. 
429 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 28; Beyzâvî, Envâr, I, 28; Nesefî, Medârik, I, 11. 
430 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 36; Beyzâvî, Envâr, I, 36, İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal, I, 232. 
431 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 29; Beyzâvî, Envâr, I, 30, Nesefî, Medârik, 12; İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal, 

I, 218. 
432 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 37; Beyzâvî, Envâr, I, 37; Nesefî, Medârik, 17. İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal, 

I, 232. 
433 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 38; Beyzâvî, Envâr, I, 37; Nesefî, Medârik, I, 18. 
434 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 39, Beyzâvî, Envâr, I, 40; İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal, I, 239. 
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“küfür” kelimesinin aslının fetha ile “el-kefr” olduğu435 ve “el-kitâb” kelimesinin mef‘ûl 

konumda bir mastar olduğu436 bilgisine yer verilmektedir. 

Tüm bunların yanında İbn Kemal tefsirinde kelimelerin yapılarına dair el-

Keşşâf, Envâr ve Medârik’te gündeme gelmeyen birçok açıklama bulunmakta ve o, aynı 

konuları kimi zaman ihtisar ederek, tafsilat vererek veya tashih ederek kendine özgü bir 

üslubla ifade etmektedir. Nitekim İbn Kemal, kimi zaman el-Keşşâf, Envâr ve 

Medârik’te tartışılmış konuları farklı bakış açılarıyla yeniden ele almakta,437 kimi 

zaman el-Keşşâf, Envâr ve Medârik’te farklı görüşler ele alınarak incelenen konularda 

farklı görüşlere yer vermeksizin doğrudan tercihte bulunmakta,438 kimi zaman ise 

kelimelerin kökü, kökü ile ilişkisi, çoğul kullanımı veya kelimelerin hangi vezinde 

kullanıldıkları gibi konularda selefleri tarafından açıklandığı halde açıklama 

yapmamaktadır.439 

İbn Kemal incelediğimiz kesitte mezkur seleflerinden farklı olarak, “âlem” 

isminin veznine ve bu veznin ihtiva ettiği anlama,440 “iyyâ” lafzının köküne ve uğradığı 

lafzî değişikliğe,441 “hidâyet” fiilinin içinde bulunduğu kalıba göre anlamında görülen 

değişime,442 “zâlike” isminin köküne,443 “ellezî” isminin köküne ve uğradığı lafzî 

değişime,444 “ilâ” harfinin “kâf” zamirine bitiştiğinde uğradığı lafzî değişime445 ve 

                                                            
435 Beyzâvî, Envâr, I, 41; İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal, I, 244. 
436 Beyzâvî, Envâr, I, 36; İbn Kemal, Tefsiru İbn Kemal, I, 229. Beyzâvî farklı olarak “kîle” lafzı ile kitâbın 

libâs kelimesi gibi mef‘ûl anlamında fi’âl vezninde olabileceği ihtimaline de yer vermektedir. 
437 Krş. Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 26; Beyzâvî, Envâr, I, 26; Nesefî, Medârik, I, 7, 8; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 201, 202-204. Örneğin İbn Kemal ism kelimesindeki elifin hazfini, Allah lafzının iştikakını, 

Rahmân isminin ifade ettiği mübalağayı açıklarken olduğu gibi el-Keşşâf, Envâr ve Medârik’te tartışılmış 

konuları farklı bakış açılarıyla yeniden ele almıştır. 
438 Krş. Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 25; Beyzâvî, Envâr, I, 25; Nesefî, Medârik, I, 7; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 202. Örneğin ism kelimesinin iştikakı konusunda el-Keşşâf, Envâr ve Medârik’te farklı görüşler 

ele alınarak incelenen konularda farklı görüşlere yer vermeksizin doğrudan tercihte bulunmuştur. 
439 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 26, 29, 36, 38; Beyzâvî, Envâr, I, 27, 30, 36, 38; Nesefî, Medârik, I, 8, 18. 

“Rahîm”, “sırât”, “salât”, “rayb” kelimeleri hakkında el-Keşşâf, Envâr ve Medârik’te yapılan 

açıklamalara yer vermemiştir.  
440 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 211; Beyzâvî, Envâr, I, 28; Râgıb el-İsfahânî, Câmi‘u’t-tefâsîr, s. 121. 
441 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 214. Ebû Hayyân, el-Bahrü’l-muhît, I, 140. 
442 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 216; Râgıb el-İsfahânî, Câmi‘u’t-tefâsîr, s. 129. 
443 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 229; Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, II, 14; İbn Atıyye, el-Muharrerü’l-veciz, 

83. 
444 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 218; İbn Atıyye, el-Muharrerü’l-veciz, I, 75. 
445 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 238; Ebû Cafer Ahmed b. İsmail en-Nehhas, İ’rabu’l-Kur’ân, Beyrut: 

Dârü’l-ma‘rife, 2008, s. 19. 
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“ülâike” isminin tekilinin bulunup bulunmadığı446 bilgisine yer vermektedir. Onun bu 

katkılarının daha çok edatların uğradığı lafzî değişimler ile köklerine yönelik olduğu 

anlaşılmaktadır. İbn Kemal’in bu katkıları aynı zamanda kaynaklarını da açığa 

çıkarmaktadır. Bu sebeple örnekler kronolojik olarak ele alınacaktır. 

İbn Kemal, Beyzâvî gibi “‘âlem” kelimesini “hâtem” ve “kâleb” kelimelerine 

kıyas etmesinin yanı sıra Râgıb el-İsfahânî’nin tefsirindeki ifadelere benzer şekilde447 

“‘âlem” kelimesinin aslının “‘alem” ve “‘alâmet” kelimeleri olduğunu, “fâ‘ale” 

kalıbının, “hâtem, kâleb, tâbe‘a’” kelimelerinde olduğu gibi genelde bir şeyin neyle 

yapıldığını belirten ism-i âlet ifade ettiğini belirtmektedir.448  

İbn Kemal; Zemahşerî, Beyzâvî ve Nesefî gibi449 “iyyâ” kelimesini mansûb 

munfasıl bir zamir, ona bitişen “kâf”’ı ise isim değil hitabın içeriğini belirleyen bir hitap 

harfi olduğunu kabul etmekte ancak el-Keşşâf, Envâr ve Medârik’te olduğunun aksine 

farklı görüşleri değerlendirmeye almamakta, bunun yerine kelimenin köküne inerek 

geleneğe katkıda bulunmaktadır. Ona göre, “iyyâke” kelimesinde yer alan “kâf” harfi 

“zâlike” kelimesinde bulunan “kâf” harfi gibi hitap için yer almaktadır.450 “İyyâ” 

kelimesinin aslı tenbih ve nida ifade eden “yâ” ve “ey”dir. Daha sonra “yâ” harfi idgam 

edilmiş, “elif” de “yâ” harfinin yanında bulunduğu için kesra almıştır.451 Tefsirinde bu 

kelimenin iştikakına değinen bir başka müfessir Ebû Hayyân’dır. Ebû Hayyân, açıklama 

yaptıktan sonra kelimenin tasrîfi ile ilgili konunun nahiv kitaplarında zikredildiğini 

                                                            
446 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 241; İbn Atıyye, el-Muharrerü’l-veciz, I, 86; Ebû Hayyân, el-Bahrü’l-

muhît, I, 168. 
447 Tıbî ve Seyyid Şerîf el-Cürcânî de kelimenin “tâbea” ve “hâtem” gibi “fâa‘le” kalıbı ile ifade edildiğini 

belirtmekte ancak ism-i âlet terimine yer vermemektedirler. Zemahşerî ve Nesefî ise “âlem” kelimesinin 

gayr-ı sıfatî olduğundan hareketle nasıl âkiller gibi “yâ-nûn” harfleri ile çoğul yapıldıklarını izaha 

çalışmakta, benzer bir açıklamaya yer vermemektedir. Tîbî, Fütûhu’l-gayb, I, 730, Seyyid Şerîf el-

Cürcânî, Hâşiye ale’l-Keşşâf, I, 44; Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 27; Nesefî, Medârik, I, 10. 
448 Beyzâvî, Envâr, I, 28; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 211; Râgıb el-İsfahânî, Câmi‘u’t-tefâsîr, s. 121. 
449 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 29; Beyzâvî, Envâr, I, 29; Nesefî, Medârik, I, 11; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 214. 
450 Zemahşerî “iyyâke” kelimesindeki kâf harfinin hitap harfi oluşunu “eraeyteke” kelimesinde mef’ûl 

olmadığı halde fâilden sonra fiile bitişerek hitabın içeriğini belirleyen kâf harfine kıyas etmekte, Beyzâvî 

ise buna ek olarak bu harfi “ente” zamirindeki tâ harfine benzetmektedir. İbn Kemal’in ise örnek olarak 

“zâlike” ism-i işaretini kullandığı görülmektedir. 
451 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 214.  
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söyleyerek okuyucuyu nahiv eserlerine yönlendirmekte, dolayısıyla İbn Kemal’in Ebû 

Hayyan’ı da birebir izlemediği anlaşılmaktadır.452 

İbn Kemal “hidâyet” kelimesi ile ilgili el-Keşşâf geleneğinde zikredilmediği 

halde453 Râgıb el-İsfahanî ile aynı ibarelerle hidâyetin “el-hediyyetü” ile aynı kökten 

türediği bilgisine yer vermekte ve yol göstermeye “fe‘altü” vezninde “hedeytühu” (et-

tarîk), vermek/ maksada ulaştırmak anlamında ise “ef‘ale” kalıbında “ehdeytü” (el-

hediyyete) denildiğini belirtmektedir.454 

İbn Kemal, el-Keşşâf geleneğinde ele alınan Kur’an’a işaret için niçin “zâlike” 

kelimesinin kullanıldığı sorusuna455 el-Keşşâf, Envâr ve Medârik’ten farklı olarak 

kelimenin köküne inerek yanıt aramaktadır. İbn Kemal’e göre, “zâlike” işaret için 

konulan müphem bir isim olup aslı “zâ”dır. “Lâm” harfi “hâzâ” isminde tenbih için yer 

alan “hâ” harfi gibi olup bu iki harf bir araya geldikten sonra hitabın kime yapıldığını 

belirtmek için “kâf” harfi kullanılmıştır.456 Aynı açıklamaya Fahreddin er-Râzî de 

Mefâtîhu’l-ğayb adlı eserinde yer vermektedir.457 İbn Atıyye de bu ism-i işaretin kökü 

hakkında bilgi veren bir diğer müfessirdir.458  

İbn Kemal, “ellezîne” ism-i mevsûlünü sarfî yönden incelemektedir.459 Bu 

incelemeye el-Keşşâf, Envâr ve Medârik’te olduğu gibi öne çıkan şerhlerde de 

rastlanmamakta ancak İbn Kemal’in kaynakları arasında olduğu bilinen Endülüslü 

müfessir İbn Atıyye’nin aynı açıklamayı yaptığı görülmektedir.460 Buna göre, 

“ellezîne”nin aslı “‘ammün” kelimesinde olduğu gibi “lezzün”dür. Aslen mankus olan 

bu kelime marifelik kazandığı için harf-i tarif kelimeye eklenmiş ve “‘ammün” 

kelimesinde olduğu gibi sonuna “yâ” harfi almıştır. Harf-i tarifin eklenmesinden sonra 

                                                            
452 Ebû Hayyân, el-Bahrü’l-muhît, I, 140.  
453 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 36; Beyzâvî, Envâr, I, 36, Nesefî, Medârik, I, 17. 
454 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 216; Râgıb’ın el-Müfredât’ında konuyu ayrıntısıyla ele aldığı ancak 

tefsirinde İbn Kemal ile aynı ibârelerle açıklama yaptığı görülmektedir. Krş. Râgıb el-İsfahânî, el-

Müfredât, s. 835; a.mlf., Câmi‘u’t-tefâsîr, s. 129.  
455 el-Keşşâf, I, 35; Beyzâvî, Envâr, I, 36; Nesefî, Medârik, I, 16. 
456 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 229. 
457 Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, II, 14. 
458 İbn Atıyye, el-Muharrerü’l-veciz, I, 83. 
459 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 218. 
460 İbn Atıyye, el-Muharrerü’l-veciz, I, 75.  
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kelimede iki “lâm” bulunduğu için “ellezî” şeklinde “lâm”ın şeddelenmesi ile 

okunmuştur. 

İbn Kemal, el-Keşşâf, Envâr ve Medârik’te ele alınmayan, Nehhâs’ın (ö. 338/ 

950) İ’rabu’l-Kur’ân’ında rastladığımız şekilde461 “ileyke” kelimesinde görülen lafzî 

değişim üzerinde durmaktadır. Buna göre “ileyke” kelimesinin aslı “ilâke”dir. Zamirin 

izafesi ile “elif” “yâ” harfine dönüşmüştür.462 

İbn Kemal’in katkıları ile ilgili bir başka örnek, “ülâi” kelimesinin, lafızda tekili 

bulunmayan çoğul bir kelime olup cemaatten kinâye ifade ettiğini, “kâf” harfinin ise 

hitap için geldiğini belirtmesidir.463 Zemahşerî, Beyzâvî ve Nesefî, kelimenin bu yönü 

üzerinde durmamış Ebû Hayyân ve İbn Atıyye ise farklı görüşler zikretmişlerdir.464 

Bu örnekler İbn Kemal’in el-Keşşâf geleneğinin yanında Râzî, Râgıb ve nahiv 

ve sarf konularında zengin bir içeriğe sahip olan Endülüslü müfessirlerin tefsirlerinden 

istifade ettiğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla onun el-Keşşâf geleneğinde gördüğü 

sarf ve iştikaka dair boşlukları bu tefsirler üzerinden doldurduğu düşünülebilir. Fakat 

Ebû Hayyân ve İbn Atıyye sarfî ve nahvî konularda ayrıntılara fazlasıyla yer vermekte, 

İbn Kemal ise ayrıntıya girmemektedir. Örneğin, İbn Atıyye “müttekîn” kelimesinin 

“vekâ” fiilinin ifte‘ale babındaki formu olan “ittekâ” fiilinden alındığını belirttikten 

sonra “müttekîn” kelimesinin aslının “للموتقيين” olup iki sakin yan yana gelmeyeceği için 

“yâ” harflerinden birinin hazfedildiği ve “vav” harfinin aslında olduğu gibi “tâ” halini 

alarak şeddeli okunduğu şeklinde ayrıntılı açıklamalar yapmakta, İbn Kemal tefsirinde 

el-Keşşâf’ta ele alınan kısımla yetinilmektedir.465 

İbn Kemal tefsirinde iştikak-ı sarfî örnekleri sık bulunsa da iştikakın diğer türleri 

için aynı durum söz konusu değildir. İncelediğimiz kesitte Zemahşerî, Beyzâvî, Nesefî 

ve İbn Kemal iştikak-ı kebîr örneğine yer vermemekte ancak el-Keşşâf şerhlerinde 

“medh” ve “hamd” kelimelerinin aynı kökten türeyip türemediği tartışılmaktadır.466 

                                                            
461 Ebû Cafer Ahmed b. İsmail en-Nehhas, İ’rabu’l-Kur’ân, Beyrut: Dârü’l-ma‘rife, 2008, s. 19. 
462 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 238. 
463 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 241. 
464 İbn Atıyye, el-Muharrerü’l-veciz, I, 86; Ebû Hayyân, el-Bahrü’l-muhît, I, 168.  
465 İbn Atıyye, el-Muharrerü’l-veciz, I, 84.  
466 Teftâzânî, Hâşiye ale’l-Keşşâf, vr. 18b, Seyyid Şerîf el-Cürcânî, Hâşiye ale’l-Keşşâf, I, 46. 
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İştikak-ı ekber ile ilgili ise Zemahşerî “delihe” ve “‘alihe” kelimelerinin “elihe” fiili ile 

“hayrete düşme” anlamında buluştuğunu ifade etmektedir.467 İbn Kemal de el-Keşşâf’ı 

izlemekte ve zikrettiği birçok ihtimalle birlikte ilâh lafzının vezin, mâna ve kullanım 

bakımından “‘alihe” ve “delihe” gibi “şaştı, dehşete düştü” anlamlarına gelen 

“velihe”den de türemiş olabileceğini belirtmektedir.468 

Zemahşerî, Beyzâvî ve Nesefî’ye göre “nefeka” fiili “nefede” fiili ile “kardeş”tir. 

Seyyid Şerif, Zemahşerî’nin “kardeş” açıklamasından kastının iştikak-ı ekber olduğunu 

belirtmektedir.469 Nitekim Zemahşerî ilk harfi “nûn” ikinci harfi “fâ” olan tüm fiillerin 

gitmek, çıkmak gibi anlamlara geldiğini açıkça ifade etmektedir.470 İbn Kemal ise 

“enfeka” fiilinin “enfede” fiili ile açıklanmasının doğru olmadığını belirtmektedir. Ona 

göre, infakta malın mutlak olarak gitmesi veya tükenmesi söz konusu değildir. Bir şeyi 

yakmak yani tüketmek infak etmek anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla “infak”ın 

tüketmekle açıklanması doğru değildir.471 Bu örnek onun seleflerinin görüşlerini tahkike 

tabi tuttuğunu açık şekilde yansıtmaktadır. 

Zemahşerî, Beyzâvî ve Nesefî “müflih” kelimesi ile sonu “cîm” harfi ile biten 

“müflic” kelimesinin aynı anlamı taşıdığını belirttikten sonra “felâh” kelimesindeki 

dizilişin “felâ, feleka ve feleze” kelimelerinde olduğu gibi ayrılma ve açılma (açmak ve 

yarmak) anlamlarına geldiğini ifade etmektedir.472 İbn Kemal ise “felâh”ın ve 

“müflih”in kelime anlamına yer verse de bu kabilden bir bilgi vermemektedir.473  

İncelediğimiz kesit dışındaki iştikak-ı ekber örneklerine bakıldığında İbn 

Kemal’in Zemahşerî ve Beyzâvî tarafından ele alınan “messe” ve “lemese”474 ile 

“hateme” ve “keteme”475  kelimeleri arasındaki anlam benzerliğine de işaret etmediği 

görülmektedir. İbn Kemal, iştikak-ı ekber olarak nitelenebilecek “fark” ve “felk” 

kelimelerine yer vermektedir. O bu iki kelimenin ayrım anlamı taşıdığını, bu ayrımın 

                                                            
467 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 26.  
468 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 204. 
469 Seyyid Şerîf el-Cürcânî, Hâşiye ale’l-Keşşâf, I, 133. 
470 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 39; Beyzâvî, Envâr, I, 39; Nesefî, Medârik, I, 19. 
471 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 237. 
472 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 40; Beyzâvî, Envâr, I, 40; Nesefî, Medârik, I, 20. 
473 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 242. 
474 Beyzâvî, Envâr, I, 90.  
475 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 41; Beyzâvî, Envâr, I, 42.  



72 

 

“felk”te cisimden cisme, “fark”ta manevi olarak gerçekleştiğini belirtmektedir.476 İbn 

Kemal’in bu örnekte iştikak-ı ekber alakası kurulan kelimelerin aralarındaki anlam 

benzerliğine değinse de daha çok kelimeler arasındaki nüanslara odaklandığı 

görülmektedir. 

Netice olarak denilebilir ki sarfî ve iştikakî bilgiler hakkında İbn Kemal tefsiri, 

el-Keşşâf çizgisindeki tefsirlerden yöntem itibariyle ayrışmamaktadır. Ancak o, kimi 

zaman selefleri tarafından tartışılmış konulara farklı bakış açılarıyla değinmekte, kimi 

zaman bu konuları ihtisar etmekte, kimi zaman da herhangi bir işarette bulunmaksızın 

doğrudan tercihte bulunmakta, bununla birlikte el-Keşşâf şerh ve hâşiyelerinden, Râzî, 

Kurtûbî, İbn Atıyye, Ebû Hayyân ve Nehhâs gibi müfessirlerin tefsirlerinden istifade 

ederek içerik açısından el-Keşşâf, Envâr ve Medârik’ten daha zengin bir içerik 

sunmaktadır. O, her ne kadar farklı kaynaklardan istifade etse de bu durum onun veciz 

üslubunu etkilememektedir. O da Zemahşerî gibi ibareleri son derece iktisatlı şekilde 

kullanmıştır.  

1.4. Cümle Yapısı 

Nahiv ilk tedvin edildiği dönemde ses incelemesinden kelime ve cümle yapısına kadar 

dil ile ilgili tüm araştırmaları konu ederken zamanla sarf, kıraat, fonetik, belâgat gibi 

ilimlerden ayrıştırılarak, Arapça dilbilgisinin sözdizimi kuralları ve i‘rab olgusuna 

ilişkin kısmı ile ilgilenir hale gelmiştir.477 Kimi Arap dilcileri, önemine binaen i‘rabı 

nahivle eş değerde görmüş ve bu iki terimi birbirleri yerine kullanmıştır.478 İbn 

Kemal’in nahiv tanımları da onun nahvi i‘raba eşitlediği ve geniş anlamıyla gramer 

kavramını tercih etmediğini göstermektedir. Nitekim o Esrâru’n-nahv isimli eserinde 

nahvi, “i‘rab yönünden kelimelerin sonlarının durumlarını bilmek”479 ve Merâh 

şerhinde “bir usulle kelimelerin sonlarının i‘rab ve binâ bakımından incelendiği ilim” 

şeklinde tanımlamıştır.480 İ‘rabı ise “mu‘reb kelimelerin sonlarının değişimine sebep 

olan uzak ve yakın sebep” olarak tanımlamıştır.481 Tanımda zikrettiği yakın sebep 

                                                            
476 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 378. 
477 İsmail Durmuş, “Nahiv”, DİA, XXXII, s. 301. 
478 Yakup Civelek, Arap Dilinde İ‘râb Olgusu, Ankara: Araştırma Yayınları, 2003, s. 56, 60. 
479 İbn Kemal, Esrâru’n-nahv, thk: Ahmed Hasan Hamid, Dımeşk: Dârü’l-fikr, 2002, s. 75. 
480 İbn Kemal, Felâh Şerhi’l-merâh, 5. 
481 İbn Kemal, Esrâr, 77. 



73 

 

hareke veya o makamda bulunan şey (harf) iken; uzak sebep fâiliyet, mef‘ûliyet ve 

izâfiyet gibi mânaların ortaya çıkmasına sebep olan âmil olup bu izahı onun i‘rabı salt 

lafzî saiklere indirgemediğini göstermektedir. 

Aşağıda İbn Kemal’in nahivde esas aldığı nazariye, hangi dil ekolüne mensub 

olduğu ve cümle yapısı çözümlemelerindeki genel yönelimi incelenecek, ardından İbn 

Kemal tefsiri Besmele, Fâtiha ve Bakara sûresi ilk altı âyeti özelinde el-Keşşâf, Envâr 

ve Medârik tefsirleriyle mukayese edilecektir. 

1.4.1. İbn Kemal Tefsirinde Nahiv 

İbn Kemal, tefsirinde cümlenin en az bir hükmeden ve hükmedilen unsurdan oluştuğu 

temeline dayanan âmil nazariyesini esas almakta ve zaman zaman “âmil-mamûl”482 ve 

“takdiri-mahallî i‘rab”483 terimlerine yer vermektedir. Kullandığı ıstılahlar ve yaptığı 

açıklamalar onun nahivde Basra mektebini takip ettiğini göstermektedir.484 Ancak o 

kimi zaman bu mektebi izlemeyerek farklı görüşler benimsemekte ve tahkikini ortaya 

koymaktadır.485 

İbn Kemal hemen hemen her âyetin cümle yapısını analiz etmekle birlikte 

genelde basit i‘rab çözümlemelerine, ayrıntılı izahlara ve farklı görüşlere yer 

vermemektedir. Nahiv kurallarını zaman zaman zikretmekte,486 bir cümlenin yapısı 

farklı şekillerde çözümlenmeye uygun olduğunda genelde farklı ihtimallere yer 

                                                            
482 Bakara sûresinde âmil ve mamûl terimlerine yer verdiği örnekler için bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 201, 230, 320, 340, 371, 380; a.e., II, 439, 497, 502, 508, 531, 570, 577, 713, 729, 730, 752. 
483 Bakara sûresinde “mahallen mansûb/merfû’/mecrûrdur” şeklinde açıkça ifade ettiği örnekler için bkz. 

İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 262, 268, 275, 276, 278, 296, 315, 317, 320, 350, 365, 372; a.e., II, 401, 

403, 419, 423, 543, 546, 625, 666, 673, 682. 
484 Tefsirinde yer alan örneklerden bazıları için bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 208, 223, 336; a.e., 

II, 405, 466, 522, 543, 745, a.e., III, 971. Nahiv alanında yazdığı eserler ve risâlelerden hareketle Basra 

ekolüne mensup olduğunun beyânı için bkz. İbn Kemal, Esrâr, Neşredenin Girişi, 39-42; Ramazan Ege, 

“İbn Kemal’in Esrâru’n-nahvi ve Dönemindeki Arap Dili ve Filolojik Çalışmalarına Kısa Bir Bakış” 

(Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2002), s. 70, 89, 92. Ancak 

onun herhangi bir ekole bağlı bulunmayıp bağımsız hareket ettiğini söyleyenler de olmuştur. Nejdet 

Gürkan, “Kemal Paşazade’nin Arap Dili ve Edebiyatına Katkıları ve Bu Dile Yaklaşımı”, Marife (2009) 

s. 148. 
485 Basra ekolünden ayrıştığı bazı görüşleri için bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 303; a.e., III, 927, 

949.   
486 Örnekler için bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 287, 327, 354, 358, 380, 385; a.e., II, 405, 411, 414, 

421, 450, 456, 531, 533, 573, 577, 635, 671, 692, 697. 
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vermeyip doğrudan i‘rab tercihinde bulunmakta,487 kimi zaman ise eleştirme 

maksadıyla veya farklı çözümlemeleri mümkün gördüğünde birden fazla i‘rab vechine 

yer vermektedir.488  

İbn Kemal’in cümle yapısı analizlerindeki genel yönelimini Besmele tefsirinde 

görmek mümkündür. O “Allah”, “er-Rahmân” ve “er-Rahîm” kelimelerinin i‘rabı veya 

nahvî konumları ile “bâ” harf-i cerinin Besmelede ihtiva ettiği anlam489 hakkında 

herhangi bir açıklamada bulunmazken “bâ” harf-i cerinin kesra üzere mebnî olmasını 

“amelinin harekesine benzemesi” ile açıklamakta490 ve “bismi” ifadesinin i‘rabını, “gizli 

bir fiille nasbedilmiştir” şeklinde yapmaktadır.491 Onun tek tek her kelimenin i‘rabını 

zikretmeyerek kısa ve özlü bir üslub izlemesi ve her harf için aynı araştırmayı 

sürdürmemesine rağmen bâ harfi hakkında yaptığı açıklamalarda el-Keşşâf’ın izleri 

görülür. Nitekim Zemahşerî, Beyzâvî ve Nesefî de her kelimenin i‘rabı hakkında bilgi 

vermeyip “bâ” harfi için kesranın tercih edilmesinin sebebini açıklamışlardır. Bu 

konuda Zemahşerî ve Beyzâvî diğer harflere kıyasla sonuç çıkartırken492 İbn Kemal -

Nesefî gibi- “bâ” harf-i cerinin kesra üzere mebnî olmasını doğrudan amelinin 

harekesine benzemesi ile açıklamaktadır.493 “Bismi” ifadesinin i‘rabı, el-Keşşâf 

geleneğinde ele alınmamaktadır. İbn Kemal ise kelimenin zâhiren harf-i cer ile mecrûr 

olduğunu beyan etmemekte ancak ifadenin ikinci katmandaki i‘rabını zikretmektedir. 

İbn Kemal’in bu konudaki ifadelerinin devamında fiil takdirine geçiş yapması, onun 

harf-i cerin taalluk ettiği fiilin ne olduğu konusuna geçiş yapabilmek için kelimenin 

mef‘ûl bih gayrı sarih olup mahallen mansûb olduğuna telmihte bulunduğunu 

gösterir.494 Dolayısıyla onun bu konudaki katkısının fiil takdirine yönelik bir basamak 

                                                            
487 Bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 325, 503, 641. 
488 Bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 272, 318, 322; a.e., II, 439, 522, 762. 
489 “Bâ” harf-i cerinin Besmelede ihtiva ettiği anlam hakkında Zemahşerî, Beyzâvî ve Nesefî farklı 

açıklamalar getirmekte, İbn Kemal de “bâ” harf-i cerinin Besmelede hangi anlamda kullanıldığı konusunu 

Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin el-Keşşâf şerhine yazdığı hâşiyede ayrıntılı şekilde ele almaktadır. 

(Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 25; Beyzâvî, Envâr, I, 25; Nesefî, Medârik, I, 7; İbn Kemal, Hâşiye alâ Şerhi’l-

Keşşâf li’s-Seyyidi’ş-Şerîf, vr. 175a, 175b.) İbn Kemal Besmelede harf-i cerin anlamına açıkça işaret 

etmese de tefsirinde harf-i cerlerin anlamlarını açıkça zikretmek konusunda hassas davranmaktadır. Bkz. 

İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 401, 405, 414, 416, 419, 420, 423, 429, 431, 445, 446, 451, 463, 472, 

480, 484, 502, 504, 513, 514, 544 vd. 
490 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 201. 
491 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 201. 
492 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 25; Beyzâvî, Envâr, I, 25. 
493 Nesefî, Medârik, I, 7; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 201. 
494 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 201. 
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mahiyetinde olduğu söylenebilir. Neticede İbn Kemal el-Keşşâf geleneğindeki gibi her 

kelimenin i‘rabına yer vermemekte, ayrıntı nahiv konularında ise bu gelenekte 

tartışıldığı takdirde kısaca görüşünü beyan etmektedir. 

1.4.2. el-Keşşâf, Envâr ve Medârik Tefsirleriyle Mukayese 

el-Keşşâf, Envâr, Medârik ve İbn Kemal tefsiri kelime ve cümlelerin nahvî konumları 

ile i‘rabları hakkında zengin bir içeriğe sahiptir. Bununla birlikte bu tefsirlerde ilgili her 

kurala ve tartışmaya tafsilatıyla yer verilmemekte ve tek tek her kelimenin i‘rabı ve 

nahvî konumu belirtilmemektedir. İbn Kemal el-Keşşâf ve bu eksende yazılan telif 

tefsirlerde ele alınan nahvî konulara yer vermekte ve genelde bu çizginin dışına 

çıkmamaktadır. Fâtiha sûresine genel olarak bakıldığında dört eserde de495 “hamd” 

kelimesinin ibtidâ ile merfû’ olup haberinin “lillâhi” olması,496 “mâlik” kelimesinin 

nekra izlenimi vermesine rağmen marife bir kelimeye sıfat kılınması,497 “yevm” zarfının 

ism-i fâile izafesi,498 “iyyâke” ifadesinin i‘rabı,499 “hedâ” fiilinin ikinci mef‘ûlünü “lâm” 

ve “ilâ” harfi cerleri ile alması ancak âyette harf-i cerinin hazfedilerek (hazf-i îsal) 

müteaddî kılınması,500 “sırâta’llezîne en’amte aleyhim” âyetinin önceki âyetteki 

“sırâta’l-müstekîm”den bedel olması,501 “ğayr” kelimesinin marifeye sıfat olması,502 

“aleyhim” kelimesinin cümledeki konumu503  ve “lâ” edatının te’kid için zaid olması504 

                                                            
495 Kıraat bahsinde işaret edildiği üzere, Zemahşerî ve Beyzâvî’nin Nesefî ve İbn Kemal’e nazaran daha 

fazla kıraat veçhi zikrettikleri ve bu vecihleri de nahvî açıdan izah ettikleri gözden kaçırılmamalıdır. 

Örneğin, Fatiha suresi ikinci ayette yer alan “rabb” kelimesinin medih veya nida olmak üzere mansûb 

veya hamdin ifade ettiği fiilin mef’ûlü konumunda geldiği için mansûb olarak okunduğunu 

belirtmektedirler. Bu açıklamalar “rabbi” şeklindeki mütevâtir kıraatin i‘rabına ışık tutmadığı için 

müelliflerin bu kelimenin i‘rabı hakkında açıklama yapmadıkları var sayılmıştır. Bu tür örneklerde kıraat 

veçhini açıklamaya çalıştıkları görüldüğünden burada kıraat vecihlerini illetlendirme esnasında yer 

verdikleri örnekler üzerinde durulmayacaktır. Bkz. Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 27; Beyzâvî, Envâr, I, 28. 
496 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 27; Beyzâvî, Envâr, I, 27; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 208.  
497 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 28; Beyzâvî, Envâr, I, 28; Nesefî, Medârik, I, 11; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 213. 
498 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 28; Beyzâvî, Envâr, I, 28; Nesefî, Medârik, I, 11; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 213. 
499 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 29; Beyzâvî, Envâr, I, 29; Nesefî, Medârik, I, 11; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 214. 
500 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 29; Beyzâvî, Envâr, I, 30; Nesefî, Medârik, I, 12; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 21. 
501 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 29; Beyzâvî, Envâr, I, 31; Nesefî, Medârik, I, 13; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 218 
502 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 29; Beyzâvî, Envâr, I, 31; Nesefî, Medârik, I, 13; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 219-221. 
503 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 30; Beyzâvî, Envâr, I, 31; Nesefî, Medârik, I, 13; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 222. 
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hakkında nüans ve ibâre farklılıklarıyla açıklama yapılmakta ve dört müfessir de 

çoğunlukla aynı görüşü belirtmektedir; buna mukabil dört tefsirde de “rabb”, “el-

âlemîn”, “rahmân”, “rahîm”, “dîn”, “na‘büdü”, “nesteîn”, “es-sırât”, “el-müstekîm”, 

“en’amte”, “el-mağdûb”, “ed-dâllin” kelimeleri ve cümlelerinin i‘rabı veya nahvî 

konumlarını belirten bir açıklama bulunmamaktadır. Söz konusu örneklerde İbn Kemal 

tefsirini ayrıştıran husus, daha az sayıda istişhad karinesine yer vererek meseleleri 

ihtisâren ele alması ve “ğayr” kelimesi hakkında seleflerinde görülen bir örneği 

eleştirerek tercihte bulunmasıdır.  

Aynı mevzuları ele alsalar da detaylı olarak incelendiğinde dört müfessir 

arasında nüansların bulunduğu görülür. Örneğin dört müellif de hamdin ibtidâ ile 

merfû’ olduğunu söylemekte ancak haberini ifade etmek için Zemahşerî zarf ifadesini 

kullanırken Beyzâvî ve İbn Kemal doğrudan “lillah” kelimesine işaret etmekte, Nesefî 

ise daha açıklayıcı bir tarzda asıl haberin mahzuf olup “lillahi”nin onun mamûlü 

olduğunu izah etmektedir.505 İsm-i fâilin zarfa izafesi ve lafzî bir izafet olan “mâlik” 

kelimesinin marifeye sıfat olması meselesinde de Zemahşerî daha fazla örneğe yer 

vererek soru-cevap üslûbu tercih ederken Beyzâvî ve Nesefî konuları el-Keşşâf’taki 

belli örnekleri hazfederek ele almakta, İbn Kemal ise herhangi bir örneğe yer 

vermeksizin konuya veciz bir şekilde değinmektedir.506  

 “Ğayr” kelimesinde ise İbn Kemal ifadenin mukayyed bir sıfat olduğunu kabul 

etmekte ve bu görüşünü uzunca gerekçelendirmektedir. Zemahşerî, Beyzâvî ve Nesefî 

kelimenin hem sıfat hem bedel olabileceğini söyleseler de bedel olma ihtimalini 

öncelemişlerdir.507 Çünkü, “ğayr” kelimesinin izafet terkibi içerisinde dahi marifelik 

kazanamaması, marife olan “ellezî” ism-i mevsûlüne sıfat olmasını zorlaştırmaktadır. 

Bunun yanında kelimenin sıfat kılınmasının nasıl mümkün olduğunu da izah 

                                                                                                                                                                              
504 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 30; Beyzâvî, Envâr, I, 31; Nesefî, Medârik, I, 13; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 223. 
505 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 27; Beyzâvî, Envâr, I, 27; Nesefî, Medârik, I, 9; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, 

I, 208. 
506 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 28; Beyzâvî, Envâr, I, 28; Nesefî, Medârik, I, 11; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 213. 
507 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 29; Beyzâvî, Envâr, I, 31. Fâtihâ sûresi son âyetinde bulunan “ğayr” 

kelimesinin nahvî konumu hakkında sıfat veya bedel olması yönünde iki ihtimal söz konusudur. Sıfat 

olduğu kabul edildiğinde anlam, nimete nail olma ve gazaba veya sapmışlığa uğramaktan sâlim olma 

nimetlerini ayrı ayrı ifade ederken; bedel olduğu kabul edildiğinde anlam kısıtlanmakta ve nimet, gazab 

ve sapkınlıktan uzak olmakla sınırlandırılmaktadır. 
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etmişlerdir. İbn Kemal ise “ğayr” kelimesinin aslen nitelemek üzere vaz‘ edilmesi 

sebebiyle bedel olma ihtimalinin zayıf olduğunu belirtir ve kelimeyi sıfat kabul ederek 

uzun izahlar getirir. O, önce Beyzâvî ve Nesefî’nin de ifade ettiği gibi “ğayr” 

kelimesinin mevsufu olan ism-i mevsûl ile belirli kişiler kastedilmediği takdirde ism-i 

mevsûlün nekra derecesine inebileceğini veya “ğayr” kelimesinin tek bir zıddı olan bir 

şeye izafe edilerek müphemliği giderildiği durumda marife derecesine 

yükseltilebileceğini belirtir. Ardından “ğayr” kelimesinin daima nekra, daima marife ve 

hem marife hem nekra olarak bulunabileceği durumları örneklerini zikrederek sıralar.508 

Bu taksimi Sadru’l-efâdıl’a509 nisbet eden İbn Kemal, “ğayr kelimesi marifelere muzâf 

kılınsa da aslen marife olamaz” diyen kişinin isâbet etmediğini, “ الحركة غير السكون تعين  

cümlesinde olduğu gibi hareketin sükûnun tek zıddı olarak bilinmesi gibi, tek bir zıddı 

olan ğayra muzaf olduğunda ğayrın marife olabildiğini”510 zanneden kişinin de 

yanıldığını söylemekte ve delillerini sıralamaktadır. Sükûn ve hareket örnekleri el-

Keşşâf’ta bulunmamakta ancak hem Envâr’da hem de Medârik’te zikredilmektedir. İbn 

Kemal’in alıntıladığı ibâre ise Envâr’a aittir. Bu örnekte onun selefleri ile aynı konulara 

temas etse de tercihlerini açıkça yansıttığı ve seleflerinin kullandığı örnekleri dahî 

tahkike tabi tuttuğu görülmektedir.  

Bakara sûresi ilk altı âyetin i‘rabına genel olarak bakıldığında Zemahşerî, 

Beyzâvî ve Nesefî’nin farklı görüşlere yer verdikleri ve tercihlerini sarahaten 

yansıtmadıkları, İbn Kemal’in ise farklı görüşlere değinmeksizin belli bir anlam 

kurgusunu takip ederek tercihlerde bulunduğu görülmektedir. Zemahşerî, Beyzâvî ve 

Nesefî, aralarındaki ufak nüanslar ile Bakara sûresi birinci âyette hurûf-u mukattaa,511 

Bakara sûresi ikinci âyette “zâlike’l-kitâbü lâ raybe fîhi hüden li’l-müttekîn” 

cümleleri,512 üçüncü âyette “bi’l-gayb” kelimesi,513 dördündü âyette “vellezîne 

                                                            
508 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 219-220. 
509  Bu kişi Sadru’l-Efâdıl ismiyle meşhur olan ve Zemahşerî’nin Mufassal’ına şerh yazan Kâsım b. 

Hüseyin b. Muhammed el-Harezmî (ö. 617/1220)’dir.  
510 Beyzâvî, Envâr, I, 31; Nesefî, Medârik, I, 13. Nitekim yazma nüshaların hâmişinde “ على تقدير تعين الحركة

 şeklinde عجبت من الحركة غير السكون kaydı yer almaktadır. İlgili örnek Medârik’te ”من غير السكون

zikredilmektedir.  
511 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 228. 
512Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 37; Beyzâvî, Envâr, I, 37; Nesefî, Medârik, I, 15, 16; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 229. 
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yü’minûne bimâ ünzile ileyke” ibâresinin atfı,514 beşinci âyette geçen “ülâike alâ huden” 

cümlesi515 ve altıncı âyette bulunan kelimelerin516 nahvî çözümlemeleri hakkında Arap 

dilinden örnekler getirerek farklı i‘rab vecihleri zikrederlerken, İbn Kemal farklı 

vecihlere yer vermeyip belli bir anlam kurgusunu takip ederek tercihlerde 

bulunmaktadır.517 

Yukarıda İbn Kemal’in genelde seleflerinin aksine tek bir i‘rab çözümlemesine 

yer verdiği ifade edildi. Bununla birlikte İbn Kemal’in Bakara sûresi ilk altı âyetinde 

farklı görüşlere yer verdiği üç örnek bulunmaktadır. O, üçüncü âyetteki “ellezîne 

yü’minûne bi’l-gayb” cümlesi hakkında selefleri gibi muhtemel i‘rab vecihlerine yer 

vermekte ancak bahsi geçen üç selefinden farklı bir sonuca vararak bu durumu tefsirine 

eleştiri olarak yansıtmakta,518 beşinci âyetin “ve ülâike hümü’l-müflihûn” bölümüyle 

ilgili selefleri gibi iki i‘rab vechine, zamir-i faslın işlevinin ne olduğuna ve i‘rabın yol 

açtığı belâğî değişikliğe yer vermekte,519 altıncı âyette de “lâ yü’minûn” cümlesi için iki 

çözümlemeye yer vermektedir.520 Ayrıca altıncı âyette Beyzâvî “inne” edatının tanımı 

ve ameli üzerinde gerçekleşen tartışmalara yer verip Kûfelilere cevap sadedinde 

açıklamalar yaparken521 İbn Kemal “inne”nin tekid için yer aldığını ve faydasını 

belirtmekle yetinmektedir.522 Bu örnek Envâr’ın el-Keşşâf metnine yaptığı bir katkıyı 

İbn Kemal’in tefsirine veciz bir şekilde taşıdığını gösterir. Diğer örneklerde ise kendine 

özgü üslubu sebebiyle mezkur tefsirlerden hangisini izlediği çıkartılamamaktadır.  

                                                                                                                                                                              
513 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 38; Beyzâvî, Envâr, I, 38; Nesefî, Medârik, I, 18; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 233. İbn Kemal bu kelimenin nahvî konumu hakkında açıkça bir ifadeye yer vermese de onun 

kelimeyi mef‘ûl bih konumunda kabul ederek âyete anlam verdiği görülmektedir. 
514 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 39; Beyzâvî, Envâr, I, 39; Nesefî, Medârik, I, 19; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 238. 
515 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 39; Beyzâvî, Envâr, I, 40; Nesefî, Medârik, I, 19; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 241. 
516 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 41; Beyzâvî, Envâr, I, 41; Nesefî, Medârik, I, 21. İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 245. Zemahşerî, Beyzâvî ve Nesefî iki i‘rab ihtimalini de zikredip bu tür durumlarda mâna 

yönünün lafız yönüne tercih edilmesinin caiz olduğunu belirtirken İbn Kemal doğrudan muktezâ-i hali 

esas alarak tercihte bulunmaktadır. 
517 İbn Kemal’in i‘rab tercihlerine etki eden faktörler ayrıca incelenmesi gereken bir konudur. 

518 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 37; Beyzâvî, Envâr, I, 37, Nesefî, Medârik,18; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 

232-233. 
519 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, Beyzâvî, Envâr, I, 40; Nesefî, Medârik, I, 20; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 

242. 
520 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 41; Beyzâvî, Envâr, I, 41; Nesefî, Medârik, I, 21; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 246. 
521 Beyzâvî, Envâr, I, 41; Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, II, 39-42. 
522 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 244. 
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İbn Kemal’in Fâtihâ ve Bakara sûresi ilk altı âyeti boyunca farklı görüşlere yer 

vererek itirazını açıkça ifade ettiği iki örnek bulunmaktadır. Bunlardan biri Fâtiha’da 

bulunan “ğayr” kelimesi ile ilgili iken diğeri, Bakara sûresi üçüncü âyette bulunan 

cümlenin i‘rabı konusundadır. Bakara sûresi 3. âyetteki “ellezîne yü’minûne bi’l-gayb” 

ibâresi hakkında muhtemel i‘rab vecihlerine yer veren İbn Kemal, âyetin önceki cümle 

ile irtibatının kesilmesine karşı çıkmaktadır. Yazma nüshaların hâmişinde “minhu” 

kaydı ile yazara ait olduğu anlaşılan notlarda âyetin önceki âyetle ilişkisi hakkında 

Teftazânî’ye, âyetin i‘rabı hakkında ise Zemahşerî, Beyzâvî ve onları bu konuda takip 

edenlere itiraz edildiği belirtilmektedir.523 

Zemahşerî, Beyzâvî ve Nesefî bir ihtimale göre “ellezîne yü’minûne bi’l-gayb” 

ifadesinin “el-müttekîn” e bağlı olduğunu, bir ihtimale göre ise ona bağlı olmayıp ayrı 

bir cümle olduğunu belirtmekte ve buna göre muhtemel i‘rab vecihlerini 

zikretmektedirler.524 İbn Kemal bu konuda tercih yapmasının yanı sıra cümlenin ibtidâî 

olup öncesi ile bağlantısının olmadığı görüşünü eleştirmektedir.525 Ona göre “ellezîne 

yü’minûne” ifadesi “müttekîn” e bağlıdır. Ya “müttekîn”in sıfatı olarak526 cer ya medh 

olmak için “a‘ni” takdir edilerek nasb ya da “hüve” takdir edilerek ref mahallindedir. 

“Ellezîne yü’minûne” ibâresinin “el-müttekîn” e bağlı olmayıp mübteda olarak merfû’ 

olması görüşünü kendinden önceki ve sonraki cümlelerle irtibatını kurarak fasl-vasl 

olgusu üzerinden eleştirmektedir.527 Tefsirindeki bu tür örnekler onun nahvî görüşü 

farklılaştığında konuyu farklı boyutlarıyla ele aldığını ve bu yönüyle tefsirine özgünlük 

kazandırdığını göstermektedir.  

Fâtihâ ve Bakara sûresi ilk altı âyeti özelinde bakıldığında İbn Kemal tefsirinin 

tercihleri ve gerekçelendirme konusunda aldığı insiyatifler ile özgünlük değeri taşıdığı 

                                                            
523 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl Pâşâ, I, 41. 
524 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 37; Beyzâvî, Envâr, I, 37, Nesefî, Medârik, I, 18. 
525 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 232-233. 
526 Zemâhşerî, el-Keşşâf, I, 37; Beyzâvî, Envâr, I, 37, Nesefî, Medârik, I, 18. 
527 İbn Kemal’e göre, “  ُهدًى ِلْلُمتَّ۪قيَن” cümlesi ile bu cümle arasında açık bir bağ bulunuyorken bu bağın 

koparılması ve isti’nafa gidilmesi doğru değildir. Nitekim isti’naf “müttakiler niçin bununla 

hususileştiriliyorlar?” şeklinde bir soru takdiri üzerine kuruludur. Bu durumda kâfirlerin ve müminlerin 

halinden bahseden iki kıssa ile cevap verilmesi ve aralarında kemal-i ittisal olması gerekir. Ancak, zâhir 

olan bu iki kıssa arasında amaç ve üslûb bakımından kemal-i infisalin bulunmasıdır. İbn Kemal, 

bahsettiği ikinci kıssanın başlangıcı olan Bakara sûresi 6. âyeti “ ْاٌء َعلَْيِهْم َءاَْنذَْرتَُهْم اَْم لَْم تُْنِذْرُهم  ”اِنَّ الَّ۪ذيَن َكفَُروا َسَوَٓ

açıklarken de öncesi ile arasında amaç farklılığı bulunmasından dolayı fasl yapıldığını ifade etmektedir. 

Ona göre önceki kısım kitabın şanını beyân siyakında gelirken burada siyak, sapkınlık içine dalmaları ve 

isyanlarının açıklanmasıdır. 
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ortaya çıkmaktadır. Kendine özgü üslubu sebebiyle onun mezkur seleflerinden hangisini 

takip ettiğini belirlemek zor olsa da “inne” edatını açıklaması ve “ğayr” kelimesinde 

yaptığı alıntı ile onun Beyzâvî’nin el-Keşşâf metnine olan nahvî katkılarını göz önünde 

bulundurduğu anlaşılmaktadır. Envâr’ın el-Keşşâf’taki nahvî izahları içermesi sebebiyle 

İbn Kemal’in özellikle el-Keşşâf’a müracaat edip etmediği ise anlaşılamamaktadır. 

Benzer bir soruşturma Medârik için söz konusu edildiğinde incelediğimiz kesitte onun 

bâ harfinin kesra ile harekelenmesi hakkında Nesefî ile aynı ibâreye yer verdiği 

görülmektedir. Ancak bunun dışında Medârik el-Keşşâf’tan doğrudan ayrışmadığı için 

Medârik’e özgü örnekleri tespit etmek ve İbn Kemal’in bu gibi yerlerde Medârik’ten mi 

yoksa başka eserlerden mi yararlandığını tespit etmek oldukça zordur. Nitekim 

Zemahşerî’nin temas etmediği bazı nahiv konuları Nesefî tarafından aydınlatılmakta, 

ancak aynı konular Envâr’da da bulunduğundan İbn Kemal’in Medârik’ten istifade edip 

etmediğini belirlemek zorlaşmaktadır. Örneğin, Zemahşerî’nin herhangi bir izahta 

bulunmadığı, Bakara sûresi 22. âyette geçen “ce‘ale” fiilinin mef‘ûlleri,528 Bakara sûresi 

32. âyette fiili hazfolunan “subhân” mef‘ûl-ü mutlakı529 ve Nisa sûresi 73. âyette 

“ke’en” lafzının muhaffef olduğu ve isminin mahzuf olduğu bilgisi530 Envâr, Medârik 

ve İbn Kemal tefsirlerinde yer almaktadır. Ancak İbn Kemal’in ibâreleri her iki 

tefsirden de farklılık göstermektedir. Dolayısıyla İbn Kemal’in bu hususlarda 

Medârik’ten mi Envâr’dan mı istifade ettiği muğlak olsa da onun Medârik’te el-

Keşşâf’a katkı olarak okunabilecek açıklamaları kuşattığını söylemek mümkündür. 

İncelemeye konu ettiğimiz kesit dışındaki örnekler incelendiğinde İbn Kemal’in 

el-Keşşâf, Envâr ve Medârik’te temas edilmeyen konulara da yer verdiği görülmektedir. 

Örneğin o, el-Keşşâf, Envâr ve Medârik’te bulunmasa da Bakara sûresi 31. âyetinde yer 

alan “ َاِْن ُكْنتُْم َصاِدقين” cümlesinin nahvî konumu,531 “532”َواِْذ ٰوَعْدنَا ُموٰسَٓى اَْربَعيَن لَْيلَة âyetinde 

“erbeîne” kelimesinin nahvî konumu533 ve “ َفَلَْوَْل فَْضُل ّللٰاِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُ هُ لَُكْنتُْم ِمَن اْلَخاِسرين”
534 

                                                            
528 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 288; Beyzâvî, Envâr, I, 55; Nesefî, Medârik, I, 33. 
529 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 377; Beyzâvî, Envâr, I, 70; Nesefî, Medârik, I, 45. 
530 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, III, 1035; Beyzâvî, Envâr, II, 84; Nesefî, Medârik, I, 235. 
531 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 336.  
532 el-Bakara 2/51. 
533 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 380. 
534 el-Bakara 2/64. 
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âyetinde “fazlullâh” kelimesinin haberi hakkında açıklamalarda bulunmaktadır.535 Bu 

örnekler, Ebû Hayyan tarafından da benzer şekillerde açıklanmaktadır.536 Yine “ َِوَمْن يُِطع

 âyetinde Zemahşerî ve Beyzâvî 537”ّللٰاَ َوَرُسولَهُ يُْدِخْلهُ َجنَّاٍت تَْج۪ري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر َخاِلديَن فيَهاًۜ 

“hâlidîne” kelimesinin “cennât”a sıfat olmasını, sıfatın mevsufu takip etmemesi 

sebebiyle caiz görmeyip “hâlidîne hum fîhâ” ifadesinde olduğu gibi zamir gerektirdiğini 

söylerken538 İbn Kemal, kelimenin hâl olduğunu kabul etmekle birlikte bu konuda 

Zemahşerî’yi eleştiren Ebû Hayyan gibi ifadenin Kûfelilere göre sıfat olmasının da 

mümkün olduğunu, Zeccâc’ın da bu görüşü paylaştığını, sıfat ve mevsuf yanyana 

gelmese de onlar için bir zamir ibrazına gerek olmadığını belirtmektedir.539 Bunun gibi 

örneklerde İbn Kemal’in el-Keşşâf’ta gördüğü boşlukları el-Bahrü’l-muhît ile 

doldurduğu ve Zemahşerî’nin ifadelerini Ebû Hayyan üzerinden eleştirel bir tavırla 

yeniden gözden geçirdiği görülmektedir. Öte yandan Ebû Hayyân konuları işleyiş ve ele 

alış bakımından nahiv formasyonuyla hareket ederek yoğun tartışmalara ve 

açıklamalara girişmekte, İbn Kemal ise bu konuda onu düzenli şekilde takip etmeyerek 

genelde el-Keşşâf’ı izlemektedir. Örneğin İbn Kemal yukarıda zikredilen “ َاِْن ُكْنتُْم َصاِدقين” 

ibâresinin cevabı hazfolunmuş bir şart cümlesi olduğunu ve âyette geçen “ني  ”اَْنبُِؤُ۫

lafzının da buna delâlet ettiğini belirtirken540 Ebû Hayyân, Basra ve Kûfe ekollerinin 

farklı görüşlerine yer vermek sûretiyle konuyu açıklamaktadır.541  

İncelediğimiz örnekler İbn Kemal’in Beyzâvî ve Nesefî’nin el-Keşşâf’a 

sağladığı katkıları da göz önünde bulundurup kendinden önceki birikimi veciz bir 

şekilde aktardığını ortaya koymaktadır. İbn Kemal’in el-Keşşâf, Envâr ve Medârik’te 

gördüğü nahvî eksiklikleri ise el-Bahrü’l-muhît’le tamamladığı ancak yöntem açısından 

el-Keşşâf geleneğini izlemeyi sürdürdüğü gözlenmektedir. O, tercihlerini seleflerine 

nazaran daha net biçimde yansıtarak tahkik tavrı benimsemektedir. Bu yönüyle İbn 

                                                            
535 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 405. Ebû Hayyân İbn Kemal ile aynı açıklamayı vermekte ve bu 

görüşü Basralılara nispetle açıklamaktadır. 
536 Ebû Hayyân, el-Bahrü’l-muhît, I, 296, 257, 408. 
537 Nisa 4/13. 
538 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 226; Beyzâvî, Envâr, II, 64. 
539 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, III, 971; Ebû Hayyân, el-Bahrü’l-muhît, III, 200. Ebû Hayyan, 

Zemahşerî’nin ifadelerini alıntılayarak Basra ve Kûfe ekolleri arasındaki farka değinmekte ve bu görüşü 

Zeccâc’a nispet ederek açıklamaktadır.  
540 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 
541 Ebû Hayyân, el-Bahrü’l-muhît, I, 296. Ebû Hayyân’ın verdiği bilgiye göre İbn Kemal, Basralıların 

görüşlerine paralel bir beyânda bulunmaktadır. 
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Kemal tefsiri, nahiv konusunda İbn Kemal’in görüşlerinin tespit edilebilmesi için 

başvurulabilecek bir kaynaktır. Tercihleri konusunda özellikle bir kitaba bağlı 

kalmadığı, kimi zaman Ebû Hayyân’ın görüşüne itimad ederek el-Keşşâf’a ve hatta 

Basra ekolüne muhalefet ettiği, kimi zamansa herhangi bir eleştiri ve açıklamada 

bulunmaksızın el-Keşşâf’ı takip ettiği görülmektedir. O, sistemli bir eleştiri üslûbu takip 

etmese de gerekli gördüğünde nahvî açıklamalarını genişleterek eleştirilerini 

arzetmektedir. 

2. Belâgat İlimleri 

Sözün doğru ve güzel bir şekilde yerinde kullanılması anlamına gelen belâgat, tedvin 

edilene kadar farklı isimlerle anılmış ve bugün belâgat ilmi içerisinde değerlendirilen 

bazı mevzular nahiv, sarf, tefsir, kelâm, mecâz’ül-Kur’ân eserleri içerisinde 

incelenmiştir.542 Bir ilim olarak belâgat, asıl konularını Abdülkâhir el-Cürcânî’nin (ö. 

471/1078-79) Delâilü’l-i‘câz ve Esrârü’l-belâga isimli eserleri ile kazanmış, sistematik 

hale gelmesi ise belli ölçüde Fahreddin er-Râzî’nin Nihâyetü’l-îcâz fî dirâyeti’l-i’câz’ı 

ve asıl olarak Sekkâkî’nin (ö. 626/1229) Miftâhu’l-ulûm adlı eserinin üçüncü bölümü ile 

gerçekleşmiştir.543  

Belâgat ilminin tefsirle buluşması konusunda kilit eser, hiç şüphesiz 

Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ıdır. Zemahşerî bu eserinde Abdülkâhir el-Cürcânî’nin 

geliştirip Kur’an üzerindeki ilk uygulamalarını verdiği nazım (sözdizimi) teorisini, 

Kur’an’ın başından sonuna değin uygulamış ve böylece belâgî tefsir geleneğine öncülük 

etmiştir.544 Nitekim Abdülkâhir el-Cürcânî, Delâil’de Kur’an’ın muarızlarına meydan 

okuduğu i‘câzını fesâhat ile açıklamış, fesâhati de nazım ile temellendirmiştir.545 

İbn Kemal de belâgatin temeli ve fesâhatin kuralının, kelâmın cüzleri arasında 

gerçekleşen nazım olduğunu belirtmektedir.546 O, nazmın, kelâmın cüzleri olan 

                                                            
542 Hulusi Kılıç, “Belâgat”, DİA, V, 380-381. 
543 Hasan Taşdelen, “Belâgat İlmi ve Tarihi”, İslâm Medeniyetinde Dil İlimleri, s. 261-274. 
544 Boyalık, “Abdülkâhir Cürcânî’nin Sözdizimi Teorisi ve Tefsir Geleneğine Etkisi”, s. 206. 
545 M. Taha Boyalık, Dil, Söz ve Fesâhat, İstanbul: Klasik Yayınları, 2016, s. 23. Abdülkâhir el-Cürcânî 

fesâhat ve belâgat kavramlarını eş anlamlı olarak kullanmaktadır. Bkz. Boyalık, Dil, Söz ve Fesâhat, s. 

191. 
546 İbn Kemal, “Risâle fi tahkiki ma’ne’n-nazmi ve’s-siyâğati”, Mecmû‘u resâil, IV, 207; İbn Kemal, 

Selâsu Resâil fi’l-luğati, “Risâle fî beyân mâ izâ kâne sâhibu ilmi’l-meânî yuşâriku el-luğaviyye fi’l-bahsi 



83 

 

sözcükleri, üzerinde uzlaşıldığı şekliyle sıralamak değil, nefsî mânaların tertibine göre 

düzenlemek olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla nazımda asıl olan, lafızların 

hususiyetleri değil nahvin anlamlarıdır.547 Çünkü kelâmın maddeleri aynı kalsa da 

nazım değiştiğinde kelâmın delalet ettiği ikincil mânaları da değişmektedir. İbn 

Kemal’in bu meyandaki ifadeleri ve meânî alanındaki çalışmalarının Miftâh üzerinde 

yoğunlaşması onun belâgatte Sekkâkî ve Abdülkâhir el-Cürcânî’nin548 yolunu izlediğini 

göstermektedir.549 İbn Kemal âyetlerdeki zatî güzelliğin belâgate, arazî güzelliğin ise 

fesâhate râcî olduğunu550 ve Kur’an’ın muarızlarına belâgatiyle meydan okuduğunu 

belirtmektedir.551 

                                                                                                                                                                              
an el-müfredâti’l-elfâz”, s. 184; Hasan Taşdelen, “Kemal Paşazade, Hayatı, Eserleri ve Belağatla İlgili 

Görüşleri”, (Yüksek Lisans Tezi, Bursa, 1995), s. 95. 
547 İbn Kemal, “Risâle fi tahkiki ma’ne’n-nazmi ve’s-siyâğati”, IV, 213.  
548 Onun belâgat risâlelerinde Şeyh ismiyle andığı Abdülkâhir el-Cürcânî’den ismen uzun pasajlar 

alıntıladığı ve onun görüşlerinin doğru anlaşılmasını sağlamaya gayret ettiği, bu minvalde sık sık 

Sekkâkî’ye eleştiriler yönelttiği görülmektedir. Birkaç örnek için bkz. İbn Kemal, Mecmû‘u resâil, IV, 

208, 209, 210, 211, 213, 242, 243. 
549 İbn Kemal, meânî ilmiyle ilgili Risâle fi beyâni enne sâhibe ilmi’l meânî yüşâriku’l-luğaviyye, Risâle fi 

tahkîki ma’ne’n-nazmi ve’s-siyâğa, Risâle fi tahkîki’l havâs ve’l-mezâyâ, Risâle fi’l-îcâz ve’l-ıtnâb, Risâle 

fî hitâbi’l-vâhid hitâbe’l-isneyn gibi risâlelerinin yanında Sekkâkî’nin Miftâhu’l-ulûm adlı eserinin 

üçüncü kısmını oluşturan belâgat bahsi üzerine birçok çalışma yapmıştır. Miftâh’taki belâgat bahsinin 

başından müsned ileyhin ism-i işaret olması konusunun bir kısmını içine alacak şekilde bir şerh, Hâşiye 

alâ şerhi’l-miftâh li’s-Seyyid adıyla Seyyid Şerîf şerhinin dibâcesi üzerine bir hâşiye, Şerhu ebyâti’l-îzâh 

ve’l-miftâh adıyla Miftâh ile Îzâh’taki şiirler için bir şerh ve son olarak haber kipinden bahseden 

bölümden müsned ileyh bahsinin sonuna kadar bir takım tasarruflarla metni tashih ederek Tağyîru’l-

miftâh isimli eserini oluşturup buna şerh ve hâşiye yazmıştır. Yine ona, Telhîs’in en önemli şerhlerinden 

Teftâzânî’ye ait Mutavvel üzerine Şerhu evâili’l-mutavvel ismiyle bir şerh de nispet edilmektedir. 

Belâgatle ilgili risâleleri için bkz. İbn Kemal, Mecmû‘u resâili’l-allâme İbn Kemal Paşa, IV. cilt; Miftâh 

metni üzerine yaptığı çalışmalar için bkz. Musa Alak, “Kemalpaşazâde’nin Şerhu Tağyîri’l-miftâh Adlı 

Eserinin Tahkik ve Tahlili”, s. 175; Mutavvel üzerine yaptığı çalışma için bkz. Mustafa Irmak, “Bir 

Belâgat Kitabı Olarak Mutavvel ve Osmanlı Medreselerinde Okunuş Biçimi Üzerine Bir Risâle”, 

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 42 (2012/1), 176; Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye, 

nr. 188-053. 
550 İbn Kemal, “Risâletü’l-ferâid”, Resâilü İbn Kemâl, s. 324. 
551 İbn Kemal, “Risâle fî beyân mâ izâ kâne sâhibu ilmi’l-meânî yuşâriku el-luğaviyye fi’l-bahsi an el-

müfredâti’l-elfâz”, Selâsu Resâil fi’l-luğati, s. 184; İbn Kemal, “Risâletü’l-ferâid”, Resâilü İbn Kemâl, 

264. İbn Kemal, Kur’an’ın i‘câzına dair yazdığı risâlede onun muarızlarına fesâhat ve belâgatiyle meydan 

okuduğunu belirtmekte ve Nazzam’ın sarfe teorisine ılımlı yaklaşmakta, Şerif Murtaza’nın 

kavramsallaştırdığı sarfeye ise karşı çıkmaktadır. Bkz. Mehmet Mahfuz Ata, “İbn Kemal ve Risâle fi 

İ‘cazu’l-Kur’an adlı eserinin tahkiki”, (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 1992), s. 70, 71; Ali 

Öge, “Şeyhu’l-İslam İbn Kemal’in Kur’an-ı Kerim’in İ‘câzıyla İlgili Görüşleri”, Diyanet İlmi Dergi, 

50/2, (2014), s. 101.  
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2.1.  Meânî 

Meânî “lafızların hallerini muktezâ-i hale uygunluk açısından inceleyen ilim” olarak 

tanımlanmıştır.552 Bu çerçevede meânî ilminde cümle çeşitleri, özellikleri ve kısımları 

(haberî-inşaî), cümle ögelerinin durumları (takdim-tehir, hazif-zikr, tarif-tenkîr), 

cümleler arasındaki ilişkinin durumu (fasl-vasl) ve mânayı ifade etmede sözün uzun 

veya kısa tutulması (îcâz-ıtnâb-müsâvât) konuları muktezâ-i hale uygunluk açısından 

incelenmektedir. İbn Kemal yerleşik tanımı kabul etmekle birlikte meânî ilmini 

“kelâmın terkiplerinin özelliklerinin bilgisi” (ma‘rifetü havâssi terâkîbi’l-kelâm) 

şeklinde de betimlemiştir.553 O, bu ilimde sözün fesâhate uygunluk554 ve güzellik-

çirkinliği açısından incelendiğini, sözün güzelliğinin, bir diğer deyişle edebî değerinin 

ise lafızların yerinde kullanılıp kullanılmamasına bağlı olduğunu belirtmiştir.555  

Aşağıdaki başlık altında meânî ilminin İbn Kemal tefsirinde nasıl bir konuma 

sahip olduğu ve meânî ilmi uygulamalarının İbn Kemal tefsirinde nasıl karşılık bulduğu 

ele alınacak, ardından tefsir, elde edilen veriler ışığında el-Keşşâf, Envâr ve Medârik ile 

mukayese edilecektir. 

2.1.1. İbn Kemal Tefsirinde Meânî 

İbn Kemal tefsirinin mukaddimesi bulunmamakta ve o, tefsirde izleyeceği yönteme dair 

herhangi bir açıklama yapmamaktadır. Ancak onun tefsirde yer alan ifadelerinden ve 

ilâhî muradı ortaya çıkarmada meânî ilmi uygulamalarına biçtiği rolden, belâgat 

yönelimli bir tefsir anlayışı benimsediği anlaşılmaktadır. O, âyetlerde görülen takdim-

tehir,556 hazif-zikir,557 tarif-tenkîr558 gibi nazımla ilişkili her türlü değişkeni dikkate 

                                                            
552 Kazvînî, Telhîsü’l-miftâh, s. 12; İbn Kemal, “Risâletü’l-ferâid”, Resâilü İbn Kemâl, 326-327; Musa 

Alak, “Kemalpaşazâde’nin Şerhu Tağyîri’l-miftâh Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili”, s. 43 (Bundan sonra 

İbn Kemal’in bu eserine atıf yapılmak istendiğinde Şerhu Tağyîri’l-miftâh, Alak’ın ifadelerine yer 

verilmek istendiğinde tez künyesi kullanılacaktır.) 
553 İbn Kemal, “Risâle fi tahkiki ma’ne’n-nazmi ve’s-siyâğati”, IV, 213.  
554 İbn Kemal, fesâhatin güzelliği gerektirmediğini, makamın değişmesine bağlı olarak fasih lafzın 

güzelliğinin de değişeceğini Abdülkâhir el-Cürcânî’nin Delâil’deki ifadelerine atıfla açıklamaktadır. 

Nitekim fasih bir lafız uygun bir yerde kullanıldığında güzel olurken, uygun olmayan bir makamda 

kullanıldığında çirkin olabilir. İbn Kemal, “Risâle fî beyân mâ izâ kâne sâhibu ilmi’l-meânî yuşâriku el-

luğaviyye fi’l-bahsi an el-müfredâti’l-elfâz”, Selâsu Resâil fi’l-luğati, s. 179-180. 
555 İbn Kemal, Şerhu Tağyîri’l-miftâh, 51, 52, 53. İbn Kemal, “Risâletü’l-ferâid”, Resâilü İbn Kemâl, 325. 
556 Bazı örnekler için bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 215, 235, 237, 238, 239, 240, 249; a.e., II, 427, 

436, 442, 452, 475, 555 vd. 
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almakta ve tercih unsurları üzerinden ilâhî sözdeki anlam inceliklerini araştırmaktadır. 

Tefsirindeki “Kur’an’ın i‘câzının esâsı, tasvîr değil takdir yoluyla tehaddînin 

gerçekleştiği kanun ve müfessirin gözetmesi gereken en önemli şey olan nazım…”559, 

“Allah’ın Kur’an’ı beliğ kimseleri aciz bırakan bir şekilde telif ettiği…”560 ve “fesâhati 

ile mu‘cîz olan Kur’an…”561 şeklindeki ifadeleri onun Kur’an’ın i‘câzını fesâhati ile, 

fesâhati de nazım ile açıkladığını göstermektedir. Bu da onun belâgat merkezli bir tefsir 

yönelişine sahip olduğunu destekler niteliktedir. Dolayısıyla İbn Kemal’in tefsir 

araştırmasında âyetlerin söz dizimindeki edebî incelikler üzerinde yoğunlaşması, 

tefsirindeki nazma ve fesâhate yönelik ifadeleri ve el-Keşşâf ile kurduğu yakın ilişki göz 

önüne alındığında onun tefsirinin merkezine Zemahşerî kanalıyla Abdülkâhir el-

Cürcânî’den tevârüs ettiği nazım teorisini koyduğu söylenebilir. 

Bir bağlamda söylenebilecek sayısız söz bulunduğu için farklı sözdizimi 

alternatifleri gündeme gelmekte ve bu alternatifler göz önüne alınarak kurulan cümlede 

çok sayıda anlam incelikleri ortaya çıkabilmektedir. el-Keşşâf geleneğinde müfessirler 

sözgelimi “hamd” lafzının hangi mânaya delâlet ettiğini söyleyerek ve gramatik işlevini 

belirleyerek sadece lugavî ve nahvî tefsir yapmamakta bunun yanında alternatifleri de 

arayarak belâgat metodunu kullanmaktadırlar. Bu çerçevede İbn Kemal tefsirinde 

“Kelime anlamı” bahsinde söz edildiği üzere furûk nazariyesine yer verilmektedir. Aynı 

cümle içerisinde tercih edilebilecek muhtemel kelimeler zikredilerek aralarındaki 

farklara işaret edilmekte, bu araştırma kelimelerin cümle içerisindeki dizimlerinde de 

sürdürülmektedir. Örneğin el-Keşşâf ve onu takip eden tefsirlerde olduğu gibi İbn 

Kemal tefsirinde de alternatiflerinden ayrıştırılarak hamd kelimesinin tercih 

edilmesindeki incelikler araştırıldıktan sonra, Fâtiha sûresi birinci âyetin tefsirinde 

                                                                                                                                                                              
557 Bazı örnekler için bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 351; a.e., II, 416, 436, 456, 495, 506, 510, 512, 

515, 518, 523, 543, 659, 663, 682 vd. 
558 Bazı örnekler için bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 211, 244, 262, 263, 276, 284; a.e., II, 449, 466, 

493 vd.; Bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 232, 257, 258, 272, 276, 277; a.e., II, 404, 428, 459, 467, 

493. 
559 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, III, 1072. İbn Kemal’in Nisa sûresi 102. âyeti sırasında yer verdiği bu 

ifadeyi Zemahşerî’nin Tâhâ sûresi 39. âyetinin tefsiri sırasında “tasvîr değil takdir yoluyla” kaydı 

olmaksızın aynı ibarelerle zikrettiği görülmektedir. Zemahşerî, el-Keşşâf, XI, 655. 
560 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, III, 1120. Aynı ifade benzer ibârelerle el-Keşşâf ve Envâr’da da yer 

almaktadır. (Zemahşerî, el-Keşşâf, VI, 272; Beyzâvî, Envâr, II, 110.) İbn Kemal bu ifadesi esnasında 

nazım kavramını kullanmasa da Kur’an’ın telifi ile mû‘ciz olduğunu ifade etmesi, i‘câzın sözdiziminde 

(nazımda) aranmasının gerekliliğini göstermektedir. 
561 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 292. 
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marifeliğin kelimeye kattığı anlam ziyadesi, Allah isminin tercih edilmesi ve bu ismin 

hamdden sonra zikredilmesinin hikmeti, isim cümlesi formunun tercih edilmesi ve 

“âlemîn” kelimesinin çoğul ve marife olarak zikredilmesinin kattığı anlam inceliği 

üzerinde durulmaktadır.562 İbn Kemal’in bu minvalde dilsel verilere de sözdizimi 

motivasyonuyla baktığını söylemek mümkündür. Örneğin o bu âyet için el-Keşşâf’ta 

olduğu gibi isim cümlesi formunun tercih edilmesindeki inceliği açıklamak üzere nahiv 

ve kıraat bilgisine yer vermektedir. Hamd kelimesinin fiili hazfolunan mastarlardan 

olduğunu belirtmekte, bunu desteklemek üzere şâz olan mansub kıraati örnek 

getirmekte ve buna rağmen niçin isim cümlesi tercih edildiğini soruşturmaktadır.  

Özellikle sarf ve kıraat konularında Endülüslü müfessirlerden istifade ettiği 

görülen İbn Kemal, onların nahiv merkezli yaklaşımlarına karşı belâgî incelikleri ön 

plana alarak el-Keşşâf çizgisini devam ettirmektedir. Bu durum kendini Besmeledeki fiil 

takdirinde göstermektedir. Her mamûlün bir âmili olması gerektiği esasına dayanan 

âmil teorisine göre Besmeledeki “bâ” harfinin bir müteallaka ilişmesi gerekir. Bu 

sebeple müfessirler âyette hazif olduğu konusunda hemfikirdir. Ancak mahzuf 

kelimenin isim veya fiil olması, fiil ise fiilin tayini, tayin edilen fiile göre cümlenin inşâî 

veya haberî olması ve takdirin gerçekleşeceği yer hakkında fikir birliği oluşmamıştır. 

Zemahşerî ve onu takip eden müfessirler müteallikin/mef‘ûlün takdimi ihtimâm ve 

ihtisâs ifade edeceği için fiilin sona takdir edilmesini gerekli görmektedirler.563 

Zemahşerî, Beyzâvî ve Nesefî cahiliye Araplarının işlerine başlarken “bismi’l-lât” ve 

“bismi’l-uzza” dediklerini, bu sebeple ismi ile başlanmaya layık olan zâtın sadece Allah 

Teâlâ olduğunun (ihtisâs) ifade edilmesi ve müteallik olan “Allah” isminin önemine 

binaen (ihtimâm) mef‘ûlün öne alınması gerektiğini belirtmişlerdir. el-Keşşâf, Envâr ve 

Medârik’te mef‘ûlün takdiminden hâsıl olan ihtimâm ve ihtisâs mânaları, Hud sûresi 41. 

âyeti “ ًۜيَها َوُمْرٰسيَها  gibi takdimin ”اِيَّاَك نَْعبُدُ “ ve Fâtihâ sûresi 4. âyeti ”َوقَاَل اْرَكبُوا ۪فيَها بِْسِم ّللٰاِ َمْجٰر  

görüldüğü diğer âyetler örnekliğinde izah edilmektedir. Ebû Hayyân ve İbn Atıyye ise 

standart dizilişe göre fiil cümlelerinde âmil olan fiilin önce gelmesi gerektiğinden 

                                                            
562 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 27; Beyzâvî, Envâr, I, 27; Nesefî, Medârik, I, 9; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, 

I, 208, 209, 211, 212. 
563 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 25; Beyzâvî, Envâr, I, 25; Nesefî, Medârik, I, 7; Teftâzânî, Hâşiye ale’l-Keşşâf, 

vr. 13a- 13b; Tîbî, Fütûhu’l-gayb, 684. Tîbî, İbnü’l-Müneyyir ve İbn Bintü’l-Irakî’nin konu hakkındaki 

görüşlerini de aktarmaktadır. Buna göre İbnü’l-Müneyyir, “ebtediu” fiilini tercih ederek takdiri başa 

almakta el-İnsaf sahibi İbn bintü’l-Irakî ise bu konuda Zemahşerî’nin tercihini isabetli bulmaktadır. 
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hareketle fiili başa takdir etmişler ve bir kelimenin öne alınmasının ihtisâs anlamı 

taşımayacağını ifade etmişlerdir.564 İbn Kemal’e gelince o, el-Keşşâf ve bu çizgide 

yazılan tefsirleri izleyerek fiili sona takdir etmekte ancak bunun gerekçelerini 

zikretmemektedir. Onun Besmele tefsirinin ilk cümleleri şu şekildedir: “Bismi gizli bir 

fiille nasbedilmiştir. Onun takdiri, bismillâhi ekrau şeklindedir. Mâmûlün takdimi, 

ihtimâm ve ihtisâs içindir.”565 İbn Kemal, Besmele tefsiri içerisinde mahzuf fiilin 

takdim-tehirine yönelik açıklamanın yanında el-Keşşâf, Envâr ve Medârik’te olduğu 

gibi “Rahmân” ve “Rahîm” sıfatlarının sıralanışındaki anlam inceliğini de araştırmış, 

buna bir de Beyzâvî gibi “isim” kelimesinin zikredilmesinin sebebini eklemiştir.566 İbn 

Kemal bu şekilde tefsiri boyunca nazma taalluk eden her türlü değişkeni dikkate alarak 

sözün dizimini incelemeye konu etmiştir.  

O, tefsirinde muktezâ’l-makâm ve siyâk kavramlarını düzenli olarak 

kullanmakta, bu kavramları kullanmadığında da sözün makamının gereklerini ve sözü 

ortaya çıkaran halin gereklerini göz önünde bulundurmak sûretiyle müsned ile müsned 

ileyh arasında ilişki kurulduğunda ortaya çıkan durumları incelemeye konu 

etmektedir.567 Nitekim o, beliğ kelâmda ibretin akla ilk gelende değil makamın 

muktezâsında aranması gerektiğini568 ve latif itibarların makamın yardımı ve halin 

iktizâsınca ortaya çıktığını ifade etmektedir.569 

2.1.2. el-Keşşâf, Envâr ve Medârik Tefsirleriyle Mukayese 

İbn Kemal el-Keşşâf, Envâr ve Medârik’te işaret edilen edebî nükteleri kaçırmamakta, 

bu tefsirlerde yer almayan yeni edebî anlam inceliklerine işaret etmekte ve meseleleri 

tahkik etmektedir. Bu sebeple önce İbn Kemal tefsirinde yer alıp el-Keşşâf, Envâr ve 

Medârik’ten birinde temas edilen veya hiçbirinde temas edilmeyen örneklere yer 

                                                            
564 Ebû Hayyân, el-Bahrü’l-muhît, I, 127; İbn Atıyye, el-Muharrerü’l-veciz, I, 61.  
565 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 201. Ayrıca Zemahşerî ve Nesefî, bu tür bir takdirin Arap dilinde de 

Kur’an’da da vaki olduğunu açıklayıp daha sonra Alak sûresinde okuma fiilinin niçin müteallik bih olan 

“bi’smi rabbike” ifadesine öncelendiğini, burada ise tersinin vaki olduğunu konu etmektedirler. 

Beyzâvî’nin ilgili karşılaştırmaya kısa bir şekilde değindiği, İbn Kemal’in ise bu karşılaştırmaya yer 

vermediği görülmektedir. 
566 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 201-202. 
567 Kavramı açıkça kullandığı örneklerden bazıları için bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 256, 265, 

284, 311, 337, 340, 359; a.e., II, 403, 407, 409, 434, 509, 558, 571, 608, 610, 612, 627, 712, 723, 734, 

742; a.e., III, 892. 
568 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 284. 
569 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 250. 
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verilerek İbn Kemal’in kaynakları ortaya çıkarılacaktır. Daha sonra İbn Kemal’in 

Zemahşerî, Beyzâvî ve Nesefî tarafından izah edilen hususlardaki tasarruflarını nasıl 

gerçekleştirdiğine yönelik örneklere geçilecektir. 

Beyzâvî meanî alanında el-Keşşâf’ta zikredilen görüşler arasında tercih yapmak 

ve el-Keşşâf’ta bulunmayan edebî anlam inceliklerine işaret etmek sûretiyle el-Keşşâf’a 

katkıda bulunmaktadır. İbn Kemal, Beyzâvî’nin işaret ettiği bu inceliklere kimi zaman 

herhangi bir izah getirmeksizin aynıyla, kimi zaman Beyzâvî’nin araştırdığı konuya 

farklı bir izah getirerek, kimi zaman ise ona itiraz ederek yer vermektedir. İncelediğimiz 

kesitte İbn Kemal ve Beyzâvî’nin değindiği meânî uygulamalarına Besmelede “isim” 

kelimesinin zikredilme sebebi,570 Fâtiha’da “iyyâke” lafzının tekrar etmesinin hikmeti 

ile ibadet etme ve yardım dileme fiilinin çoğul kipi ile gelmesindeki nükte,571 Bakara 

sûresi 3. âyetinde standart dizilişin aksine “mimmâ razeknâhum” mamûlünün âmili olan 

“yünfikûn” fiiline takdimi,572 aynı âyette yer alan “min” harf-i cerinin kattığı anlam,573 

“musallîn” yerine namazı ikame etme fiilinin tercih edilmesinin sebebi,574 Bakara sûresi 

4. âyette yer alan atıf,575 6. âyette geçmiş zaman sîgasının kullanımı576 ve kâfirler için 

müjdelemenin değil “inzâr”ın tercih edilmesi577 hakkındaki yorumları örnek 

gösterilebilir. Bu örneklerden Besmelede “isim” kelimesinin zikredilme sebebi, “min” 

harf-i cerinin kattığı anlam, Bakara sûresi 6. âyette geçmiş zaman sîgasının kullanımı ve 

kâfirler için müjdelemenin değil “inzâr”ın tercih edilmesi hususunda İbn Kemal’in 

Beyzâvî ile aynı konulara temas edip farklı açıklamalar getirmesi, onun Beyzâvî’nin 

sorularını göz önünde bulundurmakla birlikte bu sorulara kendine özgü yanıtlar 

aradığını göstermektedir.  

                                                            
570 Beyzâvî, Envâr, I, 26; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 202. 
571 Beyzâvî, Envâr, I, 29; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 215. 
572 Beyzâvî, Envâr, I, 39, İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 237.  
573 Beyzâvî, Envâr, I, 39, İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 237. 
574 Beyzâvî, Envâr, I, 38, İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 235. 
575 Beyzâvî, Envâr, I, 39; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 238. 
576 Beyzâvî, Envâr, I, 40; Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, II, 43; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 245. Zemahşerî 

ve Nesefî âyette tercih edilen fiil sigası hakkında herhangi bir yorumda bulunmazken Beyzâvî ve 

Fahreddin er-Râzî, Mu‘tezîle’nin bu kullanımı Allah’ın kelâmının hâdisliğine delil olarak getirdiğini ifade 

ederek buna cevap verirler. İbn Kemal ise muhatabın hali gözetildiği için haberin mazi sîgası ile geldiğini 

nitekim mütekellim bu zamâna dahil olmadığını belirtmekte ve bir başka açıdan da haberin her üç zamâna 

delâletinin mümkün olduğunu söylemektedir. 
577 Beyzâvî, Envâr, I, 40; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 246. 



89 

 

Nesefî’nin kelâma ve kıraate taalluk eden konular haricinde el-Keşşâf 

çizgisinden çok fazla ayrışmaması sebebiyle el-Keşşâf’a katkıları Beyzâvî’den azdır. 

Meânî uygulamalarıyla ilgili incelediğimiz kesitte İbn Kemal’in Nesefî’yi kaynak 

olarak kullandığına dair herhangi bir açıklamasına rastlanmamıştır. 

İbn Kemal’in el-Keşşâf, Envâr ve Medârik’te bulunmayan meânî ilmi 

uygulamaları, onun farklı kaynaklardan da istifade ettiğini göstermektedir. Örnekler 

incelendiğinde onun meânî ilmi uygulamaları konusunda büyük oranda Fahreddin er-

Râzî ve Râgıb el-Isfahânî’nin tefsirlerinden istifade ettiği anlaşılır. İbn Kemal’in el-

Keşşâf, Envâr ve Medârik’te dikkat çekilmemiş olan mâlikliğin din gününe tahsis 

edilmesinin sebebi ile ilgili âyetler arasındaki irtibatı gözeterek yaptığı açıklama,578 

Fâtiha sûresinde muktezâ-i hâlin gaipten muhataba geçişi (iltifâtı) gerektirdiğini izah 

etmesi,579 “nesteîn” kelimesinde çoğul kipinin kullanılmasını muktezâ-i hâle uygun 

olmakla niteleyip bu âyeti okuyan kişinin adeta “Ben senin kullarından yalnızca 

biriyim” demiş olduğunu ifade etmesi,580 “ihdinâ” fiilinin çoğul gelmesinin duanın 

umumî olarak yapıldığında icabete daha layık hale geldiğini ifade ederek bununla 

irtibatlı olarak zikrettiği bir kıssa ve iki salavat arasında yapılan duanın ve kişilerin 

birbirlerine karşı ettikleri duanın icabeti sağlayacağı ile ilgili açıklamaları581 onun 

doğrudan Râzî’nin tefsirinden istifade ettiğini göstermektedir.  

İbn Kemal, Râgıb el-Isfahânî’nin tefsirinden de azami derecede istifade 

etmektedir. Örneğin o Beyzâvî’nin de incelemeye konu ettiği Bakara sûresi 3. âyette 

niçin “musallîn” kelimesinin tercih edilmediği sorusunu582 Râgıb gibi niçin “yukîmûne” 

fiilinin tercih edildiği583 ve namazdan sonra niçin zekatın değil infakın zikredildiği584 

soruları ile sürdürmektedir. Bu yorumları onun Râgıb el-Isfahânî’nin tefsirine doğrudan 

müracaat ettiğini göstermektedir. İbn Kemal söz konusu âyetin devamında seleflerinde 

                                                            
578 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 214; Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, I, 245. 
579 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 215. Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, I, 256. 
580 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 215; Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, I, 251. 
581 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 217-218; Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, I, 260. 
582 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 235; Beyzâvî, Envâr, I, 38; Râgıb el-İsfahânî, Câmi‘u’t-tefâsîr, s. 156-

157. 
583 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 235; Râgıb el-İsfahânî, Câmi‘u’t-tefâsîr, s. 157. 
584 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 237. Râgıb el-İsfahânî, Câmi‘u’t-tefâsîr, s. 158. 
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rastlamadığımız şekilde bu sorulara “yü’minûne” fiilinin kullanılması585 ve zikri geçen 

kimselerin “kendilerine indirilene iman etmelerinin” niçin “kendilerinden önce 

indirilenlere iman etmeleri”ne öncelendiği586 sorularını ekleyerek âyetin geri kalanı için 

de aynı soruşturmayı sürdürmektedir. Böylece onun âyetlerin nazmından kaynaklanan 

edebî nüktelere dikkat çekerken birçok tefsirden istifade ettiği ve onları da aşarak hiçbir 

unsuru kaçırmamaya çalıştığı anlaşılmaktadır. 

İbn Kemal; Zemahşerî, Beyzâvî ve Nesefî tarafından izah edilen hususlarda bu 

tefsirleri doğrudan izlememekte, gerek ibâreleriyle gerekse içeriğiyle birçok tasarrufta 

bulunmaktadır. Nitekim o kimi zaman “hamd” kelimesindeki harf-i tarifin kattığı anlam 

inceliğini belirtirken olduğu gibi seleflerine itiraz edip farklı görüşleri kendine özgü 

gerekçelerle tahkik etmekte, “âlem” kelimesi için çoğul formun tercih sebebinde olduğu 

gibi seleflerinin de zikrettiği bir görüşü açımlamakta, “lâ raybe fîh” ifadesindeki 

sözdizimi araştırmasında olduğu gibi seleflerinden farklı bir görüş benimsemekte, 

Bakara sûresi 5. âyette “ülâike” lafzı tekrar edilirken arada atıf harfi zikredilmesinin 

sebebini izah ederken selefleri ile aynı meseleyi belâgî terimleri kullanarak tekrar ele 

almakta ve Bakara sûresi 6. âyette yer alan harf-i tarifin anlamı konusunda olduğu gibi 

muhtemel açıklamalar arasında tercihlerde bulunmak suretiyle tasarruflarda 

bulunmaktadır.  

Zemahşerî’nin meânî ilmini tefsire uygulamasındaki başarısı takdirle 

karşılanmakla birlikte o, dil ve belâgat verilerini Mu‘tezilî düşünceyi temellendirmede 

araç olarak kullandığı için eleştirilmektedir.587 el-Keşşâf’ın Mu‘tezîlî düşünceden 

arındırılmasını amaç edinen müfessirler de aynı metodu kullanarak bağlı bulundukları 

mezhep açısından el-Keşşâf metnini yeniden yorumlamış ve telif eserler kaleme 

almışlardır.588 İbn Kemal’in meânî uygulamalarındaki yorumlara itirazları da kimi 

zaman kelâma taalluk eden belâgî açıklamalarda ortaya çıkmaktadır. O, kimi zaman 

üstü kapalı kimi zamansa açıktan getirdiği bu eleştirileri sadece Mu‘tezilî düşünceye 

                                                            
585 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 239. 
586 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 239. 
587 Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II, 467-469. İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, Ankara: Diyanet İşleri 

Başkanlığı Yayınları, 1988, I, 383-385. 
588 Mahmut Ay, “Envârü’t-tenzîl’in Kaynakları ve Tefsir Yöntemi”, İslâm İlim ve Düşünce Geleneğinde 

Kâdî Beyzâvî, ed. Mustakim Arıcı, İstanbul: İSAM, 2017, s. 408. 
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karşı yapmamakta, kendi mensubu bulunduğu Eş‘arî-Mâtürîdî geleneğin düşünce 

sistemine uyum sağlasa da kimi âyetlerdeki belâgî açıklamaları kabul etmemektedir. 

İncelediğimiz kesitte bunun en açık örneği “hamd” kelimesindeki lam-ı tarifin cins mi, 

istiğrak mı ifade ettiği tartışmalarıdır. 

Zemahşerî Arap dilinden bir örnek getirerek, Fâtiha sûresinde yer alan hamd 

kelimesindeki harf-i tarifin istiğrak anlamı taşıdığını düşünmenin bir yanılgı olacağını, 

bu harfin herkes tarafından bilinen hamde işaret ettiğini ve diğer cinsler arasından bir 

cinsi ifade ettiğini söylemektedir.589 Zemahşerî bu örnekte doğrudan kelâmî 

sayılabilecek herhangi bir açıklama yapmamaktadır. Nitekim el-Keşşâf şârihlerinden 

Seyyid Şerîf el-Cürcânî ve Teftâzânî de, Zemahşerî’nin doğrudan kelâmî bir kaygı 

güderek tercihte bulunmadığını düşünmektedir.590 Beyzâvî bu kelimedeki lâm-ı tarifin 

mâhiyeti bakımından yani herkesçe malum olan hamdi ifade etmesi bakımından cins; 

tek tek fertlerin hamdini kapsaması bakımında da istiğrak ifade edebileceğini 

belirtmektedir. Devamında istiğrak mânasını destekleyecek şekilde “ َوَما بُِكْم ِمْن نِْعَمٍة فَِمَن

 âyetinin de dolaylı veya dolaysız (.Sizde ne tür nimet varsa hepsi Allah’a aittir)  591”ّللٰاِ 

her hayrı Allah’ın bahşettiğini ifade ettiğini söylemekte ancak yine de konuyu doğrudan 

kulların fiillerinin yaratıcısının Allah Teâlâ olduğu ile irtibatlandırmamaktadır.592 Nesefî 

ise harf-i tarifin anlamı konusundaki bu araştırmayı doğrudan kelâmî düzleme 

çekmektedir. O, kelimedeki lam-ı tarifin Ehl-i sünnet’e göre istiğrak anlamı taşıdığını, 

konunun kulların fiillerini yaratması meselesine dayanması sebebiyle Mu‘tezîle’nin 

istiğrakı kabul etmediğini belirtmektedir. Tîbî de Zemahşerî’nin lâm-ı tarifin ifade ettiği 

anlamı, Mu‘tezile mezhebine mensubiyeti sebebiyle cins ile açıkladığını 

düşünmektedir.593 Nesefî’ye göre bu harf, iyilik nihai mânada Allah’a ait olduğu için 

istiğrak mânasına alınmalı ve tüm iyiliklerin kaynağı Hak Teâlâ olarak görülmelidir.594 

Ehl-i Sünnet çizgisinde bir müfessir olan İbn Kemal ise, bu harfin istiğrak değil cins 

ifade ettiği görüşündedir. Ona göre hamdin menşei ayrı bir konu olup hatâbe 

                                                            
589 Zemâhşerî, el-Keşşâf, I, 27. 
590 Seyyid Şerîf el-Cürcânî, Hâşiye ale’l-Keşşâf, I, 49-52; Teftâzânî, Hâşiye ale’l-Keşşâf, vr. 19a. 
591 Nahl 16/ 53. 
592 Beyzâvî, Envâr, I, 27. Beyzâvî’nin bu katkısı Râgıb el-İsfahânî’nin tefsirinde de bulunmakrtadır. Râgıb 

el-İsfahânî, Câmi‘u’t-tefâsîr, s. 119.  
593 Tîbî, Fütûhu’l-gayb, I, 725. 
594 Nesefî, Medârik, I, 9. 
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makamının gereği diğer hamdler Allah’ın hamdinin yanında yok hükmündedir. İbn 

Kemal ayrıca istiğrakın örfî de olabileceğini gündeme getirmektedir. Buna göre, “Emir 

kuyumcuları topladı.” cümlesindeki harf-i tarif istiğrak ifade etse de tek tek 

yeryüzündeki her kuyumcuyu değil belli bir bölgedeki kuyumcuları kapsamaktadır. Ona 

göre hatâbe makamı da bu mânaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca o kelamın lugavî hamd 

ile ilgili olduğunu, sarih nakiller ve öncekilerin sahih kullanımları araştırıldığında ise 

hamdin kulların fiilleri (halku’l-ibâd) ile bağlantısının bulunmadığının bâriz olduğunu 

ifade etmektedir.595 Böylece İbn Kemal, hamd kelimesindeki harf-i tarifin ifade ettiği 

anlam üzerinden konuyu kulların kendi fiillerini yaratması meselesine dahil edenlere 

cevaben hamdde meselenin lugavî olup müracaat edilecek mercinin Arapçasına 

güvenilen kimseler olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla onun lafızların sıralanması 

ve tercihinin ardındaki edebî incelikleri dilsel veri ve makamın gereklerini göz ardı 

etmeden ortaya çıkarmaya çalıştığı ve bu konudaki görüşünü seleflerine itiraz olarak 

yönelttiği anlaşılmaktadır.  

Onun “âlem” kelimesindeki lâm-ı tarif ve çoğul formun kattığı anlam inceliği 

hakkındaki açıklamaları, seleflerinin yorumlarını nasıl ayrıntılandırdığına örnek 

gösterilebilir. Nitekim Zemahşerî ve Beyzâvî, Fâtihâ sûresinde geçen “âlem” 

kelimesinin çoğul formda kullanılmasının sebebini kısaca “cinsin tüm fertlerini 

kapsaması” ile açıklarken596 Nesefî herhangi bir yorumda bulunmamakta,597 İbn Kemal 

ise açıklamasını geniş tutmaktadır. İbn Kemal’e göre “âlem” kelimesi, tekili 

bulunmayan çoğul bir kelimedir. Buna rağmen çoğul tercih edilmesinin sebebi, tekil 

formun kullanılması durumunda örfî şehadetle müşahede edilen âlemin veya cinsin akla 

gelebilmesidir. Bu sebeple ahd anlamı taşımadığının belirtilmesi ve âlem ile isimlenen 

her cinsi kapsaması için çoğul getirilmiştir. Çoğul form, kastın nefsî hakikat veya cins 

değil fertler olduğuna delâlet etmektedir.598 İbn Kemal, bu açıklamayla da yetinmeyerek 

“âlem” kelimesinin cem-i kesret anlamı çağrıştırsa da niçin cem-i kıllet ifade eden bir 

kalıpla çoğul yapıldığını soruşturmakta ve bunu Kurtûbî tefsirinde de yer alan bir 

rivayete atıfla açıklamaktadır. Nakledildiğine göre Vehb şöyle demiştir: “Allah’ın 

                                                            
595 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 206. 
596 Zemâhşerî, el-Keşşâf, I, 27; Beyzâvî, Envâr, I, 28. 
597 Nesefî, Medârik, I, 10. 
598 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, 211; Tîbî, Fütûhu’l-gayb, 731.  
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18.000 alemi vardır. Dünya bu alemlerden yalnızca birisidir.” Bu da kişilerin çok 

sandığının Allah Teâlâ katında az olduğunu göstererek Allah Teâlâ’nın azametine işaret 

etmektedir.599 İbn Kemal’in bu konudaki beyânlarının özü seleflerinde bulunsa da o, 

ibâre ve ilaveleri ile seleflerinden ayrışmaktadır.  

İbn Kemal meânî uygulamalarında el-Keşşâf, Envâr ve Medârik’te görülen 

yorumları farklı açılardan ele alarak tahkik etmektedir. Örneğin Zemahşerî, Beyzâvî, 

Nesefî ve İbn Kemal, “َْل َريْ َب ۪فيه” ile “ ٌ600”َْل ۪فيَها َغْول âyeti arasında dizim açısından 

karşılaştırma yapmakta ve Bakara sûresi ikinci âyette neden takdimin gerçekleşmediğini 

incelemektedirler. Bakara sûresi ikinci âyette Zemahşerî ve Nesefî’ye göre takdim, 

tahsis ifade etmenin yanında kastedilen kitap dışındaki semavî kitaplarda şüphenin 

olduğu anlamına geleceğinden tercih edilmemiştir. Âyette Kur’an’dan şüphenin 

giderilmesi maksadından uzaklaşma söz konusu olmaması için kelime sonraya 

bırakılmıştır.601 Beyzâvî’ye göre âyette nefyin tahsisi yani Kur’an’dan olduğu gibi diğer 

kitaplardan şüphenin giderilmesi söz konusu değildir.602 İbn Kemal de zarfın öne 

alınmasıyla ortaya çıkacak olan hasrın batıl olması sebebiyle bu âyette zarfın öne 

alınmadığını belirtmekte ancak bu hasrın maksattan uzaklaşmamak için değil hasrdan 

çıkacak mâna siyakta zaten bulunduğu için tercih edilmediğini düşünmektedir. Ona göre 

diğer semavî kitaplar i‘câz iddiasında olmadıkları için onlardan şüphenin giderilmesi 

vaadi de söz konusu değildir. Bilakis kelâmın siyakı zaten tecrid ifade etmekte ve diğer 

kitaplara şüphenin ârız olabileceğini göstermektedir. Hasrdan anlaşılan mâna siyakta 

zaten mevcut olduğu için makamda fazlalık olacağından “nazım bakımından en güzel 

seçim budur.”603 İbn Kemal böylece Zemahşerî, Beyzâvî ve Nesefî gibi selefleri 

tarafından incelenen bir hususu kendine özgü bakış açısıyla yeniden değerlendirmiş 

olur.  

İbn Kemal kimi zaman selefleri tarafından yapılan açıklamaları belâgî terimleri 

kullanmak sûretiyle daha açık hale getirmektedir. Bakara sûresi 5. âyette “ülâike” lafzı 

tekrar edilirken arada atıf harfi zikredilmesine rağmen Araf sûresi 179. âyette “ ٰلَٓ  ئَِك اُوُ۬

                                                            
599 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, 212; Kurtûbî, el-Câmi‘ li-ahkâmi’l-Kur’ân, 214. 
600 Sâffât 37/ 47 
601 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 36, Nesefî, Medârik, I, 16. 
602 Beyzâvî, Envâr, I, 37. 
603 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 230-231. 
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ئَِك ُهُم اْلغَافِلُونَ 
ٰلَٓ  denilirken atıf edatı kullanılmamıştır. İki âyeti ”َكاْْلَْنعَاِم بَْل ُهْم اََضلًُّۜ اُوُ۬

karşılaştırarak inceleyen Zemahşerî, Beyzâvî ve Nesefî A‘raf sûresinde atıf harfi 

kullanılmamasının sebebini ikinci cümlenin birinci cümleyi tespit etmesi ile 

açıklamaktadır.604 Gafleti tescil etmek ve hayvanlara benzemek aynı şey olarak 

görüldüğü için âyette atfı gerektiren bir durum bulunmamaktadır. Bakara sûresi 5. 

âyette ise birbirinden farklı iki haber söz konusu olduğu için araya atıf harfi 

konulmuştur. İbn Kemal’e göre ise atıf harfinin konulması bir bakıma, iki cümle 

arasında bir tenasüb bulunduğunu gösterirken bir bakıma tegayüre işaret etmektedir. 

Nitekim dünyadaki hidâyetin ahiretteki felahın illeti olması aralarındaki tenasübe işaret 

etmekte, kastedilen mâna açısından hidâyetin dünyada, felahın ahirette olması da iki 

cümle arasındaki tegayürü göstermektedir. Böylece Bakara sûresi 5. âyette zikredilen 

iki cümle kemal-i inkıta ve kemal-i ittisal arasında bulunmaktadır. Bu sebeple aralarına 

atıf harfi konulmuştur. Araf sûresinin ilgili âyetinde ise murad edilen mâna açısından 

gafil olmak ve hayvan olmak aynı şeydir. O ikisi hem lafız ve hem mefhuma göre aynı 

sayılmıştır.605 İbn Kemal’in bu açıklamaları onun seleflerinde bulunan meânî 

uygulamalarını kendine has üslubu ve dili ile yeniden ele aldığının bir göstergesidir.  

İbn Kemal, selefleri tarafından birden fazla ihtimalin zikredildiği durumlarda 

genelde bu görüşler arasında tercihte bulunmakta ve görüşünü gerekçelendirmektedir. 

Örneğin Zemahşerî ve Beyzâvî’ye göre “ ْاٌء َعلَْيِهم  âyetindeki marifeliğin ”اِنَّ الَّ۪ذيَن َكفَُروا َسَوَٓ

(ism-i mevsûl) ahd veya cins ifade etmesi muhtemel olup âyetin devamında zikredilen 

“onları uyarmakla uyarmamanın birbirine eşit olması”, cins anlamının kastedildiği 

ihtimalini güçlendirmektedir.606 Ancak İbn Kemal, “اِنَّ الَّ۪ذيَن َكفَُروا” ifadesinde bulunan 

marifelik hakkında belirli bazı kişilerin kastedildiğini hem Taberî’den isim vererek 

naklettiği harici bir veriyle hem de âyetler arasındaki iç bağlama dikkat çekerek 

güçlendirmektedir. Onun bu konudaki ifadeleri şu şekildedir:  

 

                                                            
604 Zemâhşerî, el-Keşşâf, I, 40; Beyzâvî, Envâr, I, 40; Nesefî, Medârik, I, 20; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 242. 
605 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 242. 
606 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 41; Beyzâvî, Envâr, I, 41. Nesefî ise âyetteki muradın Allah’ın ezeli ilmiyle 

bildiği belli kişiler olduğunu ifade edip bunun için bir delil göstermemektedir. Nesefî, Medârik, I, 20. 



95 

 

Taberî ve diğerlerinin sahih bir senetle İbn Abbas’tan rivâyet ettiğine göre 

onunla murad edilen özellikle Yahudiler’den küfürde kalmaya devam 

edenlerdir. Bu, [önceki âyette] Ehl-i kitaptan mü’min olanlardan bahsedildiği 

karinesi ile zâhirdir. Çünkü sûre medenîdir ve burada hitabın çoğu Yahudilere 

yöneliktir.607  

 

İbn Kemal’in bu örnekte marifeliğin cins anlam ifade ettiğine itiraz maksadıyla 

gerekçelerini zikrettiği anlaşılmaktadır. Tüm bu örnekler İbn Kemal’in sözdizimi 

araştırmasının sunduğu imkânları, seleflerinin ötesine taşıyarak kullandığını göstermesi 

açısından yeterlidir. Bu bakımdan İbn Kemal tefsirinin en zengin yönünün meânî 

ilmiyle irtibatlı açıklamaları olduğunu söylemek mümkündür.  

el-Keşşâf gibi İbn Kemal tefsirinde de meânî ilmi uygulamalarına ayrı bir yer 

verildiği anlaşılır. İbn Kemal tefsirinde yöntem itibariyle el-Keşşâf geleneği takip 

edilmekte, içerik açısından ise özgün tasarruflar bulunmaktadır. İbn Kemal’in el-Keşşâf, 

Envâr ve Medârik tefsirlerinde ele alınan nazma dayalı edebî anlam inceliklerini 

dikkatle takip ettiği, bu incelikleri kendine özgü bakış açısı ve ibareleriyle yeniden ele 

aldığı ve bu tefsirlerde bulunmayan edebî anlam inceliklerine işaret ettiği 

görülmektedir. Bunun yanında o, Râzî ve Râgıb tefsirlerini de dikkate almakta ve 

âyetlerde görülen nazma dayalı hiçbir unsuru kaçırmamaya çalışmaktadır. Dolayısıyla 

meânî ilmi uygulamaları, İbn Kemal tefsirine özgün bir değer katmaktadır.   

2.2. Beyân 

Beyân ilmi, “delâletin açıklığı bakımından bir mânanın farklı yollarla ifade edilmesini 

inceleyen ilim” olarak tanımlanmıştır.608 Dolayısıyla beyân, anlama delâleti 

açıklık/kapalılık açısından değişen lafızların terkip içindeki halleriyle ilgilenmekte ve 

temelde mecâz, kinâye ve teşbih olmak üzere üçe ayrılmaktadır.609 İbn Kemal de bu 

yaygın tanımı kabul etmiş, beyânın hakikatinin mânaların sîgalarının bilgisi (ma‘rifetü 

                                                            
607 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 244. 
608 İbn Kemal, “Risâle fî ilmi’l-beyân”, Mecmû‘u resâil, IV, 235.  
609 Teşbihin, dolaylamalı anlatım içermemesi sebebiyle doğrudan beyânın konusu olup olmayacağı 

hakkında farklı görüşler ortaya konmuş olsa da nihâî kertede çoğunluk tarafından farklı gerekçelerle 

beyan ilminin konusu sayılmıştır. İsmail Durmuş, “Teşbih”, DİA, XXXX, 555. 
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siyâğâti’l-meânî) olduğunu, bunun da bir mânanın farklı sîgalarla tasvir edilmesi ve 

farklı yollarla îrâd edilmesi anlamına geldiğini ifade etmiştir.610  

Mecâz cumhur tarafından, “iletişim (tehâtüb) esnasında kullanılan düzlemde 

(ıstılahta), lafzın karineli bir şekilde aslî anlamından soyutlanarak arasında alâka 

bulunan bir başka mânaya nakledilmesi” şeklinde tanımlanmış, lugavî ve aklî olmak 

üzere ikiye ayrılmıştır.611 Buna göre lugavî mecâz, lafzın vaz‘î anlamından alınarak yeni 

bir anlama delâlet etmesi (istiâre ve mecâz-ı mürsel); aklî mecâz ise fiilin gerçek faili 

veya gerçek mef‘ûlü dışındaki bir şeye (mülâbisine) isnad edilmesidir.612 Bu bakımdan 

aklî mecâz kelimede değil isnadda gerçekleşmektedir. İbn Kemal ise mecâz için “bir 

lafızla, kendisi için belirlendiği mânasının (mevzû leh) dışında bir şey kastedilmesi” 

şeklinde daha geniş bir tanım tercih etmiştir.613 İbn Kemal mecâzı yaygın olarak 

bilindiği şekliyle mecâz-ı lugavî ve aklî olarak değil, vaz‘î ve aklî şeklinde taksim 

etmektedir. Ona göre kendisinde mecâz olduğu varsayılan lafız, vaz‘ edildiği mânadan 

nakledilip nakledilmemesine göre vaz‘î ve aklî olarak ikiye ayrılır.614  

Mecâz-ı vaz‘î, lafzın mânasının lugatta vaz‘ edildiği mânadan başka bir mânaya 

nakledilmesidir.615 Lugavî, şer‘î ve örfî olabilir. İbn Kemal bu tür mecâzın zikredilen üç 

türü (lugavî, örfî ve şer‘î) kapsadığını bilen birinin onu “lugavî” olmakla nitelemesini 

                                                            
610 İbn Kemal, “Risâle fi tahkiki ma’ne’n-nazmi ve’s-siyâğati”, Mecmû‘u resâil, IV, 213. İbn Kemal, beyân 

ilmi ile ilgili Risâle fî ilmi’l-beyân, Risâle fî envâi‘l-mecâz, Risâle fî aksâmi’l-istiâre, Risâle fi’t-tazmîn, 

Risâle fi’t-tağlîb, Risâle fi’l-lafzi’l-müsta’meli bi-tarîki’l-mecâz, Risâle fi tahkîki’t-tevessüât ve Ta‘lîka 

alâ evveli ilmi’l-beyân mine’l-Miftâh li’s-Sekkâkî isimli risâleler kaleme almıştır. Bu risâlelerin ortak 

yönü kitap ebatı ve sistematiğine sahip olmamaları ile belli problematikleri konu edinmeleridir. O bu 

risâlelerinde tartışmalı konulara dair fikrini beyan etmekte, bu esnada Abdülkâhir el-Cürcânî ve 

Zemahşerî’nin açıklamalarını kendine delil kabul etmekte veya onların ibârelerini açıklamaya 

çalışmaktadır. Sekkâkî, Kazvînî, Teftâzânî ve Seyyid Şerif el-Cürcânî’nin yorumlarını ise tahkik tavrı ile 

değerlendirmekte, bu müelliflerin hangi konularda isabet edip hangi konularda yanıldıklarını tasrih 

etmektedir. 
611 Kazvînî, Telhîsü’l-miftâh, 98. 
612 Kazvînî, Telhîsü’l-miftâh, 98. 
613 İbn Kemal, “Risâle fî aksâmi’l-istiâre”, Mecmû‘u resâil, 55; a. mlf, “Risâle fî ilmi’l-beyân”, Mecmû‘u 

resâil, 237. İbn Kemal, Tağyîru’t-tenkîh isimli fıkıh usulü eserinde mecâzı, “vaz‘ edilmediği mânada 

kullanılan lafız” şeklinde tanımlamaktadır. O, bu tanımın müşterek kelimeleri dışarıda bırakacağını ifade 

etmektedir. Nitekim müşterek kelimelerde de bir mevzu leh esas alındığında, bir lafızla kendisi için 

belirlendiği mânasının dışında bir şey kastedilebilmektedir. Onun bu tanımdaki hassasiyetini, beyân 

risâlelerinde göstermediği görülmektedir. İbn Kemal, Tağyîru’t-tenkîh, 32. 
614 İbn Kemal tasnife başlarken “ihtera‘nâhu” (onu icat ettik) ifadesini kullanmaktadır. Bkz. İbn Kemal, 

“Risâle fî aksâmi’l-mecâz”, Mecmû‘u resâil, IV, 81; a. mlf., “Risâle fî ilmi’l-beyân”, Mecmû‘u resâil, IV, 

262, 263. 
615 İbn Kemal, “Risâle fî aksâmi’l-istiâre”, Mecmû‘u resâil, 55.  
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isabetli bulmaz.616 İstiârede ise lafzın manasının yeni bir mânaya nakledilip 

edilmediğinin ihtilaflı olduğunu belirtir.617 Mecâz-ı aklî ise vaz‘î anlamında nakil 

gerçekleşmeyen ancak vaz‘î mefhumuna uymayan bir mâna için kullanılan ifadedir.618 

Mecâz-ı aklînin isnâdın iki tarafından birinde olabileceği gibi isnadda da619 

görülebileceğini belirten İbn Kemal, aklî mecâzda lafzın, vaz‘ edildiği mânasından 

başka bir mânaya nakledilmediğini ve tasarrufun mânada gerçekleştiğini belirtir. 

Aşağıda İbn Kemal’in beyân ilmi verilerini tefsirinde nasıl değerlendirdiği konu 

edilecek, ardından bu veriler ışığında İbn Kemal tefsiri el-Keşşâf, Envâr ve Medârik 

tefsirleriyle mukayese edilecektir. 

2.2.1. İbn Kemal Tefsirinde Beyân 

İbn Kemal, tefsirinde kimi zaman âyette görülen edebî sanatın türünü zikretmemektedir. 

O, teşbih söz konusu olduğunda genelde teşbihin amacı, benzetme yönü ve diğer 

sanatlardan ayrıştırılması konularına yoğunlaşmakta, teşbih taraflarının bilgisine veya 

niteliklerine (aklî/hissî ve müfret/ mürekkeb/ müteadddid olmaları) yer 

vermemektedir.620 Ancak onun özellikle teşbih-i temsilî, istiâre-i temsilîyye ve mesel 

gündeme geldiğinde ayrıntı zikrettiği görülür.621 Müellif âyetlerde mecâz-ı mürsel söz 

konusu olduğunda Bakara sûresi tefsiri boyunca mecâz-ı mürsel kavramına yer 

vermeyip hangi ifadenin murad edildiğine işaret etmekle yetinmekte,622 kinâye 

gündeme geldiğinde ise “kennâ bi…” ve “kinâyeten an…” ifadeleri ile âyette bulunan 

                                                            
616 İbn Kemal, “Risâle fî envâi‘l-mecâz”, Mecmû‘u resâil, IV, 81; a. mlf., “Risâle fî ilmi’l-beyân”, 

Mecmû‘u resâil, IV, 262. 
617 İbn Kemal Abdülkâhir el-Cürcânî’nin, selefin ve Sadrüşşerîa’nın istiâreyi hakikat-ı lugavî; cumhurun ve 

Zemahşerî’nin ise mecâz-ı lugavî kapsamında değerlendirdiğini ifade eder ve bu konuda istidlal edilen 

karineleri değerlendirir. Abdülkâhir el-Cürcânî’nin “ikbâl” ve “idbâr” lafızları hakkındaki yorumlarını 

müsellem kabul edenlerin, istiârede naklin gerçekleşmemesine karşı gelmelerine şaşırdığını belirtir. İbn 

Kemal, “Risâle fî envâi‘l-mecâz”, Mecmû‘u resâil, IV, 81; a. mlf., “Risâle fî ilmi’l-beyân”, Mecmû‘u 

resâil, IV, 239. 
618 İbn Kemal, “Risâle fî aksâmi’l-mecâz”, Mecmû‘u resâil, IV, 82. 
619 İbn Kemal, “Risâle fî ilmi’l-beyân”, Mecmû‘u resâil, IV, 262-263. İbn Kemal başka bir risâlesinde ise 

isnadda görülen mecâzın lafzın kendisinde veya mânasında gerçekleşmemesi sebebiyle mezkur taksimin 

dışında kaldığını belirtmekle yetinmektedir. İbn Kemal, “Risâle fî aksâmi’l-mecâz”, Mecmû‘u resâil, IV, 

83.  
620 Örneğin bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 269, 273, 312, 315; a.e., II, 554. 
621 Örneğin bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 273, 275, 282, 312-313, 314, 315, 317; a.e., II, 421, 490, 

553-554, 649, 703, 728. İbn Kemal’in beyân ilmi ile ilgili risâlelerinde de teşbih-i temsilî, istiâre-i 

temsilîyye ve mesel terimleri arasındaki farkı tahkik etmeye çalıştığı görülmektedir. İbn Kemal, “Risâle fî 

envâ‘i’l-mecâz”, Mecmû‘u resâil, IV, 74-75; a. mlf., “Risâle fî ilmi’l-beyân”, Mecmû‘u resâil, 262.  
622 Bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 308, 366; a.e., II, 463; a.e., III, 863, 949-950, 1056. 
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sanata açıkça işaret etmektedir.623 O, tefsirinde kinâye edilen mâna ile kinâye edildiği 

mânayı genelde zikretmekte624 ve zaman zaman ifadeyi niçin kinâyeye hamletmek 

gerektiğini açıklamaya çalışmaktadır.625 İstiâre kavramını zaman zaman kullanmakta,626 

isnadda görülen mecâz türüne “et-tecevvüz fi’l-isnâd”627, “el-isnâdü’l-mecâzî”628 veya 

“üsnide mecazen”629 şeklinde işaret etmektedir.   

İbn Kemal kısa ve özlü üslubuna rağmen âyetteki ifadelerde hangi sanatın cârî 

olduğu tartışıldığında ve genelde bir görüşü nefyetmek istediğinde farklı ihtimallere yer 

vermekten kaçınmamaktadır.630 Onun diğer dil ve belâgat dallarıyla ilgili açıklamalarına 

nazaran beyân ilmine taalluk eden konularda daha fazla örneğe ve istişhad karinesine 

yer verdiği ve istişhad için zikrettiği şiirler ve örnekler konusunda çoğu zaman el-

Keşşâf geleneğini izlediği müşahede edilir.631 Örneğin o, “  632”ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَُهْم َْل يَْرِجعُوَن 

âyetinde münafıklara râci olan zamirin mahzuf olsa da habere istinâdı bakımından 

mukadder olduğunu, bu sebeple âyette istiâre değil teşbih bulunduğunu ifade etmekte ve 

bu durumu el-Keşşâf’ta bulunan istişhad karinelerine ve terimlere yer vererek izah 

etmektedir.633 Nitekim o âyetteki kullanımın benzerinin “ صمٌّ إذا سمعوا خيرا ذُكرُت به و إن

 Hakkımda bir hayır söylendiğinde sağırdırlar, hakkımda kötü bir) ”ذُكرُت بسوء عندهم أذنوا

şey söylendiğinde ise kulak kesilirler.)634 şiiri olduğunu ifade ederek bu görüşü şiirle 

                                                            
623 Bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 269, 299, 323, 346, 369, 370, 389, 394, 399; a.e., II, 404, 424, 

431, 455, 461, 465, 467, 509, 518, 534, 555, 563, 583, 584, 596, 612, 622, 646, 655, 661, 663, 672, 674, 

727, 728, 729, 731, 742, 746, 753, 756. 
624 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 269, 299, 323, 346, 369, 370, 389, 394, 399; a.e., II, 404, 424, 431, 

455, 461, 465, 467, 509, 518, 534, 555, 563, 583, 584, 596, 612, 622, 646, 655, 661, 663, 672, 674, 727, 

728, 729, 731, 742, 746, 753, 756. 
625 Bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 370; a.e., II, 424, 461, 465.  
626 Bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 257, 268, 274, 276, 324, 326, 331, 332-333, 361, 362, 398; a.e., 

II, 400, 430, 443, 467, 511, 529, 544, 546, 547, 548, 551, 588, 623, 637.  
627 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 255, 258, 267; a.e., II, 727. 
628 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 626. 
629 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 720. 
630 Bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 300-301, 320; a.e., II, 648-649; a.e., III, 858-859, 871. 
631 Krş. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 269, 274, 320; a.e., II, 584; Zemâhşerî, el-Keşşâf, I, 51, 52, 68, 

114. İbn Kemal tefsirinde bulunup el-Keşşâf’ta bulunmadığını tespit ettiğimiz şiirlerden iki örnek için krş. 

Ebû Hayyân, el-Bahrü’l-muhît, III, 62; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, III, 882. Yine krş. Kurtûbî, el-

Câmi‘ li-ahkâmi’l-Kur’ân, I, 315; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 267. 
632 el-Bakara 2/18. 
633 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 274. Zemahşerî, Ebû Hayyân, Beyzâvî ve Nesefî de âyette istiâre değil 

teşbih-i beliğ olduğunu düşünmektedir. Zemâhşerî, el-Keşşâf, I, 52; Ebû Hayyân, el-Bahrü’l-muhît, I, 

216; Beyzâvî, Envâr, I, 50; Nesefî, Medârik, I, 29. 
634 Zemahşerî şiirin devamına da yer verirken İbn Kemal, bir kısmına yer vermektedir. (Krş. Zemâhşerî, el-

Keşşâf, I, 52.) Şiirlerin tercümesi için aynı zamanda el-Keşşâf’ın Keşşâf Tefsiri isimli tercümesinden 
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desteklemekte, “أسدٌ عليَّ و في الحروب نَعامة” (Benim yanımda aslan, savaşta ise 

devekuşu)635 şiirinin ise bu babtan bir örnek olmasının tartışmalı olduğunu ifade 

etmektedir.636 İbn Kemal’in tartışmalı olduğunu ifade ettiği şiir, el-Keşşâf’ta hazfedilen 

kelimenin mantuk hükmünde olmasına örnek olarak zikredilmektedir. Bu durum, İbn 

Kemal’in istişhad karinelerini belli kaynaklardan temin etse de bu eserlerde bulunan 

karineleri tahkike tabi tuttuğunu ve doğrudan tefsirine taşımadığını göstermektedir. 

İbn Kemal ayetlerde bulunan edebî sanatların türü hakkındaki tercihlerini kendi 

mecâz tanımı üzerine bina etmekte ancak bu terimleri ayrıca açıklamamaktadır. Onun 

mecâzlar hakkındaki kavramsallaştırmasını Bakara sûresi 24. âyetin tefsirinde görmek 

mümkündür. İbn Kemal Bakara sûresi 24. âyetinde ayrıca açıklama yapmaksızın 

mecâz-ı aklî bulunduğunu ifade etmekte, bu da onun bu kavrama yüklediği anlamı 

bilmeyen okuyucunun yanlış bir vehme kapılmasına sebep olmaktadır. Nitekim o, “ ْفَاتَّقُوا

 âyetinin tefsirinde mecâz-ı aklî terimine şu bağlamda yer 637”النَّاَر الَّتِي َوقُودَُها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ  

vermektedir. 

 

“Vekûd” fetha ile kullanıldığında “ateşi tutuşturan şey” anlamında isim, “vukûd” 

şeklinde damme ile kullanıldığında ise “tutuşmak” anlamında mastardır. Mastar 

fetha ile, isim damme ile gelmiş ve kelime her iki türlü de kıraat edilmiştir. 

Kur’an’ın belâgatine uygun olan onunla mastar olarak mecâz-ı aklî murad 

edilmesidir. Çünkü [âyette] amaç, korkutmada mübalağa yapmaktır ve [mastar 

mânası üzerine mecâz-ı aklî olması] en kâmil ve eksiksiz şekilde bu amacı 

karşılamaktadır. Mecâzın hazfedildiğini düşünmek ise tenzîlin şânını 

indirmektir.638  

 

Onun tefsirindeki bu ifadeleri ile beyân risâlelerinde mecâz-ı aklî kavramına 

yüklediği yeni içeriğin uyuştuğu görülmektedir. Nitekim ona göre mecâz-ı aklî “vaz‘î 

anlamında naklin gerçekleşmediği ancak vaz‘î mefhumuna uymayan bir mâna için 

                                                                                                                                                                              
yararlanılmıştır. Zemahşerî, Keşşâf Tefsiri (Metin- Çeviri), Ebû’l-Kasım Mahmud b. Ömer ez-Zemahşerî, 

İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, ed. Murat Sülün, 2016. 
635 Zemâhşerî, el-Keşşâf, I, 52; Ebû Hayyân, el-Bahrü’l-muhît, I, 216.  
636 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 274. İbn Kemal’in şiirde bulunan sanatı tahlil ettiği risâlesi için bkz. 

İbn Kemal, “Risâle fi tahkîki’t-tevessüât”, Mecmû‘u resâil, IV, 194-197.  İbn Kemal bu risâlesinde bahsi 

geçen şiirin teşbih-i beliğ cinsinden olması gerektiğini söyleyen Sekkâkî’yi Arap dilindeki mecâzları 

(tevessü‘) bilmemekle itham etmektedir.  
637 el-Bakara 2/ 24 
638 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 300-301. 
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kullanılan ifade” olup mânada gerçekleşmektedir.639 Dolayısıyla onun âyette mef‘ûl 

mânasında mastar kullanımı ile mânada mecâzı kastettiği anlaşılmaktadır. İbn Kemal’in 

mecâz-ı aklî için böyle geniş bir çerçeve öngördüğünü bilinmediğinde onun 

ifadelerinden âyette isnadî mecâzı kastettiği zannına kapılmak ve âyetin tefsirini 

“yakılacak şeylerin odunlar olmasına rağmen fiilin insanlara ve taşlara isnad edilmesi” 

şeklinde anlamak mümkündür. Ayrıca İbn Kemal’in söz konusu yorumuna el-Keşşâf ve 

Medârik’te rastlanmamakta, Envâr’da ise mastar mânası tercih edildiğinde muzâfın 

hazfi gerektiği belirtilmekte ve isim mânası tercih edilmektedir.640    

2.2.2. el-Keşşâf, Envâr ve Medârik Tefsirleriyle Mukayese 

İncelediğimiz kesitte beyân ilmiyle ilgili az sayıda örnek yer almakta, bu örnekler İbn 

Kemal’in seleflerinin görüşlerini dikkate aldığını ve bu görüşler arasında tercihlerde 

bulunduğunu göstermektedir. Besmele ve Fâtihâ sûresi tefsirinde el-Keşşâf, Envâr, 

Medârik ve İbn Kemal tefsirinde beyân ilmiyle irtibatı kurulabilecek iki, Bakara sûresi 

ilk altı âyetinde ise üç örnek bulunmaktadır. Ancak İbn Kemal’in seleflerinin 

görüşlerini tahkike tabi tuttuğu da görüldüğünden mukayese temsil kabiliyeti yüksek iki 

örnek üzerinden sürdürülecektir. 

 “Rahmân” ve “Rahim” isimleri “rahmet” kökünden gelerek aslen “atf” (acıma) 

anlamı taşımaktadır. el-Keşşâf, Envâr, Medârik ve İbn Kemal tefsirinde bir acıma 

sonucu merhamet göstermek acziyet ifade ettiği için bu tür isimlerin Allah Teâlâ’ya 

izafe edilmesinin mecâz yoluyla gerçekleştiği ifade edilmekte ancak mecâzın türü 

hakkında bir açıklama yapılmamaktadır.641 Zemahşerî ve Nesefî Allah Teâlâ’nın 

                                                            
639 İbn Kemal mecâz-ı aklîyi tasrih ederken Teftâzânî’nin el-Keşşâf şerhinden naklen, mastarlarla 

nitelemekten kastın mübalağa olduğunu, muzaf takdiri yapıldığında veya kelime ism-i fâil mânasına te’vîl 

edildiğinde maksudun kaçırılacağını belirtmektedir. Örneğin “raculün adlün” cümlesinde kişinin baştan 

aşağı adalet halini almakla nitelenmesi kastedildiği için kelimeyi ism-i faile hamletmek veya muzaf takdir 

etmek mübalağanın amacına halel getirmektedir. Dolayısıyla onun bu âyette mecâz-ı aklî ile mastarın 

meful anlamında kullanılmasını kastettiği anlaşılmaktadır. İbn Kemal, “Risâle fî envâi‘l-mecâz”, 

Mecmû‘u resâil, IV, 82-83. 
640 Zemâhşerî, el-Keşşâf, I, 61; Beyzâvî, Envâr, I, 58; Nesefî, Medârik, I, 36. Beyzâvî’nin konuyu izah 

ederken kullandığı örnekler onun bu konuda Râzî’den istifade ettiğini göstermektedir. (Râzî, Mefâtîhu’l-

ğayb, II, 132.) Envâr şârihlerinden Şeyhzâde, mastarın aslî mânasına itibarla muzâf hazfi gerekeceğini, 

mecâz-ı lugavî olarak mef‘ûl mânasında mastar olduğu kabul edildiğinde buna ihtiyaç duyulmayacağını 

ifade etmektedir. Şeyhzâde, Hâşiyetü alâ Tefsîri’l-Beyzâvî, I, 409.  
641 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 26; Beyzâvî, Envâr, I, 27; Nesefî, Medârik, I, 9; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, 

I, 211. 
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rahmetini, padişahın emri altındakilere yumuşak davranarak nimet vermesine 

benzetmişlerdir. Beyzâvî ise insanlarda önce merhametin vaki olup bunun sonucu 

olarak nimet ve ihsanın meydana geldiğini, Allah’ın isimlerinde fiillerin mebâdî 

anlamlarının değil nihaî anlamlarının esas alınacağını ifade etmektedir. İbn Kemal de 

Beyzâvî gibi in‘âmın merhametten kaynaklandığını, sebebin isminin müsebbibe 

verilmesi yoluyla âyette kastedilenin Allah’ın nimet vermesi ve ihsanı olduğunu 

belirtmektedir. O, ardından el-Keşşâf’ta geçen melik örneğine yer vermekte ve melikin, 

hükmü altındakilere merhamet ettiği zaman onları nimetlendirerek haklarında en iyisini 

verdiğini söylemektedir. Neticede Zemahşerî ve Nesefî insanın niteliğine yakışan bu 

sıfatların Allah’a izafesini istiâre642 ile açıklarken Râzî ve Beyzâvî’nin mecâz-ı 

mürsel643 yoluyla söz konusu sıfatların sebebinin değil neticesinin düşünüleceğini ifade 

ettikleri, İbn Kemal’in ise her iki açıklamaya da yer verdiği görülmektedir. Dolayısıyla 

onun her iki görüşü de dikkate aldığı ve uzlaştırmacı bir yol izlediği anlaşılmaktadır.  

Aynı durum Fâtiha sûresi sonunda gazâbın Allah Teâlâ’ya izafe edilmesi 

meselesinde de gündeme gelmekte, mesele Beyzâvî ve İbn Kemal tarafından yine 

“Allah’ın fiillerinde mananın köken itibariyle değil sonuçları itibariyle alınacağı” 

formülü ile644 Zemahşerî ve Nesefî tarafından ise melik benzetmesi ile çözülmektedir.645 

Buna göre Allah’ın gazabı ile azabı kastedilmektedir. Dolayısıyla İbn Kemal’in rahmeti 

açıklarken de Beyzâvî ile aynı görüşte olduğu ve âyetteki mecâzı istiâre değil mecâz-ı 

mürsel ile açıkladığı düşünülebilir. Öte yandan İbn Kemal hangi görüşte olursa olsun 

nihaî kertede onun her iki tefsirde yapılan açıklamayı da dikkate aldığı anlaşılmaktadır.  

İncelediğimiz kesitte beyân ilmi ile örneklerden bir diğeri “hüden li’l-müttekîn” 

cümlesinde henüz müttakî olmayan kimseler kastedildiği takdirde ortaya çıkan mecâz-ı 

mürseldir. Ancak dört müellif de mecâz-ı mürsel terimine yer vermemektedir. Bakara 

                                                            
642 el-Keşşâf şârihlerinden Tîbî, Zemahşerî’nin bu ifadesi hakkında İbnü’l-Müneyyir ve İbn Bintü’l-

Irâkî’nin yorumlarına yer verdikten sonra müellifin bu benzetme ile temsil ve istiâreyi kastettiği sonucuna 

varmaktadır. Tîbî, Fütûhu’l-gayb, I, 713.  
643 Envâr şârihlerinden Şeyhzâde, Beyzâvî’nin bu ifadeleri ile mecâz-ı mürseli kastettiğini tasrih 

etmektedir. Şeyhzâde, Hâşiyetü alâ Tefsîri’l-Beyzâvî, I, 56. 
644 Beyzâvî, Envâr, I, 31; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 221. 
645 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 30; Nesefî, Medârik, I, 13. Tîbî gazâbın, diğer fiillerin Allah’a izafe 

edilmesinde olduğu gibi bir sorundan dolayı mecâza hamledilmesi gerektiğini ifade eder ve 

Zemahşerî’nin gazâb kelimesi yorumlarında da istiâreyi kastettiğini belirtir. Tîbî, Fütûhu’l-gayb, 709, 

764. 
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sûresi 2. âyette el-kitâb’ın müttakîler için hidâyet olduğu zikredilince “müttakiler zaten 

hidâyete eren kimselerse niçin bu ifade tercih edildi” sorusu gündeme gelmektedir. 

Zemahşerî ve Nesefî bunun için iki açıklama getirmektedir.646 Bunlardan birincisi 

“hidâyet” ile hidâyetin devamı ve sübutunun kastedilmesiyken, ikincisi “müttakîler” 

ifadesi ile henüz müttakî olmamış kimselerin kastediliyor olmasıdır.647 Beyzâvî ise kısa 

bir ifade ile tefhîm ve îcâz sebebiyle amaca itibarla takva ile şereflenmek üzere olanların 

müttakî olarak isimlendirildiklerini söylemektedir.648 Beyzâvî ile aynı görüşü 

benimseyen İbn Kemal’e göre de kastedilen, takva ile şereflenmek üzere bulunan 

kimselerdir. İbn Kemal bu ifadede mecâz ve îcâz bulunduğunu ve bu ikisinin i‘câz 

sebeplerinin en kuvvetlileri olduğunu söylemekte ve bu görüşünü 

ayrıntılandırmaktadır.649 İbn Kemal’e göre mecâzın nüktesi hidâyete ermeleri ile 

aralarına zaman girmediğini ifade etmek ve el-kitâb’ın hidâyet etmesinin onların 

hidâyete ermelerini gerektirmesine dikkat çekmektir. Sanki hidâyete erecek olanların 

durumu hidâyete erdirilenlerin durumu gibidir. Bu örnekte Zemahşerî ve Nesefî, 

hadislerden ve Arap dili kullanımlarından örnekler getirerek konuyu açıklığa 

kavuştururken İbn Kemal tefsirinde bu görülmez. Ayrıca o, Beyzâvî kadar muhtasar bir 

ifade tercih etmeyerek de kendine özgü üslubunu korumaktadır. 

”والَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بَِما أُنِزَل إِلَْيَك َوَما أُنِزلَ  ِمن قَْبِلكَ “
650 âyetinde dört müfessire göre de 

“indirilen” ifadesinden kasıt Kur’an’ın tamamıdır ancak henüz Kur’an’ın nüzulü 

tamamlanmamış olmasına rağmen edilgen ve geçmiş zaman formu ile “ünzile” 

(indirildi) fiili tercih edilmiştir.651 Zemahşerî, Beyzâvî ve Nesefî geçmiş zaman kipinin 

kullanılmasını önce tağlib sanatı ile irtibatlandırmakta, ardından Kur’an’ın bir kısmının 

indirilmiş olduğunu kalan kısmının da indirilmesi beklendiği için mazi sigasının tercih 

edildiğini belirtmektedirler.652 Zemahşerî bu esnada diğer müfessirlerden farklı olarak 

âyetten ve günlük kullanımdan daha fazla örnek getirmekte ve “bir şeyin bir kısmını 

                                                            
646 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 36; Nesefî, Medârik, I, 17. 
647 el-Keşşâf şarihlerinden Seyyid Şerif  Zemahşerî’nin zikrettiği birinci açıklamayı tercih etmekte ve bu 

açıklamaya getirilen itirazları değerlendirmektedir. Seyyid Şerîf el-Cürcânî, Hâşiye ale’l-Keşşâf, I, 136. 
648 Beyzâvî, Envâr, I, 37. 
649 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 231.  
650 el-Bakara 2/4. 
651 Seyyid Şerif, Kur’an’ın tamamının kastedilmesini muktezâ-i hâle uygun olması ile 

gerekçelendirmektedir. Seyyid Şerîf el-Cürcânî, Hâşiye ale’l-Keşşâf, I, 136. 
652 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 39; Beyzâvî, Envâr, I, 39; Nesefî, Medârik, I, 19. 
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tamamı olarak değerlendirmek” şeklinde tağlibin tanımını yapmaktadır.653 İbn Kemal 

ise el-Keşşâf, Envâr ve Medârik’te zikredilen iki görüş arasında takdim-tehir 

yapmaktadır. O, geçmiş zaman kipinin kullanılmasını önce “nuzûlü beklenenin nâzil 

olan konumunda bina edilmesi” ile açıklamakta ve bu tefsirler arasında yalnızca el-

Keşşâf’ta yer alan “falancanın söylediği her kelime fasihtir.” örneğini kullanmaktadır. 

Nitekim bu cümlede, sadece geçmişte söyledikleri değil gelecekte söyleyecekleri de 

kastedilmektedir. İkinci görüş olarak da Kur’an’dan nâzil olanların henüz nâzil 

olmayanları tağlib ettiğini ifade etmektedir.654 Dolayısıyla İbn Kemal’in görüşlerin 

önceliğini değiştirmek suretiyle bir tasarrufta bulunduğu ve zikrettiği örnek ile mezkur 

tefsirler arasında el-Keşşâf’ı izlediği anlaşılmaktadır.  

Zemahşerî, Beyzâvî, Nesefî ve İbn Kemal Bakara sûresi 5. âyette geçen “‘alâ” 

harf-i cerinin aslının “isti‘lâ” (üzerinde olma) anlamına geldiğini, bunun da bir mesel 

olarak hidâyette olan kimseler hakkında kullanıldığını belirtmektedirler. Hidâyette 

olanların durumu bir şeye binen kimsenin haline benzetilmiştir.655 Böylece hidâyet 

üzere kalma konusundaki istikrarları söz konusu edilmiştir. Zemahşerî, Beyzâvî ve 

Nesefî bu açıklama için Arap deyimlerini örnek gösterirlerken İbn Kemal örnek 

kullanmamaktadır. Söz konusu âyet kapsamında istiâre-i tebeiyye ile istiâre-i 

temsiliyyenin bir arada bulunup bulunamayacağı Seyyid Şerif Cürcânî ve Teftâzânî 

arasındaki ihtilaflı meselelerden biri olup İbn Kemal’in tefsirindeki yorumlarında bu 

tartışmanın izlerine de rastlanmamaktadır.656 

İncelemeye konu ettiğimiz kesitte yer alan örnekler İbn Kemal’in istişhad 

karinelerine yer vermediği veciz üslûbunu, seleflerinin görüşleri arasında tercih 

yaptığını ve bu görüşler arasındaki tercih sıralamasını değiştirerek insiyatif aldığını 

                                                            
653 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 39. 
654 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 238-239. 
655 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 40; Beyzâvî, Envâr, I, 40; Nesefî, Medârik, I, 20; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 241. 
656 Teftazânî âyette hem istiâre-i tebeiyye hem istiâre-i temsiliyye olduğunu savunurken Seyyid Şerif, 

sadece istiâre-i tebeiyye olduğunu iddia etmektedir. Temelde tartışmanın sebebi, Teftazanî’nin vech-i 

şebehin mürekkep olmasını istiâre-i temsiliyye için yeterli görmesi, Seyyid Şerif’in ise vech-i şebehin 

mürekkep olması için teşbihin iki tarafının da mürekkep olması gerektiğini ifade etmesidir. İbn Kemal’in 

tefsirindeki yorumlarında bu tartışmanın izlerine rastlanmamakta ancak risâlesinde kısaca istiâre-i 

temsiliyyenin taraflarının mürekkep olması gerekmediğini ifade etmektedir. İbn Kemal, “Risâle fî 

aksâmi’l-istiâre”, Mecmû‘u resâil, 59-60; Yüksel Çelik, “es-Seyyid eş-Şerîf el-Cürcânî’nin el-Misbâh fî 

şerh el-Miftâh adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili (Edisyon Kritik)” (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009), s. 98-103.  
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göstermektedir. Bu tefsirler arasında İbn Kemal’in Envâr ve Medârik’te temas 

edilmeyip el-Keşşâf’ta yer alan bir örneği gerekçe olarak zikretmesi el-Keşşâf’a 

müracaat ettiğini, Beyzâvî’nin farklı görüş serdettiği yerlerde Envâr’ı takip etmesi ise 

Envâr’a müracaat ettiğini ortaya koymaktadır. Ancak onun her zaman seleflerinin 

görüşlerine bağlı kalmayı sürdürmediği özellikle farklı bir görüş benimsediğinde içerik 

açısından el-Keşşâf’a katkı sağladığı görülmektedir.657 Bu sebeple mukayese temsil 

kabiliyeti yüksek iki örnek üzerinden sürdürülecektir. 

İbn Kemal “ اَءْت َما َحْولَهُ ذََهَب ّللٰاُ بِنُوِرِهمْ َمثَلُُهْم َكَمثَِل الَِّذي اْستَْوقَدَ نَاراً  ا اََضَٓ َوتََرَكُهْم في ُظلَُماٍت َْل   فَلَمََّٓ

 âyetinin tefsirinde teşbihin amacı ve vech-i şebehin âyetin (Bakara 2/17) ”يُْبِصُرونَ 

bağlamı içerisinde ne anlam ifade ettiği üzerinde durmakta ve âyette mecâzî ateşin 

kastedilmiş olması ihtimaline teşbihin amacını zikrederek karşı durmaktadır. Ona göre, 

münafıkların vasıflarının zikredilmesinden sonra bunu açıklamak ve netliği artırmak 

için “Onların misali, ateş yakan insanın hali gibidir. Ateş tam etrafı aydınlattığında 

Allah ışıklarını yok eder de onları karanlık içinde, hiçbir şeyi görmez bir halde 

bırakıverir.” şeklinde darb-ı mesele başvurulmuştur. İbn Kemal bu sanatı açıklarken el-

Keşşâf’ta olduğu gibi temsîlîn amacına değindikten sonra şu ifadelere yer vermektedir: 

 

Âyetteki zulümle, fitne ve harp ateşi gibi mecâzî bir ateşin kastedilmesinin caiz 

olduğunu söyleyenler olmuştur. Bu doğru değildir. Çünkü temsilde amaç, 

akledilenin müşahede edilebilmesi için duyusal hale uygun şekilde ortaya 

konmasıdır. Mecâzî bir ateş kastedildiği takdirde amaçtan şaşılmış olunur.658  

 

                                                            
657 Ayrıca Bakara sûresi 9. âyette münafıklara Allah’ı kandırmanın isnâdı, Bakara sûresi 10. âyette Allah 

Teâlâ’nın münafıkların hastalıklarını artırması ve Bakara sûresi 15. âyetinde hem istihzânın hem de 

azgınlığı artırmanın Allah Teala’ya nispet edilmesinin mecâza hamledilmesi hakkında seleflerinden birine 

veya bir kaçına itiraz ettiği örnekler için krş. Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 46, 48-49; Nesefî, Medârik, I, 23-

24, 25, 27. Beyzâvî, Envâr, I, 44, 45, 48. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 255, 258, 266-268. İbn Kemal 

bu örneklerde görüşlerini açıkça itiraz formunda ortaya koymadığı için mukayesede maksadı daha iyi 

ifade edecek iki örnek seçilmiştir.  
658 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 273. O, beyân risâlesinde ma‘kûl olanın mahsûs sûrete büründürülmesi 

amacının mürekkebin mürekkeple teşbihinde hasıl olduğu gibi müfredin müfretle teşbihinde de hasıl 

olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla amacın husûlünde farklılık olmayıp bu amaç her tür teşbih için 

geçerlidir. İbn Kemal, “Risâle fî ilmi’l-beyân”, Mecmû‘u resâil, IV, 269-270. 
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Âyette mecâzî bir ateşin kastedilmiş olması ihtimaline Zemahşerî’nin yer verdiği 

görülür.659 Ayrıca İbn Kemal âyette münafık cemaatinin tek bir kişiye benzetilmediğini, 

benzetilen şeyin bu kimselerin zâtı değil halleri olduğunu söylemektedir. Kıssa kıssaya 

benzetildiğinden cemaatin tek kişiye benzetilmesi gibi bir anlam çıkmayacağı için ona 

göre “ellezî” ism-i mevsulünün çoğul mânada kullanılıyor olması gibi bir tevile ihtiyaç 

yoktur.660 Zemahşerî ve Nesefî ise bu durumu açıklamak için birden fazla ihtimal 

zikretmektedir.661 

İbn Kemal, Bakara sûresi 52. âyetinde ise “ َثُمَّ َعفَْونَا َعْنُكْم ِمْن بَْعِد ٰذِلَك لَعَلَُّكْم تَْشُكُرون” 

şeklinde geçen “le‘alle” ifadesinin mecâza hamledilmesi veya kelimeye farklı bir mâna 

yüklenmesi hakkında üç selefine de muhalefet etmektedir. Allah Teâlâ için bir şeyi 

ummak söz konusu edilemeyeceği için müfessirler arasında “le‘alle”nin anlamı 

hakkında farklı görüşler ortaya konulmuştur. İbn Kemal “le‘alle” kelimesinin “key” ile 

tefsir edilmesinin dil imamlarının çoğunluğunca merdud görüldüğünü ifade ederek bu 

harf-i cerin nasıl kullanıldığını göstermek için birkaç örnek zikretmektedir. “Le‘alle” 

kelimesinin “irâde” ile açıklanmasının ise itizalden kaynaklandığını ve Ehl-i hak 

nazarında Allah’ın iradesinin o şeyin vukuunu gerektirmesi sebebiyle doğru olmadığını 

belirtmekte, kelimenin hakiki mânası olan “ummak ve şefkat” (teraccî ve işfâk) 

mânalarıyla yetinilmesi gerektiğini ifade etmektedir. İbn Kemal’in bu itirazları 

Zemahşerî, Beyzâvî ve Nesefî’nin açıklamalarına yönelik olmakla birlikte isim 

vermediği görülmektedir.662 Nitekim Zemahşerî, ifadeyi irâde ile tefsir ederek kelimeyi 

mecâza hamletmektedir.663 el-Keşşâf şârihlerinden Tîbî de Zemahşerî’nin mezhebi 

doğrultusunda böyle bir yorumda bulunduğunu belirtmektedir.664 Beyzâvî ve Nesefî 

“le‘alle” kelimesini “key” edatı ile tefsir etmektedir.665 İbn Kemal ise tüm bu görüşleri 

tenkide tabi tutmaktadır.666 Bu örnekte İbn Kemal’in seleflerinin görüşlerini tahkik 

                                                            
659 Zemahşerî, Keşşâf Tefsiri, I, 226. 
660 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 270.  
661 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 51; Nesefî, Medârik, I, 28. 
662 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 382. Krş, Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 76; Beyzâvî, Envâr, I, 80; Nesefî, 

Medârik, I, 52. 
663 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 76. 
664 Tîbî, Fütûhu’l-gayb, I, 486.  
665 Beyzâvî, Envâr, I, 80; Nesefî, Medârik, I, 52; Şeyhzâde, Hâşiyetü alâ Tefsîri’l-Beyzâvî, II, 48. 
666 Bakara sûresi 21. âyette ise İbn Kemal hangi bir eleştiride bulunmaksızın “ ‘le‘alle’ kelimesinin birçok 

lugatı (lehçesi/anlamı) bulunmaktadır ancak Kur’an’da sadece en fasih hali kullanılmaktadır. O da, 

muhataplara nispetle “ummak ve umutlandırmak” (teraccî ve itma’) anlamıdır.” şeklinde açıklama 



106 

 

ettiği ve ifadeleri mecâza hamlederken seleflerine nazaran dil verileri konusunda daha 

dikkatli davrandığı görülmektedir. 

İbn Kemal’in incelemeye konu ettiğimiz üç selefini yöntem bakımından takip 

ettiği, içerik açısındansa tercihleri ve tahkiki ile ayrıştığı görülmektedir. İbn Kemal’in 

şiirden ve Arap dilinden örnek getirme konusunda seçici davrandığı ve seleflerine 

kıyasla daha az örneğe yer verdiği görülmektedir. Bununla birlikte o, kendisine kıyasla 

beyân ilmi ile irtibatlı konuları izah ederken daha fazla örneğe yer vermektedir. Ayrıca 

beyân ilmiyle ilgili terimler yerleşmiş olmasına rağmen onun terimlere selefleri gibi 

nadiren yer vermesi dikkat çekicidir.  

2.3.  Bedî‘ 

Bedî‘, “muktezâ-i hâle mutâbakat (meânî) ve kelâmın ifade edilmek istenen mânaya 

delâletinin açık oluşu (beyân) sağlandıktan sonra kelâmı güzelleştirme yollarını 

inceleyen ilim” olarak tanımlanmıştır.667 Kelâmı güzelleştirme yolları, manevî ve lafzî 

olmak üzere iki kısımdır. Kelâmı güzelleştirme yollarını bedî‘ ismi altında inceleyen ilk 

isim olan Kazvînî, kelâmın mânasıyla ilgili güzelleştirme yolları (muhassinât-ı 

ma‘neviyye) için otuz, kelâmın lafzî güzellik yollarını gösteren ilimler için ise yedi sanat 

saymaktadır.668 İbn Kemal’in bedî‘ ilmi içindeki sanatlardan yalnızca müşâkele 

hakkında risâlesi bulunmakta,669 Sekkâkî’nin Miftâh’ı üzerine yaptığı şerh, hâşiye ve 

tağyîr türü çalışmaları da bedî‘ ilmini kapsamamaktadır.  

                                                                                                                                                                              
yapmaktadır. (İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 287.) Nesefî de bu âyette kulların takvayı umarak azaptan 

kurtulacaklarını belirtmekte, “le‘alle”nin “key” anlamına gelmesini Kutrub’un görüşü olarak 

zikretmektedir. Zemahşerî ise bu görüşleri doğru bulmayıp “le‘alle”nin hakikat değil mecâz anlamı 

taşıyarak Allah’a nispet edilmesinin gerektiğini düşünmektedir. Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 57; Nesefî, 

Medârik, I, 33. 
667 Kazvînî, Telhîsü’l-miftâh, s. 114. 
668 Bedî‘ ilminin müstakil bir hüviyet kazanmasının geç bir döneme tekabül etmesi ve bu ilim içinde 

sayılan sanatların müellifler tarafından farklı isimlerle anılmaları, bedî‘ ilminin içeriğinin eserden esere 

değişiklik göstermesine yol açmıştır. Nasrullah Hacımüftüoğlu, “Bedî‘”, DİA, V, 320-321. 
669 Bu risâlesinde müşâkele ile mecâz-ı mürsel ve kinâye arasındaki ilişkiyi irdelemektedir. (Bkz. İbn 

Kemal, “Risâle fî tahkîki’l-müşâkele”, Mecmû‘u resâil, IV, 154.) Ayrıca hangi ilim içinde 

değerlendirilecekleri konusunda ihtilaf edilen iltifat ve üslûbu’l-hakîm sanatları hakkında da risâleleri 

bulunmaktadır. Ancak İbn Kemal iltifatı sözün muktezâ-i zâhirin dışına çıkması, üslûbu’l-hakîmi ise 

sözün hem muktezâ-i hâl hem de muktezâ-i zâhirin dışına çıkması ile ilişkili gördüğünden meâni ilmi 

içinde değerlendirmektedir. Bkz. Ramazan Ege, “Telvînü'l-Hıtâb İbn Kemâl”, (Yüksek Lisans Tezi, 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1995); İsmail Bayer, “İbn-i Kemal’in “el-

Üslûbu’l-hakîm” risâlesinde ilgili Âyetlere Bakışı ve es-Sekkâkî Eleştirisi”, İLTED, 45 (2016): 215-231. 
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Aşağıda İbn Kemal tefsirinde bedî‘ ilmi verilerinin ne derece söz konusu edildiği 

incelenecek, ardından bu açıdan İbn Kemal tefsiri, kaynakları ile mukayeseli olarak 

değerlendirilecektir. 

2.3.1. İbn Kemal Tefsirinde Bedî‘ 

İbn Kemal’in bedî‘ ilmine dair telifinin azlığı, tefsirinde az sayıda bedî‘ örneğine yer 

vermesi ve tefsirinde kimi zaman açıkça sanatı ifade etmek yerine “fennun acîb”, 

“nev’un bedî‘’” türü ifadeler670 kullanmasından yola çıkılarak, Sekkâkî ekolünde 

görüldüğü üzere671 onun da bedî‘ ilmini tâlî bir unsur olarak değerlendirdiğini söylemek 

mümkündür. Nitekim Zemahşerî de meânî ve beyân ilimlerini öz, lafızların sese taalluk 

eden yönlerini ise ikincil bir unsur olarak değerlendirmektedir.672  

İbn Kemal tefsirinde kelâmın lafzî güzellik unsurlarından (muhassinât-ı lafziyye) 

biri olarak görülen ve âyet sonlarının ses açısından uyumunu ifade eden “fâsıla”lara 

işaret etmektedir. O, Bakara sûresi sonuna değin 11 kez lafızların sıralanmasının, 

hazfinin veya tercih edilme sebebinin fâsılaya uyum olduğunu zikretmektedir. O 

genelde fâsılaya riâyet sebebinin yanında mânayı ilgilendiren başka belagî illetlere de 

yer vermekte,673 nadiren ise âyetin söz konusu şekilde sıralanışını yalnızca fâsılaya 

riâyet ile674 gerekçelendirmektedir. Ancak mânayı ilgilendiren başka bir sebep 

zikretmeksizin yalnızca ses uyumu için bir lafzın tercih edildiğini veya edilmediğini 

söylemek âyetlerde ses unsurlarının belirleyici olduğu izlenimi verdiğinden birtakım 

sorunları beraberinde getirmektedir.  

Bakara sûresi 15. âyetinde “ َيَْستَْهِزُئ بِِهْم َويَُمدُُّهْم فِي ُطْغيَانِِهْم يَْعَمُهون ُ  istihzânın kime ”ّللا 

karşı yapıldığı “bihim” mef‘ûlü bih gayr-ı sarîhi ile belirtilmiş, bir önceki âyette ise ( َواِذَا

نَ   şeklinde “nahnü (لَقُوا الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا قَالَُٓوا ٰاَمنَّاُۚ َواِذَا َخلَْوا ِاٰلى َشيَا۪طينِِهْم  قَالَُٓوا اِنَّا َمعَُكْم  اِنََّما نَْحُن ُمْستَْهِزُؤُ۫

müstehziûn” ifadesi ile yetinilerek mef‘ûl zikredilmemiştir. İbn Kemal’e göre buradaki 

lafzî sebep (bâisen lafziyyen) fâsılayı korumak, manevi sebep (dâiyen ma‘neviyyen) ise 

                                                            
670 Bkz. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 315. 
671 William Smyth, Belâgat İlminin Standart Hale Gelen Düzenlenişi ve es-Sekkâkî’nin Miftâhu’l-Ulûmu” 

çev: Abdullah Yıldırım, Şarkiyat Mecmuası, sayı:22, s.229-230. 
672 İsmail Bayer, “Keşşaf Tefsirinde Belâgat Uygulamaları”, (Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2013), s. 103.  
673 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 232, 237, 266, 359, 365; a.e., II, 413, 446.  
674 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 535, 558. 
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onların mü’minleri zikretmekten uzak durmalarıdır. Lafzın zikredilmemesi muhtemelen 

ihtiyaç olduğunda sözü değiştirmeye (tevcih) fırsatı vermesinden dolayıdır.675 İbn 

Kemal, çoğu zaman açıkça lafzî ve manevî sebep şeklinde iki unsurdan söz etmese de 

fâsıla illeti ile birlikte farklı belâgî açıklamalara da yer vermektedir.  

2.3.2. el-Keşşâf, Envâr ve Medârik Tefsirleriyle Mukayese 

el-Keşşâf, Envâr, Medârik ve İbn Kemal tefsirinde incelemeye konu ettiğimiz Fâtiha 

sûresi ile Bakara sûresi ilk altı âyeti içinde bedî‘ ilmiyle ilgili az sayıda örnek gündeme 

gelmekte bu örnekler de kendini “fâsılaya riâyet” şeklinde göstermektedir. Bu sebeple 

önce lafzî muhassinâta taalluk eden fâsıla örnekleri zikredilecek, ardından manevî 

muhassinât hakkında seçili iki örnek üzerinden mukayese sürdürülecektir. 

İbn Kemal, Bakara sûresi 2. âyette “hüden”in mübteda, “fîhi” zarfının ise öne 

geçmiş haber olduğunu düşünmekte ve “fîhî” zarfının öne geçmesi ile ilgili mânaya râci 

birçok unsurun yanında fâsılanın korunması illetini de zikretmektedir.676 İbn Kemal 

böylece âyette tercih ettiği i‘rab vechini gerekçelendirmiş olmaktadır. Zemahşerî, 

Beyzâvî ve Nesefî ise söz konusu kelimeler hakkında farklı i‘rab vecihlerini gündeme 

getirmekte ve söz konusu i‘rab vechiyle irtibatlı olarak fâsıla illetine yer 

vermemektedir.677 

Bakara sûresi 3. âyette “ ا َرزَ  ْقنَاُهْم يُْنِفقُونَ َوِممَّ ” şeklinde mef‘ûl fiilden önce 

getirilmiştir. Bunun sebeplerini araştıran Beyzâvî ve İbn Kemal, mef‘ûlün fiilin 

içeriğinden daha önemli olduğunun vurgulanması ve fâsılanın korunması için mef‘ûlün 

öne alındığını ifade etmektedirler.678 Beyzâvî bu duruma “li’l-muhâfazati alâ ruûsü’l-

âyi” şeklinde işaret ederken İbn Kemal’in “muhâfazaten ale’l-fâsıla” şeklinde bir ifade 

ile ibâre değişikliğine gitmiştir. 

Beyzâvî ve Nesefî’nin Fâtiha ve Bakara 1-6 âyetleri arasında iki kez daha 

lafızların sıralanışını, mânaya taalluk eden gerekçelerden sonra âyet sonlarının uyumu 

                                                            
675 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 266. 
676 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 232. 
677 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 36; Beyzâvî, Envâr, I, 36-37; Nesefî, Medârik, I, 17. 
678 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 237; Beyzâvî, Envâr, I, 39. 
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ile gerekçelendirdikleri679 ancak bunların İbn Kemal tefsirine yansımadığı 

görülmektedir. İbn Kemal’in böylece Envâr’daki farklı görüşleri izlediği ancak bu 

katkıları tefsirinde zikretmek konusunda seçici davrandığı anlaşılmaktadır. 

İbn Kemal’in Bakara sûresi boyunca onbir kez fâsıla illetine yer verdiği 

belirtilmişti. Bunların dokuzunun el-Keşşâf, Envâr ve Medârik’te yer almadığı, birinin 

el-Keşşâf’ta yer almazken Envâr ve Medârik’te zikredildiği,680  bir diğerinin de yalnızca 

Envâr’da zikredildiği681  görülmektedir. Örneğin İbn Kemal, “ ٌ682”َولَُهۡم عَ ذَاٌب أَِليم âyetinde 

“elîm”in “mü’lim” anlamında kullanıldığına işaret ettikten sonra mânaya râci herhangi 

bir açıklama yapmaksızın câr ve mecrûrun fâsılanın korunması için takdim edildiğini 

belirtmekte,683 Zemahşerî, Beyzâvî ve Nesefî ise bu gerekçeye yer vermemektedir.684 

Bu bakımdan İbn Kemal’in literatüre katkıları oldukça fazladır. 

İbn Kemal’in kelime tercihi, hazfi veya sıralanışını ses unsurlarıyla izah ettiği 

âyetlerin bir kısmının Ebû Hayyân tarafından da zikredildiği görülmektedir.685 Bu 

durum İbn Kemal’in bedî‘ ilmi ile ilgili özellikle fâsılalar konusunda farklı 

kaynaklardan beslendiğini göstermektedir. 

Öte yandan İbn Kemal, kimi zaman “bu, beyân âlimleri nezdinde lefften bir 

türdür.”,686 “bu, tıbak bakımından en güzel olandır.”687 şeklinde el-Keşşâf ve el-Keşşâf 

                                                            
679 Beyzâvî, Envâr, I, 27, 29; Nesefî, Medârik, I, 12. Beyzâvî Besmelede “Rahîm” isminin “Rahmân” 

isminden sonra zikredilmesi, Fâtiha’da “nesteîn” (yardım dileme) fiilinin ibadet etme fiilinden sonraya 

bırakılmasına ayrı ayrı “li’l-muhâfazati ‘alâ/liyetevâfeka ruûsü’l-âyi” şeklinde işaret etmekte, Nesefî ise 

yalnızca Fâtiha sûresinde “nesteîn” fiilinin sonraya bırakılmasının Besmeledeki “Rahîm” isminde olduğu 

gibi âyetlerin nazmı sebebiyle (li nazmi’l-âyi) gerçekleşmiş olabileceğini dile getirmektedir.  
680 Beyzâvî, Envâr, I, 93; Nesefî, Medârik, 66. 
681 Beyzâvî, Envâr, I, 39. 
682 el-Bakara 2/174. 
683 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 558. Bundan önce iki âyette daha “ ٌَولَُهۡم َعذَاٌب أَِليم” ifadesi aynıyla zarfın 

öne geçirilmesi sûretiyle zikredilmektedir. Bakara sûresi 7. âyetinde İbn Kemal zarfın öne geçtiğini ifade 

etmemekte ancak âyette bahsi geçen grubun diğer gruplar arasında azabtan bir türe mahsus kılındıklarına 

işaret etmekte dolayısıyla zarfın öne geçmesini ihtisâs ile açıklamaktadır. Bakara sûresi 10. âyetinde ise 

zarfın öne alınması ile ilgili herhangi bir açıklama yapmamaktadır. Dolayısıyla onun önceki âyetlerde 

zikrettiği manevî illeti tekrar etmeyip lafzî illete yer verdiği düşünülebilir. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, 

I, 250, 258.  
684 Zemahşerî, el-Keşşâf, II, 108; Beyzâvî, Envâr, I, 120; Nesefî, Medârik, I, 94 
685 Krş. Ebû Hayyân, el-Bahrü’l-muhît, I, 331, 419, 469, 621. İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 359, 413, 

446, 535. 
686 Zemahşerî, el-Keşşâf, II, 113; Beyzâvî, Envâr, I, 125; Medârik, I, 99; İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, II, 

580.  
687 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 48; Beyzâvî, Envâr, I, 47; Nesefî, Medârik, I, 26; İbn Kemal, Tefsîru İbn 

Kemâl, I, 264. 
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merkeze alınarak oluşan gelenekte yer alan ibârelere aynıyla yer vermektedir. Örneğin 

İbn Kemal, “Şüphe yok ki, Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği, hatta onun da 

ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler onun, 

Allah’tan gelen gerçek olduğunu bilirler, inkar edenler ise “Allah misal olarak bununla 

neyi kastediyor?” derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır, birçok kimseyi de onunla 

doğru yola iletir; onunla başkalarının değil, ancak emrine karşı gelenleri saptırır.”688 

âyetinde bulunan sanatı, Zemahşerî’nin kullanımına benzer şekilde “fennun acîb” ve 

“nev’un bedî‘i’” ifadeleri ile karşılamakta ve inanmayanların sorduğu soruya onların 

ifadeleri ile mukabele edildiğini, ifadenin kullanımını sağlayan şeyin müşâkele 

olduğunu şu ibârelerle ifade etmektedir: “ و يجوز أن يكون وقوعه على سبيل المقابلة و تطبيق الجواب

الذباب والعنكبوت، قابله بقوله إن هللا السؤال، فإنه لما جاء في كالم الكفرة: أما يستحيي رب محمد أن يضرب المثل ب

  689”ْل يستحيي وهو في كالمهم نوع بديع وفن عجيب ويرتضينه، لمراعاة المشاكلة،

Zemahşerî’nin kullandığı ibâre ise “ ويجوز أن تقع هذه العبارة في كالم الكفرة، فقالوا: أما

على سبيل المقابلة وإطباق الجواب على السؤال. يستحيى رب محمد أن يضرب مثال بالذباب والعنكبوت فجاءت 

 şeklindedir.690 Tîbî, el-Keşşâf şerhinde Zemahşerî’nin ”وهو فن  من كالمهم بديع، وطراز عجيب

söz konusu âyetin tefsirinde bedî‘ erbabınca kullanılan “mukâbele”, “mutâbakat” ve 

“müşâkele” terimlerine yer verdiğini ancak âyetteki sanatın müşâkele olduğunu, 

Zemahşerî’nin mukâbele ve mutâbakat lafızlarını ıstılâhî anlamıyla kullanmadığını 

ifade etmektedir.691 İbn Kemal’in risâlesinde naklettiğine göre de Teftâzânî, 

Zemahşerî’nin bu ifadesinden hem müşâkelenin ayrı bir sanat olarak nitelenebileceği 

hem de mecâza muhtemel olduğu sonucunu çıkarmaktadır.692 Burada İbn Kemal’in 

Zemahşerî ile benzer ibârelere yer vererek Zemahşerî’nin şârihler tarafından 

açımlanmaya çalışılan kapalı ifadelerini dahî takip ettiği görülmektedir. 

Bakara sûresi 15. âyette alay “ ُ يَْستَْهِزُئ بِِهْم َويَُمدُُّهْم في ُطْغيَانِِهْم يَ  ْعَمُهونَ ّللَاٰ ” şeklinde Allah 

Teâlâ’ya izafe edilmektedir. Müfessirler, bu fiilin Allah’a nispet edilmesinin ne anlama 

geldiğini araştırmışlardır. Bu minvalde Beyzâvî ve Nesefî’nin durumu öncelikle 

                                                            
688 el-Bakara 2/ 26. 
689 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 315. 
690 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 65. Nesefî, “tırâzun ‘acîb” hâriç, el-Keşşâf’taki ibâreyi birebir takip ederken 

Beyzâvî meseleyi farklı ifadelerle izah etmektedir. Beyzâvî, Envâr, I, 62; Nesefî, Medârik, I, 40. 
691 Tîbî, Fütûhu’l-gayb, II, 381-382.  
692 İbn Kemal, “Risâle fî tahkîki’l-müşâkele”, Mecmû‘u resâil, IV, 146-147; Taşdelen, “Kemal Paşazade, 

Hayatı, Eserleri ve Belağatla İlgili Görüşleri”, s. 126-128.  
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müşâkele sanatı ile izah ettikleri, Zemahşerî ve İbn Kemal’in ise temrîz sigasıyla ikincil 

bir görüş olarak buna yer verdikleri görülmektedir. Zemahşerî, Beyzâvî ve Nesefî’nin 

izahları müşâkele sanatını gösterse de onlar müşâkele terimini kullanmamışlardır. Buna 

göre söz konusu âyette alayın karşılığı olan ceza, alay ismiyle isimlendirilmektedir.693 

İbn Kemal el-Keşşâf, Envâr ve Medârik’te müşâkele örneği olarak zikredilen “ َوَجَزاء َسي ِئٍَة

ثْلَُها  âyetindeki “seyyie” kelimesinin “karşılık” anlamında kullanılmasının hususi 694”َسي ِئَةٌ م ِ

bir tevessü‘ olup müşâkele olmadığını ifade etmekte695 ve el-Keşşâf, Envâr ve 

Medârik’te yer almayan ancak Kurtûbî tefsirinde rastladığımız bir şiiri örnek 

göstermektedir. Şiirde Amr bin Gülsüm: “Dikkat edin! Kimse bize karşı cahillik 

etmesin. Bu sefer cahillerin cahilliklerinden daha fazla cahillik ederiz.”696 demektedir. 

Böylece onun seleflerinin karinelerini tahkike tabi tuttuğu ve farklı kaynaklardan 

beslendiği anlaşılmaktadır. 

Netice olarak bedî‘ ilmi ile ilgili mevzularda İbn Kemal’in genel yönelimi ve 

ibâreleri ile el-Keşşâf, Envâr ve Medârik arasında el-Keşşâf’ı izlediği, ancak Envâr’ın 

katkılarını da göz önünde tuttuğu gözlenmektedir. O, genel olarak el-Keşşâf’ı izlese de 

el-Keşşâf’ta tercih etmediği bir görüş olduğunda bunu eleştiriye tabi tutmakta, yer yer 

farklı kaynaklardan beslenmekte ve özellikle ifadeye güzellik katan lafzî unsurlardan 

biri olarak görülen ve Kur’an âyetlerinin sonlarının uyumunu ifade eden fâsılalar 

konusunda özgün örneklere yer vermektedir.  

                                                            
693 Zemahşerî, Beyzâvî ve Nesefî arasındaki farklar; Nesefî’nin Zeccâc’ın da bu yorumu tercih ettiğini 

naklederek yalnızca bu görüşe yer vermesi, Zemahşerî ve Nesefî’nin bu sanatı açıklamak için ve Bakara 

sûresi 194. âyetini de “ ْفََمِن اْعتَدَى َعلَْيُكمْ  فَاْعتَدُواْ َعلَْيِه بِِمثِْل َما اْعتَدَى َعلَْيُكم” (O hâlde kim size saldırırsa, size 

saldırdığı gibi siz de ona saldırın) örnek olarak kullanmalarıdır. Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 48-49; Beyzâvî, 

Envâr, I, 48; Nesefî, Medârik, I, 27. 
694 Şûrâ 42/ 40. 
695 İbn Kemal, Tefsîru İbn Kemâl, I, 266-267. 
696 Kurtûbî, şiirde alınacak olan intikama cahillik adının verildiğini, bunun aynı kelimeleri tekrar etmenin 

dile daha kolay geldiğinden tercih edildiğini ve birçok ilim adamının görüşünün bu olduğunu ifade 

etmektedir. Kurtûbî, el-Câmi‘ li-ahkâmi’l-Kur’ân, I, 315. 
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SONUÇ 

 

Kur’an’ın muhataplarına fesâhat ve belâgati ile meydan okuduğunu esas alan 

müfessirler, ilâhî muradı açıklamaya çalışırken nazım ile ilgili uygulamalara ayrı bir 

önem atfetmişlerdir. Bu çerçevede İbn Kemal tefsiri, ilâhî muradı ortaya çıkarmak için 

meânî uygulamalarına merkezî bir yer vermesi ile belâgî bir tefsir, el-Keşşâf ve el-

Keşşâf esas alınarak telif edilen Envâr’ı içerik ve yöntem açısından izlemesi ile de el-

Keşşâf çizgisinde bir tefsir olarak değerlendirilebilir.  

Tezin birinci bölümünde İbn Kemal’in farklı tefsir çalışmaları tanıtılmış, 

ulaşılabilen verilerden hareketle özellikle müstakil tefsirini yazım ve sonlandırma tarihi, 

telif sebebi, yöntemi ve kaynakları ele alınarak tefsirin içeriğine dair genel bir çerçeve 

çizilmeye çalışılmıştır. İbn Kemal’in müstakil tefsiri, Tefsîru İbn Kemâl veya Tefsîru’l-

Kur’âni’l-Kerîm isimleriyle anılmaktadır. Bu tefsirin yazma nüshaları Sâffât sûresinden 

sonra bazı kısa sûrelerin tefsirlerini içerse de asıl olarak Fâtiha sûresi ile Sâffât sûreleri 

arasını kapsadığı ve tamamlanmamış olduğu kabul edilmektedir. Ancak İbn Kemal’in 

tefsir sırasında Mushaf sırası gözetmediği düşünüldüğünde yöntem ve üslûb açısından 

müstakil tefsiri ile uyum arz eden ve çoğunlukla tefsiri ile birlikte istinsah edilen Mülk, 

Nebe’, Nâziât ve Târık sûresi tefsirlerinin müstakil tefsiri içerisinde mütalaa edilmeleri 

mümkündür. Tefsirin istinsah tarihleri ve hâmişlerde bulunan tarihler, İbn Kemal’in, 

tefsirin günümüze ulaşan hâlini vefatından on sene kadar önce tamamladığını ancak 

üzerindeki farklı sorumluluklar sebebiyle devam edemediğini göstermektedir.  

İbn Kemal'in tefsir yöntemine veya tefsirini telif sebebine dair kendi dilinden 

herhangi bir ifadeye rastlanmamaktadır. Bu sebeple bu iki sorunun cevabı, tefsirindeki 

pratik uygulamalarında ve tefsir sırasındaki bazı ifadelerinde aranmıştır. İbn Kemal’in 

el-Keşşâf ve Envâr’dan ibâre nakline varan ifadeleri, ele aldığı konular ve itiraz 

sûretindeki izahları, İbn Kemal tefsiri ile el-Keşşâf ve Envâr arasındaki ilişkinin kaynak 

olmanın ötesine geçen bir mâhiyete sahip olduğunu göstermektedir. Hem el-Keşşâf hem 

Envâr’a hâşiye yazmış bir müellif olan İbn Kemal’i şerh-hâşiye yazım tarzının hakim 

olduğu bir dönemde, yine bu iki tefsiri temel alan telif bir tefsir yazmaya yönelten temel 

saikin ne olduğu sorusu daha ayrıntılı bir soruşturmaya ihtiyaç duymaktadır. Tezde bu 
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sorunun cevabı, İbn Kemal’den kısa bir süre sonra şeyhülislâm olan ve benzer bir 

metodla el-Keşşâf ve Envâr’ı temel alarak bir tefsir telif eden Ebüssuûd Efendinin 

ifadelerinde aranmıştır. Nitekim Ebüssuûd Efendi tefsirine yazmış olduğu 

mukaddimede, el-Keşşâf ve Envâr’a farklı bilgiler ilave ederek bir tefsir yazmayı 

amaçladığını belirtmektedir. Aynı dönemde yaşamış iki müellifin de böyle bir gaye ile 

tefsir yazma ihtiyacı duydukları öne sürülebilir.  

Tezin ana konusunu oluşturan ikinci bölümde İbn Kemal tefsirinin, el-Keşşâf 

geleneği içerisindeki yeri soruşturulmuştur. Bu soruşturmada onun özellikle dil ve 

belâgat alanında el-Keşşâf geleneğine hangi noktalardan katkı sağladığı, seleflerinin 

eleştirildiği konulara ne gibi çözümler getirdiği, gelenek içinde ve dışında en çok hangi 

eserden/eserlerden yararlandığı ve seleflerini hangi konularda tenkit ettiği sorularına 

cevap aranmıştır.  

İbn Kemal’in Kur’an lafızlarının ses bilgisi ile ilgilenen kıraat ilmi verilerini 

tefsirine alma hususundaki seçiciliği ve mütevâtir kıraatlere yaklaşımıyla izlediği 

gelenekten ayrıştığı tespit edilmiştir. Nitekim incelemeye konu ettiğimiz Fâtiha ve 

Bakara sûresi ilk altı âyeti tefsirinde el-Keşşâf’ta 17, Envâr’da 14, Medârik’te 6 

kelimenin okunuşu söz konusu edilirken, İbn Kemal tefsirinde ikisi yalnızca el-

Keşşâf’ta yer almak üzere sıhhat derecesi veya kârî ismi belirtilmeksizin bir kısmı şâz 

bir kısmı mütevâtir olan 5 kelimenin okunuşuna yer verilmiştir. Ayrıca Zemahşerî’nin 

gramere uygunluk açısından hatalı bulduğu mütevâtir kıraatlerin yer aldığı seçili 

örneklerde İbn Kemal’in Nesefî’ye kıyasla daha dakik davrandığı ve el-Keşşâf’ı el-

Bahrü’l-muhît üzerinden okuyarak kıraatler konusunda tefsirine özgün bir değer kattığı 

tespit edilmiştir. Öte yandan el-Keşşâf dışında farklı kıraat vecihlerine yer vermeyerek 

ve el-Keşşâf’ta mütevâtir kıraatlere karşı yapılan yorumları eleştirerek el-Keşşâf’ı esas 

aldığı müşahede edilmiştir. 

Kelime anlamlarının belirtilmesi konusunda mukayeseli okumamız İbn 

Kemal’in el-Keşşâf, Envâr ve Medârik tefsirlerindeki yönelimi sürdürmekle beraber 

içerik açısından bu tefsirlere önemli katkılar sağladığı sonucunu vermiştir. O, 

incelediğimiz kesitte selefleri tarafından temas edilen kelime anlamlarını düzenli bir 

şekilde izlemekte ve bu anlamları tespitte dikkatli davranarak, lafızların lugavî-örfî 



114 

 

anlamlarını daha sık belirterek ve benzer kelimeler arasındaki farklara (fürûku’l-luga) 

yoğunlaşarak el-Keşşâf, Envâr ve Medârik’teki içeriğe katkı sağlamıştır. İbn Kemal’in 

Beyzâvî’nin el-Keşşâf’a olan sözlükbilimsel katkılarını Beyzâvî’nin öncelikli kaynakları 

olan Câmi‘u’t-tefâsîr, el-Müfredât ve Mefâtîhu’l-ğayb’a başvurmak sûretiyle tetkik 

ettiği görülmüştür. Böylece İbn Kemal’in kelimelerin lugavî anlamları ile ilgili 

tenkitlerinin daha çok Envâr’a yönelik olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında İbn 

Kemal’in yalnızca Râgıb’ın el-Müfredât’ını takip etmeyerek farklı sözlüklere bizzat 

başvurduğu ve Râgıb’ın görüşlerini de tahkike tabi tuttuğu gözlenmiştir. Dolayısıyla İbn 

Kemal tefsirinin tahkiki ve katkıları ile kelime anlamları hususunda özgün bir değere 

sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

İbn Kemal’in kelime yapısını ilgilendiren sarf ve iştikak konularında yöntemsel 

olarak el-Keşşâf geleneğinden ayrışmadığı, içerik açısından ise kimi zaman sese veya 

anlama taalluk eden katkılar sunduğu, bazen tartışmaya açılmış olan konulara işaret 

ettiği bazen de aktarmayıp elediği gözlenmiştir. İncelediğimiz kesitteki katkıları 

hususunda el-Keşşâf şerh ve hâşiyelerinden, Râzî, Kurtûbî, İbn Atıyye, Ebû Hayyân gibi 

müfessirlerin tefsirlerinden yararlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca İbn Kemal’in el-

Keşşâf, Envâr ve Medârik’te incelenen beş iştikak-ı ekber örneğinin birine herhangi bir 

yorumda bulunmaksızın yer verirken, birine itiraz etmiş olması, diğerlerini ise gündeme 

almaması onun iştikak-ı ekber olgusuna temkinli yaklaştığını göstermiştir.  

İbn Kemal cümle yapısı ile ilgili konularda hem yöntem hem içerik açısından el-

Keşşâf çizgisinden doğrudan ayrışmamakta, tercihleri ile öne çıkmaktadır. O, 

incelemeye konu ettiğimiz kesitte yalnızca el-Keşşâf, Envâr ve Medârik’te temas edilen 

i‘rab çözümlemelerine yer vererek bu çizgiyi takip etmiş, veciz üslubuna rağmen 

Envâr’ın el-Keşşâf’a sağladığı katkıları göz önünde bulundurmuştur. Ancak el-Keşşâf, 

Envâr ve Medârik’te farklı nahvî çözümlemelere gerekçeleri ile yer verilip çoğu zaman 

tercihte bulunulmazken İbn Kemal’in gerekçeleri hazfettiği, farklı i‘rab vecihlerini daha 

az zikrettiği, kimi zaman yalnızca tercihini yansıtarak kimi zaman ise açıkça görüşleri 

değerlendirmeye alarak tahkik tavrı gösterdiği gözlenmiştir. O Besmele, Fâtiha ve 

Bakara sûresi ilk altı âyeti içerisinde iki kez seleflerine itiraz kastıyla açıklamasını 

genişletmiştir. Bu kesit dışındaki örneklerde ise el-Keşşâf, Envâr ve Medârik’te 
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zikredilen nahvî konuları daha çok el-Bahrü’l-muhît’e başvurarak tahkik ettiği ancak 

bunu sistemli bir eleştiriye dönüştürmediği gözlenmiştir. 

Meânî ilmi uygulamalarında İbn Kemal tefsirinde yöntem itibariyle el-Keşşâf 

geleneğinin takip edildiği, içerik açısından ise özgün tasarruflar bulunduğu tespit 

edilmiştir. İbn Kemal’in âyetlerin söz dizimindeki edebî incelikler üzerinde 

yoğunlaşması, tefsirindeki nazma ve fesâhate yönelik ifadeleri ve el-Keşşâf ile kurduğu 

yakın ilişki onun da Zemahşerî gibi meânî ilmini merkeze alan belâgat yönelimli bir 

tefsir anlayışı benimsediğini göstermiştir. O, âyetlerde görülen nazımla ilişkili her türlü 

değişkeni dikkate almakta ve tercih unsurları üzerinden ilâhî sözdeki anlam inceliklerini 

araştırmaktadır. Mukayeseli okumalarımız İbn Kemal’in el-Keşşâf, Envâr ve Medârik 

tefsirlerinde gündeme gelen nazma dayalı edebî anlam inceliklerini dikkatle takip ettiği, 

bu incelikleri kendine özgü bakış açısı ve ibareleriyle yeniden ele aldığı ve özgün 

yorumlarda bulunduğu sonucunu vermiştir. Ayrıca İbn Kemal’in âyetlerin nazmından 

kaynaklanan edebî nüktelere dikkat çekerken Râzî ve Râgıb’ın tefsirlerinden de 

yararlandığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla İbn Kemal tefsirinin en zengin yönünün meânî 

ilmiyle irtibatlı açıklamaları olduğunu söylemek mümkündür. 

Dolaylamalı anlatımların cereyan ettiği âyetlerin tefsirinde İbn Kemal’in yöntem 

açısından doğrudan el-Keşşâf geleneğini takip ettiği, içerik açısından ise kimi zaman 

tahkik tavrıyla ve özgün yorumlarıyla ayrıştığı kimi zaman ise benzer ibarelere yer 

verdiği görülmüştür. İncelediğimiz kesitte gündeme gelen beş örnek üzerinde 

gerçekleştirilen mukayese onun âyetlerdeki sanatların türü hakkında seleflerinde 

bulunmayan tartışmalara yer vermediği, seleflerinin görüşleri arasında tercihlerde 

bulunduğu veya bu görüşler arasındaki sıralamayı değiştirmek sûretiyle insiyatif aldığı 

sonucunu vermiştir. İbn Kemal veciz üslubu sebebiyle istişhad karinelerine çok sık yer 

vermese de Envâr ve Medârik’te temas edilmeyip el-Keşşâf’ta yer alan bir örneği 

gerekçe olarak zikretmesi el-Keşşâf’ı, Beyzâvî’nin farklı görüş serdettiği yerlerde 

Envâr’daki görüşü zikretmesi ise Envâr’ı izlediğini göstermiştir. Seçili iki örnek 

üzerinde gerçekleştirilen mukayese ise onun her zaman seleflerinin görüşlerine bağlı 

kalmayı sürdürmediğini, seleflerinin görüşlerini dil verilerini göz önünde bulundurarak 

tahkik ettiğini ve bu görüşlerini kimi zaman itiraz formunda ifade ettiğini ortaya 



116 

 

koymuştur. Ayrıca açıkça ifade etmese de İbn Kemal’in mecâz türlerine yönelik 

terimlere farklı anlamlar yüklediği görülür. Bu duruma terimlere çok yer vermemesi 

sebebiyle tefsirinde sık rastlanmamaktadır.  

İfadeyi lafzen güzelleştirme yollarının incelendiği bedî‘ ilmi uygulamalarında 

İbn Kemal’in el-Keşşâf geleneğinden farklı bir yol izlediği görülmüştür. O birçok kez 

ayet sonlarının ses uyumunu (fâsıla) lafızların tercih ve sıralamasının gerekçesi olarak 

zikretmektedir. Zemahşerî belâgatte Abdülkâhir el-Cürcânî geleneğini izlemekte ve ses 

unsurlarına ikincil bir değer atfetmektedir. İbn Kemal’in genel yöneliminin bu çizgide 

seyretmesine rağmen onun Bakara sûresi boyunca dokuz kez sözün kurulumunda fâsıla 

uyumu gözetildiğini ifade etmesi ve kimisi için mânaya râcî başka bir gerekçe 

zikretmemesi dikkat çekicidir. O Fâtiha ve Bakara sûresi ilk altı âyetinde biri Envâr’da 

bulunan iki fâsıla gerekçesine yer vermiştir. Bu durum onun Envâr’ı izlemesinin 

yanında geleneğe özgün katkılar sunduğunu göstermektedir. Mâna ile ilgili 

güzelleştirme yolları hakkında seçili örnekler üzerinde yapılan mukayesede ise İbn 

Kemal’in el-Keşşâf’a kimi zaman alıntıya varacak kadar benzer ibârelerle yaklaştığı 

hatta el-Keşşâf’ın anlaşılması güç ve farklı anlamlara muhtemel ifadelerini aynıyla 

tefsirine taşıdığı, ancak katılmadığı bir görüş olduğunda da kısaca kendi görüşüne yer 

vererek Zemahşerî’nin ifadelerini terk ettiği görülmüştür.  

İbn Kemal tefsiri, metodu ve ele aldığı konular itibariyle düzenli olarak el-

Keşşâf ve Envâr’ı takip etmektedir. Tefsirde bazen Envâr’a bazense el-Keşşâf’a 

yaklaşan ibâreler, müellifin iki tefsiri de düzenli biçimde izlediğini göstermektedir. 

Ancak mukayeseli okumalarımız İbn Kemal’in Medârik’i kimi yerde kaynak olarak 

kullansa da düzenli şekilde takip etmediği sonucunu vermiştir.  

İbn Kemal’in el-Keşşâf, Envâr ve Medârik’ten ayrıldığı birçok konu vardır. 

Bunlar ihtisar etme, ayrıntı verme, tercihte bulunma, gerekçelendirme, özgün tespitler 

ve itirazlar şeklinde kategorize edilebilir. Onun özellikle özgün tespitleri, birden fazla 

görüş arasındaki tercihleri ve zımnî itirazları ile el-Keşşâf literatürüne önemli katkılar 

sağladığı gözlenmiştir. Dolayısıyla onun yöntem olarak el-Keşşâf çizgisini sürdürdüğü, 

içerik olarak ise el-Keşşâf ve Envâr’ı tahkik tavrı ile yeni bir okumaya tabi tuttuğu, 

böylece bu geleneğe önemli katkılar sağladığı sonucuna varılmıştır. 
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