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Yazan: Hamadi SAMMOUD
Çevireıı: Prof. Dr. Salih AKDK\lİR
HalihaJlırdaki ınaluıııatıll1ıZ111 yetpr~iJl olrna~ı ve haJlı fırkalarııı etrafındaki esrar pı~rde~inin hala aralanamaması
yüzünden a(,ık bir şekilde genel bir tefsir tarihi ortaya koymak giil:tilr1. Aııcak aynı şeylerin
Siinni tefsir hareketi için söylenmesi mümkün değildir: çünkü bu ;<;ahadaki çalışmalar, gerek m.ulıteva gefl~kse tarih bakıınından, henU'n hemen
kesin hir sistematizasyona
varılahildtği intihaım ııyandırmaktadır.
Bu
makalede, konunun hilhassa tarihi yönüuc önem vereceğiz.
Tefsırin şifahi safhadan yazılı safhaya geçişinin ancak llL. jIX.
asıl'da gerçekleştiği yolundaki görüşe uzun zaman kesin hir hakikat gibi
bakıla gelmiştir2. Elde herhangi Lir belgenin bulunmaması, II. lVIII.
aSIl'da Kur'an-ı Kerim'in sadece şiffıhi olarak tefsi\" edildiğini teyid etıneye imkan verebiliyordu. Ancak, 1966'(lan beri Tunus Milli Kütüphanesinde mahfiı:/: b';Ilunan hir dyazmasına ilgi duyulmaya Iıaşlanmıştır.
Yazmanın müellit'i, VllL. asır miifessirlcrinden
biri olan Yahya ilm
Sdlam'dır3•

]- BİYOCRAFİsİ
Yahya ibn Sellam4 h. Ebi Sa'lebe et-Teymi5

cl-Basri muhtemelen,

• Bu yazı, Hanıadi SAM:liOLTD'un "'iBLA" dergi,i (3:{, 1970 pp. 272- U2)'nde
mış olan "Un exegere ori,mrul en ljriqiya:
cümesidir.
1 A. JEFFERY:

The pres",,; staı"s t!(Qtlr'aııi,' studies, in Ureport on "",.,.wr

ıhe M.iddle Easr. W",lıingıon, 1957, ': 1 ı.
2 lii..l~vurduğuuıu~ bütün araştırınalar
bkz: SUYUTl:

yayınlan-

Yuhy,i ibn Selltim (7,ı2-815)" adlı araştırma>nun

bu konuch. ~öriiş birliğine

Tabaqiirtl'l-mı!fessiriıı, A. MEUHSİNGE

ha,kı",

ter-

research

011

,'arılıışlarl1ıf. Üıellikle

Tahran, 19,61):(;OLDZIHER:

(i'ieee,ir tercümesi), Kalıirc. 1955.
3 TALHl, Vemirat aglılabide, Paris, 1966, Giriş. Şüplıesiz ki, elyazmasına 1966'dan önce

MCZfihib

de atıfıa hulun.ulnıuşlur. Bkz, Caıalofiae de la ,AbdaUi:ra cı Stidiqi)')'u, Tunus, 191 ı.
4 Kaynaklar ismini farklı ,.ermektedirler. Maliki'nin, "Riyiid,,'ıı-,Vujiis",
Kahire 1')51, s.
122 de, "İbn es-Sel1,ml"; Dabbağ'ın "iHaiilimu'l-imiilı",

Tunu,I:{20;

I, 329 ,la "İbn Abdi's-Se-
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KMe'de 124/742 senesinde doğrn.uştur6• Daha küçükken babasıyla birlikte KMe'yi terkedip. nihai olarak Basra'ya yerleşmiştir. Malumat
yokluğundan, gençliği hakkında bir şey söyleyecek durumda değiliz.
Ancak öyle sanıyoruz ki, o da zam.anın diğer müslümanları gibi, Kur'an-ı
Kerlm ve Sünnete ağırlık veren geleneksel bir eğitimetabi tutulmuştur.
İbn Sellfim'ın devrinde Hasra altın devrini yaşıyordu.
Mesleyi güçleştiren husus, bütün kaynakların İbn Sellilm'ın Mısır
ve daha sonra Kuzey Afrikaya yaptığı seyahatlardan
tarih vermeden
bahsetmeleridir. O halde bu scyahatlann tarihini belki yaklaşık olarak
tespit etmemizc imkan verebilecek bir takım hipotezler ileri süreccğiz.
İbn Sellam'ın Mısır'da bulunduğu sırada tanıdığı alimler arasında.
ıbn Lehi'a, çok önemli bir yer işgal eder. 174/190'de vefat etmiş olan
.büyük bir fakih sözkonusudur. Öyle ise İbn Sellam'ın seyahatını (rıhle)
bu tarihten sonra yapmış olması imkansızdır. Ancak, o tarihte, müfessiriILlizin kaç yaşında olduğunu tesbit edecek durumda değiliz. Bütün söyleyebiIeeeğimiz şudur ki, o, Basra'da hakim olan kültürü içine sindirdikten sonralMısır'a gelmiştir7• Bu yolculuğun sebebIeri de bilinmemektedir;
ancak .iki faktörün kesin bir şekilde etkili olmuş olabileceğini sanıyorllz.
Bir imamdan duydukları hadisi doğrudan nakletmek veya bu ima.
mın müridi olmakşer~fini
haiz olmak için yolculuğa çıkan kimselere,
özellikle "huffaz"lara rastlanılması
İslam tarihinde nadir görülen olaylardan değildir. Diğer taraftan, il JVIII. asırda Basra civarında her saha/
da temayüz etmiş olan çok sayıda alim bulunuyordu. Bu yüzden, bir.
çok al~, İslam dünyasının gelişmekte olan bölgelerine gidip oralarda
görüşlerini kabul ettirmek için seyahata çıkma ihtiyacını duymuşlardır.
fiım" olarak geçmekte; Zirikil ise.,"el-A'lam" X, 251, Kahire 1957, da ismiyle ilgili şu açıklamalar.
da bulunmaktadİr:

İsmi, sin harfi üzerine fethayla,

lam. harif üzerine şedde konularak yaZ1lır;

çünkü Abılu'I.Cani

el-Hus~i'nin "tktiriihu'I.Koril,'

adlı yazma eserinde geçen bir beyitte ismi

şeddeli olarak zikredilmiştir:

"Ya ruhbe ma'nen kad istaııbattuhu

fehmen

fe-kil c ynhfizu tefsira'bni Selliimi"
5 İbn Hacer ("Lisiinu'l-Mizan", VI, 261, Haydarabat, 1320- 1331) ,~ Talbi, ("Bi~graph;cs
oghlah;des'\ Tunu" 1968, s. 529) gibi müeııifler, nisbetinin d-Temimi "lduğunu belirtmişlerse
de, Ebü'I-'Arab("Tabakat,"

Cezayir, 1911, 1,37) gibi diğer bazıları da nisbetiyle ilgili biç bir

şey siiylememişlerdir. Ancak, Zirikli, "Temirni" şeklinin bir baskı hatası olduğunu. dolayısıyla
"Teymi" .olarak okunması gerektiğini tasrih etmiştir.
6 Doğum yerini sadece Dabbağ'la
llekr et-Tuğaybi'nin
şehrin sakinlerinden

Zirikli zikretwiştir.

Dabbağ şunlan

nakleder: "Ebü

anJatuğına göre, Yahya şöyle demiştir: Ben Küfe'de, doğdum. Babası bu
biri idi, sonralan, Basrıı 'ya gidip orada yerleşmiştir."

7 İbn Sclliim tefsirinde, Basra'daki hadis hocafanndan söz eder. Bunlardan onuna işaretle
bulunduk.
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Bu seyahat Mısır'da son bulmamaktadır;
-aksine bu ülke, İbn
Selliım'ın sonraları yerleşeceği Kuzey Afrika ile Irak arasında mantıki
bir etaptan başka bir şey değildir. Bu son ikamet te çözumü güç bir
takım meseleler ortaya çıkarmaktadır;
çünkü İbn Sellam'ın Kuzey Af.
rika'ya yerleşmek ~zere Mısır'ı ne zaman terkettiğini de Dilemiyoruz.
Bu konuda da tahminler yürütmekten
başka çare~iz yoktur.
Yezld b. Hfıtim b. Qabisa İbnu'l-Muhalleb'in
gelmesiyle birlikte
150/768, Kayrevan'da )irm.i beş sene müddetıc siyasi istikrar ve mutluluk hüküm sürmüş ve o zaman b'u şehir ile Şark arasında sıkı bir yakınlaşma göze çarpmağa başlamıştır. Souraları islam.i bir kültür merkezi
"lacak SidiUqba şehri ozamanlar gerçek anlamda bir İslam kültür mcr- -I
kezi değiIdiyse de, en azından kendini buna hazırlamaya başlamıştl8•
Bu hava bir çok alimin oraya yerleşmesinc yol açmıştır. Tabi'un yanında
Medine'nin yedi ffıkihinden biri olan Eyyuh b. Süleyman İbn Yesar ile
Ip.eşhur dilci Tirimmah'ı burada zikredebiliriz. Muhallebi'ler Kuzey Afrika'da çalışacak olan ilk şarklı tabibi de beraberlerinde götürmüşlerdir:
Yuhanna.
Öyle sanıyoruz ki, bir çok b.akımdan avantajlı olan bu muhit,
Yahya ibn Sellam gibi bir müfessiri kendine çekebilmiştir. Yine şunu
da söyleyebiliriz ki, onun Kuzey Afrika'ya varışı, MuhallebJ'lerinkiyle
aynı zamana rastlamış olmalıdır, Mühim bir vesika bu nazariyemizi teyid etmektedir9• Ağlebi i. Abdullah (196/201 H.) ile Harici İmran arasında akdolunan bir anlaşma söz konusudur. Böyle mühİ.n1.siyasi bir
görevi yerine getirmek üzere tayini, onun daha o zamanlar bile çok büyük bir şöhrete sahib olmasını gerektirir.
Abdullah'ın sözünü tutmaması yüzünden kötü bir durumda kalan
ıbn Sellftm, Kayrevan'ı terkedip Mısır'a gitmiştir. Zi'il-hicce 200/Temmuz 815 tarihinde Mısır'da vefat eden İbn Sellam, İbn Farruh'un yanına
defnedlIm.iştirJO• Bu antlaşmayı kaleme alan Yahya ilin Sellam olmuştur.
II-

YETİŞMESİ

Burada İbn Sellam'a doğrudan tesir etmiş olan hocaların isimlerini
zikretmek isterdik. Ancak, bu müfessirin tefsirinin sadece bir kısnu eliII TALBİ, Viimira! aghlabide, s. 41.
9 İBNU'L-ABBAR, el-Hulle, Kahirc, 1963, i, 105.
• 10 Brockelman dışında bütün kaynaklar bu hususta görüş birliğine varmışlardır. Brockelman'a göre, (GAL, S, I, 332) İbn Sellam Mekkc'd~ vefat etmiştir.
Tugribirdi (Nucum,

Şunu d~ belirtelim ki, İbn

II, 166, Kahire.) İbn Sclliim'ın vefat tarihini 200 olarak zikretmemcktedir.
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mizde mevcut olduğundan,
yetiştirilmesinde
katkısı olan hocaların
hepsi hakkında teferruatlı malumata sahip olmak mümkün değildir.
Bu seheple, elimizdeki malumatla yetinınek zorundayız. Aslında İbn
Selliım da hocalarından bahsetmemektc v(~ya en azından bütün ravilere
aynı önemi vermekt(~dir ki, Im. aralarında hİr seçim yapılmasını g.üçleştirir. Ayrıca, lım s(~ııam'ın herı;;eyden önc(~, rilvilerden çok hadislere ilgi
duyan bir lıMız -olduğunu da giizden kaçırmamak gerekir". Bu tenıayülü
ona, "21, tabi'i'den başka :~6::ihadis alimini tanıma imkam verı,ıiştir"12.
H!~r ne kad.ar burada açık ~wkilde hirmiihalağa söz konvsu ise de, böyle
bir ifade yukarıda zikretmiş olduğumuz güçlükleri yeterince ortaya
koyar.

f

Şimdi sıi'asıyla İbn Sdliim'lIl tanımış olduğu üç kültÜrel çevreyi
inceleyeceğiz. Ha,sral3, ;MIHr ve İfrıkıya (Mağrİlı)
A.- Basra

ı.

Kur'iin ilimlai

K uruluşundan itlharen Basra, hirçok sahabi ve tahiine tanık olc
ıuuŞtu. Bunlar, oraya Kur'iln-ı Kerim'i Hz. Peygamberin Sünneti'ne
ve ilk müfessirlerin görüşlerine uygun olarak açıklamak maksadıyla
gelmişl~rdiI4. Tefsir sahasında, ora~a iki tpmayiil mevcut idi. Herşey.den
evvel dilci temayii!. Basra'da dilcilpr tefsirlerinde luğat yönüne ağırlık
\,-eriyor ve hatta (;oğu defa, Kur'fın kıraatını gramer kaidelerinI' tahi kılacak derecede il(~ri gidiyorlardııs.
Ve nihayet Kıssacılar:' Halka yönelik olan Im temayülün II lVIII.
asırda, Basra'da çok i~nenıli. yeri vardı: Bu kıssacılar diğer müfessirlerin
ne dediklerinI' bakmaksızın, Kur'an-ı Kerim'i kendi şahsi görüşlerine
göre tefsir ediyorlardı. Basra bölgesi böyle bir temayülün gelişmesine
müsait idi: çünkü, ahalisİ arasında, İslam dinine sa(kce ganiınet elde
II Bil konuda o, ıııetnin

ınanasulH

hağlanmak

için isnauı

iyi Iıir t.alebe,i olarak karşımıza çıkar . .H. Caspar tarafından
(1967/1), s. 5,1 n. 9,
12 Maliki tarııfından

ilınıal

eden lIasanu')-Busri'nİn

zikredilen metne bkz: tRLA,

ıı7

zikredilen Üm Sellam'ııı sözü, ".ır.e. s. 122:

1.3 İlın :;ellarn'ın Basrıı'da ne kada.r blmı~ olduji:uıııı hilmediliimizi daha önce söylemiştik.
Fakat yine dr. yetj~rııeo;;inde katkı~ı oları ot()ritcl{~rr. İşnrct etmiştik. İhn i [accr'in (I ,isan VI, ,,26])
"İlın Sellarn "J''Jr'a vardığında \aşlı Iıiri idi" yolundaki ifaılesini bıı "nlattıklarımıza ilave edecek olursak, herhangi Iıir hataya düşme korkusu olmadan, Basra'nın t1111 Selliinı üzerinde tesİrİ
oldıığundan söz edebiliriz.
14 PEI.L\ T: Le milielt
iS u.g.e., s. 82,

.~

bu.<r;eTl et la forma/ion

de Gıihi:,

Paris, 1953, s. 71- 116.'
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eup,Lilmp,k için girmiş VP,dolayısıyla onu hiç bir zaman anlayamamış olan
B(~devilp,rde hulunuyordul6• Şüphesiz hu kıssacılar hp,r-zaman herttirlü
bilgi(len yoksun kişiler olmamıştır. Aksine, onlardan bazısı büyük bir
şöhrete sahip olup, tarihçilerin takdirini k;ızannuştır. Nitekim, Yezıu
er- Rakkaşi gibi bir Kass, her ne kadar Kaderiyeciliklp, itham olunınuşsa
da yenilmez bir vaiz ve hadis sahasında bir alim olarak kabul edilmiştirı? Bu iki temayült~ bir üçüncüsü yani Basra'ya yeni yp,rleşenlerin tP,mayülü ilave olunmuştur. Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, bunlar Kur'an tefsirine gerçek metodunu verip bÖy'Ieee onu kelimenin tam n;ıanasıyla bir ilim yapmakistiyorlardı.
. Bıı üç temayüluen tarihçilp,r hize sadece bazı ad ve eser adı muhafaza p,tmişlerdir; aneak bu eserlerin, hirp,r yazılı tefsir olduklarını teyit
etınek imkansızdır. 'LI lVIII. aSIrıll p,n meşhur müfessirlerİ şunlardır:
EbU al-Aliyye er-Riyahi (93/711-2):
Tabiiniııhüyüklerinden
ola;
Im zat' i)zellikle "kıraat" sahasındaki bilgisiyle tem-ayüz dmiştirl8.
Hasan el.Basri: (ILO 17'28): Bu tabiinin hieri
Basra civarınua büyük bİr nüfuza sahip olduğu su
O, hem hadis sahasında hem de tefsir sahasında
İbn Sellam, onun yorumlarını tefsirinde hemen
retmiştir.

II. asrın ilk yarısında
götürmez bir gerçektir.
bir otorite olmuşturl9•
hemen her ayette zik-

Katade (117/73.5)
zikredilmİştir20•

İbn SeIIiim tarafından

de her ayet vesilesiyle

Ismail 'b. Abdurahman es-Suddi: (127/744-5)
Özellikle İsıoailiyat
sahasındaki yoruinlar için bir kaynak olması bakımından önem kazanmıştır21•

~- Hııdis-i Şerif Araştırmııları
O de\ıjrde Basra'da hadis araştırmaları, çok gelişmiş idi. Basrahlar
lıadisilmİne
tefsirden çok önem veriyorlardı; zaten tefsir. ilmİ ;zun
müddet hadis ilmine ba~lı kalmıştır. Orada ikamet eden çok sayıda sa16 a.g.e., s. 72.
17 IBj\; SA'D: Tabaqat, Leirlen, 19(\9, VII/2, s. 13:'IB:'i HACER: ialı_ib, 11/309;

CAHIZ:

Beyıın, Kahire, 1926-7, i. 217.
JR TA 1.131: el.havadiıh TJe'/.bida', Tunns, 1958, s'. 190.
19 LA. 290, G. Yver'in makalesi ve tA., III, 254- 5, H. Ritter.
20 ıBN S.\'D: VU/2, s. i; IBj\; HACER:
21 Blaelıere: l11lrod"cıioıı "" Coran, Pari.,
VI, s. 225.
22 PE~LA T, ,a.g.e .., 72.'

Tehzib,

vnı,

351-6.

-

i

1959; s. 231, not 327; IBA SA'D: Tabaqat,'
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hanenin bulunması hadis ilmine duyulan iştiyakın
artmasına büyük
katkıda bulunmuştur. İbn Sa'd onlar arasından şu sahabilere işaret eder:
EbU Barza cl-Eslemi (62-3/681-2)23
Ma'qıl b. Yesar (60/679-80)24
Abd ar-Rahmaıi

İbn Samura (50 /670~.1)25

Ebu Bekre (51/671-2)26
Enes İbn Malik (91/709-10)27
Semure İbn Cundub (60/677-8)28
Bir çok hadis-i şerifin menşejnde bu sahabiler bulunmaktadır .. Ancak sonraları, Emevi hanedamnm siyasi istikrarı sağlaması, halkuı. ha~
diselere ilgisizlik göstermesi bu faaliyete son vermiştir. Bununla beraber
bu hareket ilk tabii n sımflOl ve şu ravi zincirini hazırlamıştır:
Abu el-A1ıya ar~Riyahi29
Hasan cl-Basri30'
Cabir İbn Yezid el-Ezdi (103/721)31

Abu eş-Şa'sa
Muhammed

İbn Sırin, (1l0 /729-30) Enes ıbn Malik'in kölesi32

Daha sonra bir ikinci sınıf gelir ki, bunlar arasında en Meşhur olanlar şunlardır:
Yunus İbn Ubeyd
.Hamid

ct-Tavıı,

(139/756)33

(42/259-60)34

Sa'id İbn Abi Arfıba (156/733)35
Hammad

İbn Seleme (167/783-4)36

23 ıBN SA'D: 1'abaqaı, VHjl,
24 a.g.e., VIl /1, 3.
25 Ayııı yer.
26 A.g.e., s. 8-9.
27 A.g.e., s. 33-34.
28 A.g.e., s. 32-34.
29 Bkz. not 7.
30 Bkz. not 8.
31 ıBN SA'D, VII}I 130-133.
32 TALBİ, Havadiıh, 204.
33 IB],; SA'D, VII /2, 23-24.
34 A.g.e., s. 17.
35 Bakz. not 41.
3~ Bkz. not 39.

4 ve PELLAT,
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İbn Sellarn'ın bu ikinci slnıftaki ravilerin çoğunu tanıdığını düşünebiliriz;. Basra devri ile ilgili kısıma son verirken, onun doğrudan karşılaşma imkanını bulmuş olabileceği kimselerden bahsetmenin yerinde
olacağını saıuyoruz:

Ebu Bah

ıbn Ayyas (193/808-9):

zat zühd ve takvasıyla
lenmektedir37•

tanınmıştır.

Büyük bir hadis alimi olan bu
Ancak hafızasının zayıf olduğu söy-

Ebu'l-Eşheb Cafer b. Hayyan es-Sa'di el-A'ma (70/165):

sika bir

ravi olarak bilinmektedir38•

el-Hasan ibn Dinar Rivayetleri pek muteber olmayan bu zat
zamanda

aynı

Kaderiyeciliklc .de itham edilmiştir39•

Hammad İbn. Salama (167/783-4):

Basra müftülüğü

yapmış olan

.bu zat, sika olarak kabul edilmektedir40•

Halil ıbn Murrtı (160/776-7): Kaynaklar kendisıne ne derecede
. itirnad edilebileceği hususunda müttefik değildirler41.
Sa'id lbn Abi Arube (156/773): Katade'nin en iyi rayisi. Görüşlerine
Kaderiye mezhebine ait nazariyeler soktuğu sanılmaktadır. Hayatının
sonlarına doğru akhiu kaçırdığı söylenir42•
Kurra lbn Halid es-Sadusi (154/771): Sika bir ravidir43.
Nasir lbn Tarif el-Kassab.al-Bahili Duafa'dan
mek ve Kaderi ohnakla itham edilmiştir44.

olup, Hadis vaz et-

Yazid er-Rakkaşi (110/729..:.30): O da Kaderiye olmakla itham edilmiş bir ravidir.
İşte İbn Sellam'ın Basra'da iken tanıma imkanı bulabildiği, belli
başlı hocalar bunlardır. Şüphesiz, Sallam'ın yetişmesinde katkısı buhınan hocalar bunlardan ibaret değildir; çünkü o, Mısır ve İfrikiya'daki
alimlerlede görüşüp onlardan yararlanmasını bilmiştir. Şimdi bu hoealangörelim:
37 IBB SA'D LV. 269.
38 A.g.e., VII /2, 34.
39 A.g.e., 37; Lisan, II, 205.
40 ıBN S~'D, VII /2, 39.
41 ıBN HACER: Tahzib,
42 tBN

III,

169.

SA'D, VII /2. 33.

43 A.g.e., s. 34.
. 44 BUHARt,
et-Tarih el.Kebir, IV /2, 105.
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B. -Mısır ve İfI'İkl)'Ya
İbn Seltım'ın Mısır'da iken görüşme imkanı hulduğu alimler arasında 'en büyüklerinden olan iki kişinin adını zikredeeeğiz. İlki; İbn
Lahi'a Abdallah' h. U~ha'dır (174. /790-1). İbn Sellam tarafından çoğu
kez eserine işaret edilmeden zikredilen hu zat, meşhur bir f~kih olup,
tarihçiler arasında münakaşalara konu olmuştur. İbn Tagrıbirdi kendisinden büyük bir saygı ilc bahsetmekte ve onun Mısır'ın alimi olduğunu,
hadis yazarları arasında seçkin bir yeri bulundıiğunu, ilme doymak bilmediğini, ilmin'i artırmak maksadıyla hiç bir yolculuktan kaçınmadığını
kaydetmektedir45. Ancak İbn Sa'd bu görüşte değildir. O, bu alimi
"itİ!Dada pek layık olmayan ve hatta hiraz deli olan biri olarak telakki
etmektedir". Ona göre bu, onun gözden düşüp eserlerinin halkın gözij
önünde yakılması için yeterli bir sebep olabilir46. İbn Sel1am'ın
şahsen tanımak fırsatını bulduğu ikinci mısırlı alim ise, Asım İbn elHakim'dir. Ancak bu alİmin tam olarak mcnşei bilinmemektedir. Bütün
kaynaklar onu bir yahancı olarak fanıtmaktadırlar47.
tbnSenam'ın
İfrikiyyc'daki ikametine dair de fazla bir şey bilmiyoruz. Şimdilik elimizde Kadı İyilz'ın "Mediirik"inde naklettiği iki
atıftan başka birşey yoktur48• Birincisi İbn Sellam'ı Behlı11 İbn RiişilI
ile münasebet halinde göstermektedir. Bu illa da birinin diğeriıiin talebesi olduğu anlamına gelmez; çünkü, İbn SeIIam ondan daha yaşlı idi.
Belki de, şehrin ileri gelenlerinden birinin himayesinde yapılan çeşitli
meselelel'in görüşüldüğii meclislerden biri söz konusudur. İkincisi de,
diğer birçok mesele aı asında, ru'yetuIIah meselesinin, hem de bir mutezilinin huzurunda tartışıldığı Esad ibn el-Furat'm evinde yapılan bir
meclise işaret eder.
İbn SeIIam'ın formasyonu bir takım mutalaalaı;ı gerektirir. Bir kere
o, asla hocalarından bahsetmez. Bu da bizi, onun kaynaklarına herhangi
bir tenkidin yapılmasına mahal bırakmadan mümkün olduğu kadar çok
/
sayıda hadis-i Şerifi toplayabilmek için serbestçe hareket. etmek niyetinde olduğu görüşüne sevkeder. İşte bu kaynakların son derece farklı
olması ve tefsirinin bazan çelişkili görünüm arzetmesi buradan kaynaklanmaktadır.
Tabakat kitaplarındaki değerlendirmelere
şöyle bir tasnifini yapabiliriz49;
45
46
47'
48
49

istinaden

kaynaklarının

mN TAGRIBİRD1: Sucum, II, 171.
IBN SA'D: Tabaqiiı, VII, 516.
IB!'i HACER: Tah.ib, V, 40.
TAI.Bİ, B;ographıes aglabides, 27-40 ve 52-70.
Gayet tabii ki, bu liste burada incelediğimiz yazmalann üç kısİDıyla ilgilidir.
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17 sika kaynak;
larında

50 adet itimada pek layık olamayan
şöyle bir tasnife tabi tutulabilir:

kaynak ki bunlar da ara-

5 Kaderi,
5 Şii,
1 Harici (Nafi ibn el-Azriık)50,

4 Mürcii yani Hammad ibn Süleyman51, Salt ibn Durar52, Abd
el-Aziz b. Ebi er-Reviid53, Muharib ibn Disar54,
1.Ibadiye,
10 Nussilk,
6 Kussas,
3 Huffaz,
8 Meehul kişi.
III-

İBN SELLAM'IN

DAVAsı

Bütün kaynaklar ilin Sellam'ın Murculikle itham o1unduğunu nak.
lederler. Şimdi bu mezheple ilgili olarak anahatları ile malumat verip,
ibn Sellam'ın eseri üzerinde tesirini araştırdıktan sonra, kendisine yapılan ithamlarm gerçek olup olmadığını ortaya koymaya çalışacağız.
A.- Murcie55
İslami fırkaların tetkiki, hala birçok karanlık hususları ihtiva etmektedir. Bu, özellikle şimdiye kadar çok cüzi bir şekilde incelenmiş
olan Murcie için doğrudur.
Mcnşei ve gelişmesi hakkında yapılan yorumların farklı olması,
bu doktrinin günümüzde bile hala açıklığa tamamen kavuşturulmadJğını
aı;ıkça ortaya koyar56•
50 IB~

HACER: Csan

51 ŞEHRESTANI:
52 BUHARI,

Tarıh,

'el-mizan,

VI, 144.

Milel, 194.
II /2, 304.

53 JBN.SA'D: Tabaqaı, V, 362.
54 ŞEHRESTAi\1,
n.g.e.
55 ;\Ionıgomery Vi'ATT: Free wiU and predeslinalion

in early Islam, London, 1948, s. 42;

A. S. TRITTON: Muslim Iheol<Jgy,London, 1947, s. 42; A..T. WEl'iSINCK: tA, III, 748; Henri
LAOUST: Les sehismes dans l'Islam, Paris, 1965, s. 29-30; SCHOVN: The naluro and argumenı
faiıh,

I.Q., II (1955), 195-205.; THOMSO:'i: Tlıe eharaelar of early islamic seeıs, Goldziher Mem.

I,89-116;.T.

SCHACHT: The hisıory ofmulıammedan

56 Mesela tndex Islamiens'ta

ılıeology, SI, I (1953), 24-5 ve 38-9.

Muı.cie ile ilgili biç bir araştırmaya

işaret edilmemiştir.
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Biz bunları iki ana başhkta toplayabiliriz. Y a iı~anın ameİ ve ibadetlerden üstün olduğu, dolayısıyla büyük günah işleyen kiınseler hakkında verilecek hükmün kıyamet gününe havale edilmesi (İrca) söz ko, nusudur. (Başka bir deyişle fasıkın öbü.r dünyadaki durumu üzerinde
İsrar edilmektedir.) Ya da İrca; günahın iınana herhangi bir zarar vermediği, binaenaleyh mümini ümmetten ihrac etmediği anlamına gelir
(ki, bu' durumda da fasıkın bu dünya?aki durumu üzerİnde israr edilmektedir.)
Murcie ile ilgi bu iki yorum menşeinin karışık olmasıyla izah edilebilir. İrd kökü Kur'an-ı Keriın' (IX /106;, mcnşelidir. Genellikle bu ayet
şöyle tercüme edilmektedir: "Ve diğer insanlar Allah'ın hükmünü beklerler". Ayetin gelişinden anlaşılacağı üzere, buyük bir günah işleyen kimse söz konusudur. Nitekim, hazı İslamolüglar, İslam'da İrea' fikrinin zuhurunu Kelam. ilminin doğuşuna ve özellikle büyük günah işleyen kimsenin (fasık) imanıyla ilgili münakaşaya bağlarlarS?
Bu münakaşada Murcie karar vernwyi reddedip, işi Allah'a havale
eder. Buradan şöyle hir siyasi tutum ortaya çıkmaktadır ki (nötr olarak kabul etmekte tereddüt ~tmekteyiz): Büyük bir günah işleyen
iınam, islam ü.mmetiııden çıkmaz ve kendisine itaat etmek gerekir.
Hatta namazı kıldırabilir, hütün dini (ruhl) imtiyazlarından
yararlanabilirs8• Bazıları ise, Murcie nazariyesiyle İslam'daki ümıııet mefhumu
arasınd~ bir yakınlık kurmuşlardırS9. O zl;\man şu soruya cevap vermek
söz konusudur: "Bir kimsenin ümmetin bir ferdi olduğunu veya olmadığını söylemeye imkan verecek olan ölçüler nelerdir?"
B.- İbn Seliam'a Göre İman
lbn.Sellam'ınkİ
gi!?i tef!iirde imana dair sistematik bir araştırmanın
bulunması beklenemez. Ancak tefsirinde dagınık bir halde bulunan açıklamaları bir araya getireLek, onun iınan anlayışı hakkında umumi bir
görüş sahibi olmak mümkündür. Fakat, şu iki sebepten ötilrü, bu konuda kesin bir hüküme varılamıyacağı gözden kaçırılmamalıdır: Bir kere,
tefsirİnin ancak bir kısmını, sistematik bir şekilde gözden geçirdik ki,
bu da görüşlerimizi hipoteı<: sahasında bırakmaktadır.
Sonra, meşkuk
olduğu söylenmese de, tefsirin anlaşılmcısı çok defa güçlük arzeder.
Misal olarak XXIX /58 no'lu ayeti ele alalım: "İman edip te salih
ameller işleyenleri, elbette onları Cennetin (ağaçları) altmdanırmaklar
57 Muhammed

EBU ZEHRA:

58 WENSINCK,
59 WATT,

a.g.e.

a.g.e.

Tarih el.Firak "t.ı.lamiyye,

Kahire,

i, 141.

\
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BİR MÜFESsİR:

akan yüksek yerlere yerleştireeeğiz; o halde orada ebedi kalacaklardır.
Böyle salih am.el işleyenlerin mükafatı ne güzeldir ... " Bu ayet meselenin iki yönünü. bir araya getirmektedir: İman ve salih ameller. İbn SelHim'ın tefsiri sadece şu kelimelel'le yetiniyol': "Bu dünyada amel." Daha
sonra Hz. Peygamberin hadis-i şerifini zikreder: "Kelime-i Şehadet
getiren herkes Cennete girebilecektir."
Bu izah kapalı kalmaktadır.
Bununla beraber İbn Kuteyhe bizzat bu hadis-i şerifi Mürcieyi tanımak
hususunda sağlam bir. krit~r olarak kabul eder60. Nihayet meseleyi güçleştircn husus, İbn Sellam'ın İmana üstünlük tanıdığı düşüncesine
hizj sevkedecek herhangi bir ifadeyi tefsirjnde bulamamış' olmamızdır.

C:-

Mureiilikle ltham

Edilmesi

Doğrusunu söylemek gerekirsc, bu itham bizzat kaynaklarda bile_
açıkça ifade edilmemiştir61. Biz burada en tamam olan Ebu'l-A.rab'ın
metninden iktibaslarda bulunacağız: Sellam: "Cevap ver Ey Ebu Zekeriyya, İnsanlar senin mürcieden olduğunu söylüyorlar. "Bunun üzerine ıbn Sellam şöyle diyerek eliyle kıble duvarına vurdu: Bu kıblenin
Allah'ma kascm olsun ki, O'na mürcieden biri olarak asla ibadet etmedim. Üstelik her zaman Mürcie'nin kötü bir bidat olduğunu söyledim."
Bununla beraber, Musa b. Muaviye kendisine cedlerinin İmam hakkında neler düşündüğünü sorduğunda Mürcieye benzetilmiştir. İbn Sellam şöyle cevap verdi: "Malik, Süfyan ve kendileri ile yaşadığım kimseler, imanın tasdik ve am.elden ibaret olduğunu söylüyorlar. Malik b.
Makıl63, Kutr b. Halifa64 ve Ömer b. Darr65 gibi bazıları da İmamn _
sadece ikrardan ibaret olduğunu beyan ediyorlar.
Süleyman'ın bildirdiğine göre, bu Musa, Sahnun b. Said'i, Malik hakkında duyduklarını kendisine söylemeden, İbn Sellam'ın Malik b. Miğvel
hakkında naklettiklerinden
haberdar etmişti. Bunun üzerine Sahnun
Yahya'nın Mürcie'den olduğunu söyledi.
60 ıBN KUTAYBA Ta'vil Muhıalaf a/-Hadth, 1326 H.
61 ıBN AL-CAZARt, Gayet an.NiJuiye fi tabakat al-Qurra, Kabire 1352/1933, II, 373;
IB:'> HACAR, Lisan, VI, 259-61; Zahabi: Miran aı-ltidıil, Doğulu kaynaklann

bu ithamdan

bahsetmediklerini kaydetmek gerekir.
62 F.bu A~d aroRalıman Bakr b. Hammad b. Salih Ebi İsmail, 217/823-296/938-9,
hert'te

doğmuştur. Fakih olan bu zat, Kayrevan'da

muştur.
63
64
65

Sahnıln ile Avn b. Yusuf'un

T~-

öğrencisi ol-

Bkz. Ebu'I-Aralı: Tabaqıit, Tuni., 1968, s. 112.
Malik b. Miğvd b. Asim el-Beceli, Ktife'de 159/775-6'da öldü.
Qutr b. Halife, 155/772 yılında vefat etmiştir. Bkz. İbn Sa'd Tabakıiı, VI, 253.
Ebu Zarr Umar lı Zarr b. Abdullah el-Ramazan!, Murcieden olup, 150/767, 157/774

tarihleri arasında ölmüştür. Bkz. Ebu'l Arab, 113.

-
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Muhamhıed b. Alııned b. Temım şu olayı anlatır: Birgün Yahya b.
Muhammed h. Yahya'ya dedesinin iman hakkında ne düşündüğünü
sordum. Bana şöyle cevap verdi: "dedeme göre, iman tasdikten ibarettir.
Ameller ise, niyetle ilgiIidir"66.
Bu metin III jlX; asırda Murcie'ye hor gözle bakıldığını ortaya koyuyor ve atalarını mürciIik ithamından temizlemeye teşvik ediyor. Halbuki, başlangıçta bu, gevşekliği değil, fakat Harici ve diğer fırkalara
karşı, Ümmet içindeki dayanışma duygusunu gösteriyordu.

'\ _

Bu metinden şu sonuca varabiliriz: :Müfessue bizzat sağlığında
yöneltilen mürciiIik ithamı hile, münakaşa konusu idi. Eb'ul-Arab bu
ithamı kabul etmekten çok reddeder görünmektedir. Biz de bu konuda
şimdilik daha ileri gidemeyiz. Zira tefsirin tamamının orraya konmasını
beklemek lazımdl'r67•

*

tBN

SELLAM'IN

-

KUH.'AN TEFStRİNDEKİ

YERİ

. A- Garp Kaynaklan
Daha önce .de işaret ettiğimiz gibi, İlın SeIIam 'ın devrinden bahseden bütün batılı kaynaklar, tefsirinden övgü ilc söz etmekte ve ona, iIi!D,
takva ve derin biı hadis bilgisi isnad etmek için hiç bir kelime esirgememektedirler.
Malik ve Dabbağ tarafından nakledilen
sahada en komple ve anlamlı olanıdır.

Ebu'l-Arab'ın

metni bu

Garblı müeIIiflerin bu ilgileri gayet mantıkhdır:
Çünkü onIimn
coğrafibakımından
kendilerine yakın olanlar hakkında daha geniş malumata sahip olacakları aşikardır. İfrikıyyanın meziyetlerini tavsif içindir k~, bu müfessiri büyük bir gayretle müdafaa etmişlerdir.
~6 EBü'L.ARAB, Tabaqat.
\.

67 Bildiğimiz kadanyla lıali hazırda, yazmamn neşredilmemiş kısmı, üzerinde iki ara~tırmacı çalışmaktadır: Raşid Gh••zzi ve B"chir Mkhinini. Çalışmalan sona erdiğinde Y. b. Sallam'
ın tefsirindcki metodunu incelemek mümkün olabilir.
• Yeri ~elmişken işaret edelim ki, Yahya İbn Sellam'ın Tcfsirdeki metodu Değerli hoeam
Prof. Dr. tsmail Cerrahoğlu tarafından Doçentlik tezi konusu olarak incelenmiştir. Söz konusu
tez, 1968 yılında savunulmuş ve ııahiyat Fakültesi yayınlan. arasında, 1970 yılında neşredilmiştir. Değerli hoearn, Tunus'ta bulundııgu sırada orada çeşitli yerlerde, eksik ve dağınık halde
bulunan elyazmalanna istinad ederek, Yahya tbn SeJliım'ın tefsirdeki metodunu ortaya koymuştur. Hocamız, çalışmasına, okuyucuya tefsir hakkında doğrudan bir fikir
siyle, Ahzab SUresinin tahkikli bir örneğini de ilave etmeyi ihmal etmemiştir.

vermek

gaye-
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İbn Sellam'JD ünü sadece Kayrevan'da duyulmamış, Müslüman
İspanya'ya da yayılmıştır. İbn Sel1am'ın tefsirine Endülüs'tc, yapılan
en eski atıf IV iX. asıra, daha doğrusu Yahya ibn Kesir'in ölüm tarihi
olan 367/977-8 tarihine aittir. Denildiğine göre, Yahya İbn Kesir Yahya
ilm Selliım'ın tefsirini Ali b. el-Hasan'la beraber incelemiş ve daha sopralan Muvatta'yı hirçok talebeye özellikle EI-Muayyed Billith'a taIim
etıııiştir68.
X. asırda lım SelIam'ın tefsirinin çok meşhur olduğunu ispat eaen
belki de daha anlamlı diğer bir olay da şudur: Bu devirde tefsirinin
muhtasürlarının
var oldugU hiljnmektedir. En meşhuru 399/1009'da
Elvira'da vefat etmiş olan Eb)1 Abdallah M. b. Ebi Zamaneyn'a atf edilınektedir69•
XI lXII.
asra kadar, İbıı SeHitm'dan, İspanya'da
bahsedilmeye
devam edilmiştir. İspanya'daki bu tefsirin ravilerine, tefsir edilen ayetlerin sayısına ve kaç cilt oiduğuna dair en calihi dikkat malumata XII.
asırda rastlamaktayız. Bütün bu maluınat ibn Hayr el-İşbili tarafından
nakledilmiştir70.
Son olarak, şaşırt'eı da olsa Şll hususu belirtmek gerekir ki, Gırnatalı Mufessir Abdul-I-Jak İbn Atiyyc (ö. 543) kitabının mııkad,dimesinde
ILn SelIiif\l'ın tefsirini zikretmemektedir71. Mutezile olması onun bu
sessizliğini izah. etmek için yeterli hir sehep teşkil etmez. Çünkü, Ta~eri'ye varm.eaya kadar, kendisinden önce gelen bütün müfessirleri zikreder. Nihayet Kuıtubi* de İbn Seııam'ı zikr~tmez72.
Herhalukarda, kronolojik bakımından da olsa, İbı:i Sel1am'm Ba- "'"
tı'da tefsirine layık bir şöhrete sahip olduğu söylencbilir. 'Ü zamanlar,
Kayravan'la Km.tuba arasında mevcut olan miinasebetler na1.arı iti68 Biz bu atfı, Tunus Milli Kütüphane,inde
al-La'"ı

adlı hir elyazmasında

11105t. 10/61 no'da mahfuz Qwisim'in Sımt

bulrlıık.

69 Hıı yazma "Li,te des manuserit,

arahes rares exposes il la hibliothcque da I'Universite

Qayrawiyyin a Fes il I'occa,ion de son 1100 e anniversarie" Rabat,
adlı katalogda

zikterlilmi~tir.

70 AL-Fahrasa,

Le Caire,

7l A. .JEFFERY:
72 KURTUBI:

1960 s. 9"

1963, 56.

Muqaddimaıan

liulum

El-Cami li-ahkarn al-Kur'an,

• Yazar, e!-Kurtubi'nin

'-

Imp. VEtoile,

•

al-Qıır'an, Kahire.

1951.

Kahire, 1952, I/'l7,

tefsirinde İbıı Sellam', zikretmediğini ifade ediyo,rsa da, bu doğru

değildir.: Zira Değerli Hoeaın Prof. Dr. İsmail Cerrahoi\lu'nun tes~it ettiği üzere, Kurtubi tef.
sirinde (XIV, 19 İbn Sellam', zikretmiştir. Bu konuda bkz. Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu,
Yahya

tb"

SaUlim ve Tefsir'deki Metodu, A.Ü.t.F.

YayınJan,

Ankara,,'1970,

6.161.
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bara alınacak olursa, onun İspanya'da
.taraf yoktur73•

şöhret bulmasında

şaşılacak bir

B- Şarklı Kaynaklar
Şurasını müşahade etmek oldukça gariptir ki, Kur'an-ı Kerim tef.
sirinden bahseden şarklı kaynaklar, yakın bi:!-zamana kadar ibn Sellam.
hakkında tam bir sesizlik iı;-inde kalmışlardır. Taberi, tefsirine uzun bir
mukaddime yazmışsa da ondan balısetmemiştir*. Acaba bu, metodlarının
benzer olmasından mı yoksa, kronolojik bakımdan birbirlerine yakın
bulunmalarından mı ötürüdür? Bu konuda.kesin olarak birşey söylemek
mümkün değildir.
İbn Sellam'ın şarkta zikredildiğini görmek için büyük müdevvinlerin ortaya çıkmasını beklemek gerekecektir. Ondan ilk bahseden,
747/1347'de vefat etmiş olan Zehebi'dir. Kısaca hayatından bahsettikten sonra, ibn Seııam'ın hadis-i şerif rivayetinde sika biri olmadığına
işaret eder; ama tefsirintlen söz etmez74• İbn Hacer, Zehebi'nin bu metnini (8S2/1448-9)
nakletmekle iktifa etmeyip, ona değişik görüşte olan
diğer kişilerin görüşlerini, özellikle, İbn Seııarn'ın güvenilir sika biri
olduğunu söyleyen İbn Hibban ve Ebu Hiitim er-Razl'nin görüşlerini
ilave eder75• En komple metin, İbn Sellam'm tefsirini zikredip onun eşi
olmayan' bir eser olduğunu söyleyen İbn el.Cezeri'ye aittir (883/14789)76. Bununla beraber, Suyuti'nin (911 ııSOS) sessizliğin; açıklamak ol.
dukça güçtür. İbn Sellam'ın Müreie tandanslı olması böyle bir ihmali
açıklamak hususunda yeterli gijrünmemektedir; çünkü, Suyuti, şöhreti
daha şüpheli olan diğer müfessirlerden sözetmektedir77•
.
Çalışmamıza son verirken, bir kere daha hatırlatalım ki, ibn Sellam'la ilgili bu çalışmamızın bu ilk Kur'an tefsiri üzerindeki araştırmada, bir. başlangıç olmaktan başka bir gayesi yoktur. Birçok temel meselele'r ortada durmaktadır. Murciilikle itham edilen mücllifin bu ith.ama
ne ölçüde layık olduğu hususu henüz kesin olarak çözülmüş değildir.
Tefsirdeki metodundan da bahsedilmemiştir. 'Bu ise. belki de, ancak
elimizdeki yazmaya ait bütün fragmanların neşrinden sonra mümkün
olabilecektir.

.
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• Değerli hocam Prof. Dr. 1. Cerrahoğlu'nun tespitine göre Taberi; ter"irinde" İbn Sellam'ı zikretmiştir. Bkz. Taberi, Cami iıl.Beyan, IV, 100, A. Şakir n., Mısır, 1955.
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Mizan eı-Itidal, Kahire, IV /3110-1
Lisan el-mizan, VI /259 /61.
Gayat en-niluiya fi tabaqat al-qurra, Kahire, 1933, 11/373.
.
Itkan, 1941,3. bas. ve Tabaqat el-müfessirın,MEURSINCE
baskısı, Tahran 1960.
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