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Öz
Kadı Beydavi’nin (ö. 685/1286) Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl adlı tefsiri
üzerine yazılan pek çok haşiyeden biri İsâmuddîn el-İsferâyînî’nin (ö.
945/1538) Hâşiye alâ Cüz’i Amme min Tefsîri’l-Beydâvî isimli eseridir. İslâm
dünyasındaki önemi nedeniyle söz konusu eserin üzerine hâşiye türünde
çok sayıda çalışma yapılmıştır. Mirzâ Mustafa Efendi’nin (ö. 1135/1722) elFevâidü’l-Mekkiyye ale’l-Hâşiyeti’l-‘İsâmiyye adını verdiği eseri bu tarz bir
hâşiye olup sadece Nebe suresini içermektedir. Bu makalede söz konusu
eserin mukaddimesi muhteva yönüyle incelenmiş ve metin notlarla
neşredilmiştir.
Abstract
Hundreeds of explanations (hashiyah) have been written on al-Qadi alBaidawi’s commantary in the name of Anvar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil.
One of these is explenation named Hashiya ala Juz Amma min Tafsir alBaidawi that written by Isamaddin al-Isfaraini. Isamaddin’s hashiyah is
very well-knownd and very important. It’s therefore known that many
hashiyah were written to explain it. Mirza Moustafa Efendi’s works
named al-Fawaid al-Makkiyya ala’l-Hashiyat al-‘Isamiyya is such a work and
contains only the surah of Naba. We examined the hashiyah of author
Mirza Mustafa’s work in terms of content.

ّ
الملخ ص
م) حواشيا ً على1538لقد ألف كثير من أهل العلم ومنهم عصام الدين اإلسفراييني (ت
 وأما شيخ اإلسالم ميرزا.) م1286أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (ت
م) فهو من المهت ّمين بهذه الحاشية في إطار تفسير سورة النبأ وقد1722مصطفى (ت
 فهذه.ألّف شيخ اإلسالم حاشية س ّماها بالفوائد المكية؛ حينما كان قاضيا ً في مكة
الدراسة ترتكز على نشر مقدمة ميرزا مصطفى والدراسة القصيرة عليها ألهميتها في
ّ صة
ّ تط ّور علم التفسير في الدولة العثمانية خا
وأن مؤلفها هو من مدينة باطوم الواقعة
 يمكن أن نزيل الستار عن اآلثار، وخالل هذه الدراسة وبمثلها.ًفي جورجيا حاليا
.العلمية والدينية في األماكن غير ال ُمسْلمة التي كانت تحت الرعاية العثمانية
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Giriş
Osmanlı medrese sisteminde temel metinlerin okutulmasına çok önem
verilmiş, tefsir bağlamında genellikle iki önemli eser tercih edilmiştir:
Zemahşeri’nin (ö. 538/1144) el-Keşşâf’ı ile Kadı Beydâvî’nin (ö. 685/1286)1 Envâru’tTenzîl’i 2 . Medrese ulemâsının kâhir ekseriyetinin Envâru’t-Tenzîl’i diğerlerine
nazaran ön planda tutmasının hacim, muhteva, akide gibi önemli nedenleri vardır.
Bu nedenlerden biri de resmî müfredât ile ilgili bir husustur. Çünkü medrese
müfredâtına tâbi olan bir öğrenci başlangıç yıllarında görmüş olduğu Arap dili,
kelâm, hadis gibi ilimleri tartışmalarıyla birlikte bu iki tefsir içinde bularak
bilgisini pekiştirip geliştirebilmekteydi. 3
Medreselerdeki temel tefsir metni okumalarının öneminin doğal bir sonucu
olarak bazı eserler üzerine şerh ve hâşiyeler yazılmıştır. Metinde kapalılık
kalmaması amacını güden şerh yazımı, tarih boyunca önemli gelişmeler
kaydetmiştir. Tefsire dair eserler açısından değerlendirdiğimizde, üzerine ilk defa
şerh yazılan tefsir Ebû Mansûr el-Maturidî’nin (ö. 333/944) Te’vilâtü’l-Kur’ân’ı, en
fazla şerh yazılan ise Beydâvî’nin Envâru’t-Tenzîl’idir. İkinci sırada Zemahşerî’nin
el-Keşşâf’ı gelmektedir.4 Teknik anlamları itibariyle kısaca belirtmemiz gerekirse bir
ana metnin açıklanması için yazılanlar “şerh”, şerhin açıklığa kavuşturulması için
yazılanlar ise “hâşiye” olmaktadır. Tefsir metinleri söz konusu olunca, tefsirler
Kur’an metnini şerh eden eserler olduğundan tefsirleri şerh eden eserlere hâşiye
denmektedir. Bir eserdeki bazı ifade ve görüşleri açıklama, onlara tenkit, tashih ve
ilavede bulunma gibi maksatlarla sayfa kenarlarına, altlarına veya satır aralarına
yazılan ya da müstakil bir eserde toplanan notlara ise “ta‘lîk” denir. Bu tür eserler
bazen doğrudan metin, bazen şerh, bazen de hâşiyeler üzerine düşülen notları

Üzerinde çalıştığımız haşiyeyi doğrudan ilgilendirdiği için Beydâvî hakkında kısa bilgi vermek doğru
olacaktır: İslâmî ilimlerin hemen hepsine dair birçok eser telif ederek "allâme" unvanını kazanan Beydâvî’nin
güçlü bir ilmî şahsiyeti vardır. Hayatından bahseden müellifler onun ileri derecede ilmî kabiliyete ve geniş
bir kültüre sahip olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Daha çok tefsir, kelam, fıkıh ve usül- i fıkıh sahasın da
meşhur olmuştur. Müfessir, Eşarî kelamcısı ve Şâfiî fâkihidir. Yavuz, Yusuf Şevki, “Beydâvî”, DİA, c. 6,
İstanbul, 1992, s. 100-103.
2
Üzerinde çalıştığımız haşiyeyi doğrudan ilgilendirdiği için eser hakkında kısa bilgi vermek doğru olacaktır:
Tefsirin tam adı Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl’dir. Bazı âlimlerce Keşşâf’ın özeti kabul edilmiştir. Orta
hacimde özlü bir tefsirdir. Rivayet ve dirayet metotları birlikte kullanılmıştır. Eserde dil unsuru ustalıkla
kullanılarak edebî ve felsefî tahliller yapılmıştır. Ahkâm ayetleri tefsir edilirken fıkhî tartışmalara yer
verilmiştir. Kısmen de olsa İsrâiliyyât ve zayıf hadisleri bünyesinde barındırmıştır. Üzerine en fazla şerh ve
hâşiye yazılan tefsir durumundadır. Cerrahoğlu, İsmail, “Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl”, DİA, c. 11,
İstanbul, 1995, s. 260-261.
3
Bkz.: Mustafa Öztürk, Osmanlı Tefsir Mirası, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2012, s. 40-41.
4
Keşşâf üzerine yapılmış çalışmalar için bkz.: Bayer, İsmail, Keşşaf Tefsirinde Belagat Uygulamaları, Atatürk
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi,
Erzurum 2013, s. 22-27.
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ihtiva edebilmektedir. Ta‘likler daha çok hâşiyeler üzerine yazılmıştır. Bunların
hepsi birer yazın türüdür ve bu türlerde oldukça fazla eser kaleme alınmıştır. 5
Kadı Beydâvî’nin Envâru’t-Tenzîl’i üzerine bugüne kadar üç yüzü aşan şerh
ve hâşiye, elli kada ta‘lik yazıldığı tespit edilmiştir. Bu yekûne tam şerhlerin yanı
sıra bir veya birkaç surenin hatta tek bir ayetin şerhedildiği eserler de dâhildir.
Şerhe dair eserlerin yüz’lerle ifade edilmesine Envâru’t-Tenzîl’in ve müellifinin ilmî
üstünlüğünün yanı sıra onun, onun el-Keşşâf’ın mu’tezilî yönlerini ayıklaması,
bununla birlikte ibarelerindeki zorlukların etkili olmuştur. İsmail Cerrahoğlu’nun
ifadesiyle “Beydâvî bütün bilgisini bu eserinde göstermeye çalışır. Adeta okyanusu bir
sürahiye sığdırmaya gayret gösterir…” 6
Envâru’t-Tenzîl’e dair yazılan önemli hâşiyeler Sâdî Çelebî’nin (ö. 945/1539)
el-Fevâidü’l-Behiyye: Hâşiye alâ Tefsîri’l-Beydâvî;7 Muslihuddîn Mustafa Şeyhzâde’nin
(ö. 950/1543) mevcut hâşiyeler içindeki “en hacimlisi” olarak kabul edilen Hâşiye
alâ Envâri’t-Tenzîl ve Esrâri’t-Te’vîl’i;8 Konevî İsmail Efendi’nin (ö. 1195/1780) kendi
fikirlerini de ilave ederek oluşturduğu “en detaylı” olarak bilinen Hâşiye alâ
Envâri’t-Tenzîl’i; 9 Ebû İshâk İsâmüddîn el-İsferâyînî’nin (ö. 945/1538) 10 A‘râf
suresinin sonuna kadar olan Hâşiye alâ Tefsîri’l-Beydâvî adlı eseri ile yine aynı
müellife ait sadece son cüz’ü içeren Hâşiye alâ Cüz’i Amme min Tefsîri’l-Beydâvî
isimli hâşiyelerdir.11
Envâru’t-Tenzîl’in, Ömer Nasuhi Bilmen’in ifadesiyle “itimada şâyan” 12 bazı
hâşiyelerine de hâşiyeler yazılmıştır. Üzerine en fazla hâşiye yazılanlar İsâmüddîn
ve Sâdî Çelebi’nin eserleridir. İsâmüddîn’in hâşiyesi dokuz, Sâdî Çelebi’nin
hâşiyesi ise yedi kez yeniden açıklanmıştır. 13
İsâmüddîn’in Envâru’t-Tenzîl’e dair hâşiyesi Fatiha’dan A‘râf suresine kadar
olan kısmı ve Amme cüz’ünün tamamını ihtiva ettiği için kimi kaynaklarda
Maden, Şükrü Tefsirde Hâşiye Geleneği ve Şeyhzade’nin Envâru’t-Tenzîl Hâşiyesi, İsam Yayınları, İstanbul, 2015,
s. 41-50; Şensoy, Sedat “Hâşiye”, DİA, İstanbul, 1997, c. 38, s. 555-558; Birışık, Abdülhamit “Hâşiye”, DİA,
İstanbul, 1997, c. 38, s. 558-559; Şensoy, “Ta‘lîkât”, DİA, İstanbul, 2010, c. 19, s. 508-510.
6
Cerrahoğlu, İsmail “Kadı Beydâvî ve Tefsiri”, Diyanet Dergisi, c. XIX, sayı: 1, 1983, s. 6.
7
İpşirli, Mehmet -Ziya Demir, “Sâdî Çelebi”, DİA, c. 34, Ankara, 2008, s. 404-405; Çelik, Ersin Şeyhü’l-İslam
Sa‘dî Çelebi ve el-Fevâidü’l-Behiyye: Hâşiye alâ Tefsîri’l-Beydâvî Adlı Eserinin Tahlili, (Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, 2015, ss. 38-46.
8
Maden, Şeyhzâde, ss. 50, 133; Baş, Erdoğan, “Şeyhzâde”, DİA, c. 39, İstanbul, 2010, s. 97-98.
9
Maden, Şeyhzâde, s. 50; Cevdet Bey, Tefsir Usûlü ve Tarihi, (Haz: Mustafa Özel), Kayıhan Yayınları, İstanbul,
2002, s. 161-162.
10
Üzerinde çalıştığımız haşiyeyi doğrudan ilgilendirdiği için hakkında kısa bilgi vermek doğru olacaktır:
Kendisi gibi büyük bir âlim olan dedesi Arapşah’a nisbetle İbn Arapşah olarak da tanınan İsâmüddîn
Horasan, Nisâbur, Buhâra, Mâverâünnehir ve Semerkant taraflarında ders okutarak meşhur olmuştur. Arap
dili, kelâm, mantık, tefsir ve hadise dair şerh ve hâşiyeleriyle tanınmaktadır. Durmuş, İsmail, “İsferâyînî
İsâmüddîn”, DİA, c. 22, İstanbul, 2000, s. 516-517.
11
Maden, Şeyhzâde, s. 23, 50, 360; Durmuş, “İsferâyînî İsâmüddîn”, DİA, c. 22, s. 517.
12
Bilmen, Ömer Nasuhi, Büyük Tefsir Tarihi/Tabakâtü’l-Müfessirîn, Ravza Yayınları, İstanbul, 2008, II, 642.
13
Maden, Şeyhzâde, s. 372-373.
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müstakil iki, 14 kimi kaynaklarda ise tek eser olarak kabul edilmektedir. Ayrıca,
kaynaklarda özellikle Amme cüz’ünü içeren şerhin Kanunî Sultan Süleyman’a
ithâfen yazıldığı ve yazmalarının Rabat ve Tahran’da Sipehsâlâr Medresesi
Kütüphanesi’nde iki nüsha olarak bulunduğu bilgisi yer almaktadır. 15
İsâmüddîn’in sözünü ettiğimiz Amme cüzü hâşiyesinden sadece Nebe suresi için
bir hâşiye Mirzâ Mustafa b. Abdurraûf (ö. 1135/1722) tarafından yazılmıştır.
Gürcistan’ın Batum şehrinde doğup (ö. 1040/1630) İstanbul’da yetişen ve Osmanlı
şeyhülislamlarından olan Mirzâ Mustafa Efendi’nin el-Fevâidü’l-Mekkiyye ale’lHâşiyeti’l-‘İsâmiyye adlı eseri çalışmamıza konu edindiğimiz hâşiyedir. Söz konusu
eserin mukaddimesini metin ve muhteva yönünden ele alıp incelemeye gayret
ettik.
Mukaddime’nin Yapısal Özellikleri ve Muhtevası
1. Yapısal Özellikleri
el-Fevâidü’l-Mekkiyye ale’l-Hâşiyeti’l-‘İsâmiyye adlı yazmanın tam metni
Süleymaniye Kütüphanesi içinde Giresun İl Halk Kütüphanesi koleksiyonunda
bulunmaktadır. Arşiv numarası 28 HK 3620 olan eser 144 varaktan ibarettir.
Boyutları (Dış-İç) 211x146-155x68 mm ebadındadır. Varaklar krem rengi ve
filigranlı kâğıttan oluşur ve her sayfaya 21 satır yazılıdır. Yazı türü kırma ta‘lîktir.16
Müstensihin kim olduğu bilinmemektedir.
Besmele, hamdele ve salvele ile başlayan mukaddime beş buçuk sayfadan
oluşmuştur. Yazım hataları azdır. Mukaddimede kırmızı ve siyah renkli mürekkep
kullanılmıştır. Ana metin siyah mürekkeple yazılırken seci 17 ve kafiyeler18 kırmızı
mürekkeple gösterilmiştir. Bazı kelimelerin üzerindeki mürekkep dağılmaları
okumayı zorlaştırmaktadır.
Mukaddimenin tümünde secili bir anlatım benimsenmiş olup anlatımda
bazı şiirlerden de istifade edilmesi metne ayrı bir zenginlik katmıştır. Ayrıca
Amme cüz’ündeki bütün surelere telmihte 19 bulunularak mukaddimenin arka
planında bu cüz’ün bir nevi özeti çıkarılmıştır.

Cevbet Bey, Tefsir Usûlü, s. 151; Durmuş, “İsferâyînî”, s. 517.
Durmuş, “İsferâyînî”, s. 517.
16
Ta’lik yazı tipi: Arap alfabesinde geliştirilen, sülüsün sağdan sola doğru yatık olarak yazılan yazı türlerinden
biridir. Tüm harfleri yuvarlağımsı olan bu yazı biçimi, İran’da resmi yazışmalarda kullanılan kadim ta’lik
yazı türü Osmanlılar’a Akkoyunlular yoluyla XV. Yüzyılda gelmiş ve kısa zamanda büyük bir değişiklik
geçirerek Divan-ı Hümayun’daki resmi yazışmalar için kullanılmaya başlanmış, bu sebeple divani adını
almıştır. Ayrıca celi ta’lik, nesh-i ta’lik gibi türleri vardır. Derman, M. Uğur, “Hat” DİA, c. 16, İstanbul, 1997, s.
427-437.
17
Seci: Düzyazıdaki kafiye olarak tanımlanabilir. Durmuş, İsmail, “Seci”, DİA, c. 36, Ankara, 2009, s. 273-275.
18
Kafiye: Şiirlerin mısra sonlarında yazılış ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan ses benzerliğidir. Durmuş,
İsmail-Öztürk, Mürsel-Pala, İskender, “Telmih”, DİA, c. 24, İstanbul, 2001, s. 149-153.
19
Telmih: İslam edebiyatında bir ayete, bir hadise, kıssa, olay vecize, atasözü vb. ne gönderme yapma sanatının
adıdır. Durmuş, İsmail, “Telmih”, DİA, c. 40, Ankara, 2011, s. 407-408.
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2. Muhtevası
a. Mirzâ Mustafa’nın Hayatı
Müellifimizin hayatı hakkındaki bilgileri yazarken mukaddimedeki
bilgilerin yanı sıra diğer bazı kaynaklardan da yararlanacağız. 1040/1630 yılında
Batum’da 20 doğan müellifin ismi Mustafa Mirzâ 21 b. Abdirraûf b. Ken‘ân’dır.
1056/1646 yılında İstanbul’a giderek kendi ifadesiyle Harem-i Muharrem-i
Sultân’a 22 girmiştir. Saray mektebine kaydolduğunda on altı yaşındadır. Müellif
henüz çocukluk sayılabilecek bu zamanı “başından çocukluk bulutlarının
dağılmadığı, erkeklik sarığının sarılmadığı” bir dönem olarak betimlemektedir 23 ki
bu da müellifin henüz ergenlik çağına ulaşmadığı zamana işaret etmektedir. 24
Mirzâ Mustafa ilgili eğitim kurumunda on sekiz yıl kalmıştır. Uzun yıllar
askerlik mesleğinin gerektirdiği eğitimleri almasına rağmen, mezuniyetine az bir
zaman kala mizacının askerlik için uygun olmadığı düşüncesiyle müderrislik ve
kadılık yolu olan mevleviyeti 25 seçmeye karar vererek asıl ilgisinin peşinden
gitmiştir. Böyle bir anlayış ve psikolojiyle dönemin şeyhülislamı Minkârîzâde
Yahyâ Efendi’nin (ö. 1088/1678)26 yanına gittiğinde yaşı 34 idi. Onun ilmî yönden
yetişmesinde Minkârîzâde Yahyâ Efendi’nin rolü çok büyüktür. Müellif, bizzat

Batum: Bugün Gürcistan Cumhuriyeti’ne bağlı Özerk Acara Cumhuriyeti’nin başşehridir. Karadeniz’in
doğusunda, Çoruh Nehri’nin denize döküldüğü yerde, Türkiye sınırına 15 km. mesafededir. Artvin’in Hopa
ilçesi ile komşu bir sahil kentidir. XIII. yy'da Moğol egemenliğine giren kent Kanuni Sultan Süleyman
tarafından 1564’te fethedilmiş ve Lazistan Sancağı’nın merkezi olmuştur. 314 senelik Osmanlı
egemenliğinden sonra, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Rusya’nın işgaline uğramıştır. 1921 yılında
Ruslarla yapılan Moskova Antlaşması’yla Gürcistan’a bırakılmıştır. Bugün çok az sayıda Müslüman
nüfusuna sahip olan Batum şehir merkezinde Osmanlılardan kalma minaresi yıktırılmış Aziziye Camii
vardır. Bostan, İdris, “Batum”, DİA, c. 5, İstanbul, 1992, s. 210-211.
21
Mirzâ: İranlılar ile doğudaki Türk boylarında ve özellikle Timurlular'da hükümdarın erkek çocukları, diğer
hanedan mensupları, büyük arazi sahipleri ve bazı itibarlı kimseler için kullanılan unvan. Bu unvan hanedan
üyeleri ve şehzadeler için kullanıldığında ismin sonuna, diğerleri için kullanıldığında başına eklenirdi.
Küçükaşçı, Mustafa Sabri, “Şehzade”, DİA, c. 38, Ankara, 2010, s. 478-480.
22
Orta dereceli saray mektebi olup, bu mektebin adı bazı kaynaklarda Galata Sarayı, Saray-ı Hümayun, Saray
olarak da geçmektedir. Bkz.: İpşirli, “Mirzâ Mustafa Efendi”, s. 167; Uzunçarşılı,
İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, Ankara, 1988, VI, 407.
23
Mirzâ Mustafa, Mukaddime, 2b.
24
Osmanlı döneminde toplumun hemen hemen her kesimi tarafından benimsenen sarık, daha çok ulemânın
simgesi olarak görülmüştü. Zaman zaman sarık sarmak erkekliğe geçişin göstergesi sayılmış ve ergenliğe
ulaşan oğlan çocukları için salavâtlar eşliğinde sarık sarma törenleri düzenlenmişti. Bozkurt, Nebi, “Sarık”,
DİA, c. 36, Ankara, 2009, s. 152-153.
25
Unan, Fahri “Mevleviyet”, DİA, c. 29, Ankara, 2004, s. 467-468.
26
Minkârîzâde Yahyâ Efendi (1018-1088/1609-1678) Sultan IV. Mehmed döneminde on iki yıl kadar
şeyhülislamlık yapmıştır (1662-1674). Görevi sırasında padişahın güven ve takdirini kazanmış ve çeşitli
hediyelere mazhar olmuştur. Zaman zaman Sultan IV. Mehmed’i bilgisiyle desteklemiş ve daha sonraları
sistemleşecek olan huzur derslerinin temeli sayılabilecek ders takrirlerini padişahın huzurunda
gerçekleştirmiştir. Fetâvâ-yı Minkârîzâde, Risâle fî Kavlihî Taâlâ “Millete ebîküm İbrhâhîm”, Hâşiye ale’l-Âdâbi’lAdudiyye, el-İttibâ‘ fî Mes’eleti’l-İstimâ‘ gibi eserleri bilinmektedir. İpşirli, “Minkârîzâde Yahyâ Efendi”, DİA, c.
30, Ankara, 2005, s. 114-115.
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ifade ettiği gibi hocasına mülâzım27 olduktan sonra onun vefatına kadar bütün ders
ve meclislerine katılmıştır. 28
Mirzâ Mustafa 1081/1670 yılında 41 yaşında iken müderris olmuştur.
Sultan IV. Mehmet 29 ile birlikte 1083/1672’de Lehistan 30 üzerine gerçekleştirilen
sefere katılmış ve Kamaniçe Kalesi’nin 31 fethine katkıları olmuştur. Mirzâ Mustafa
yeni fethedilen şehre Sultan tarafından Halep payesiyle 32 ilk kadı olarak
görevlendirilmiştir. 33 Müellifimizin Kamaniçe kadılığını kabul etmesi tamamen
dinî sâiklere dayanmaktadır. Çünkü o, yeni görevi sayesinde “sınırda görev
yapanlara vaad edilen sevaba nâil olmayı” ve “fethedilen yeni beldede İslam
şeriatını ilk uygulayan kişi olma şerefine ulaşmayı” ummuştu. 34 Kamaniçe kadılığı
görevinde iki yıl kalmış 1086/1675’te Yenişehir-i Fenârî35 kadılığına getirilmiştir.
Mirzâ Mustafa 1092/1681’te Mısır kadılığına, 1097/1685’te Mekke kadılığına
getirilmiş ve burada bir yıl görev yapmıştır. 36

Mülâzemet: Osmanlı memuriyet sistemine ait bir kullanım olup bu uygulama Tanzimat dönemine kadar
geçerli olmuştur. Medrese mezunlarının müderrislik ve kadılık görevi almak için sıra beklemeleri, bu arada
meslekî tecrübe kazanmaları amacıyla bir asil görevlinin yanında staj yapmalarını ifade eder. İpşirli,
“Mülâzemet”, DİA, c. 31, Ankara, 2006, s. 537-539.
28
Mirzâ Mustafa, Mukaddime, 3a.
29
1648-1687 yılları arasında görev yapan 19. Osmanlı sultanıdır. Ava düşkünlüğünden dolayı Avcı
Mehmed adıyla da bilinir. Özcan, Abdülkadir, “Mehmed IV”, DİA, c. 28, Ankara, 2003, s. 407-413.
30
Lehistan: Bugünkü Polonya. Osmanlı-Leh ilişkileri Padişah I. Mehmet döneminde 1414 yılında başlayarak
Polonya’nın haritadan silindiği 1795 yılına kadar değişik tonlarda devam etmiştir. Beydilli, Kemal,
“Lehistan”, DİA, c. 34, Ankara, 2007, s. 309-317.
31
Kamaniçe Kalesi: Bu kale günümüzde Ukrayna’nın Podilski kentinde bulunan tarihî bir Polonya kalesidir.
Kolodziejczyk, Dariusz “Kamaniçe”, DİA, c. 24, İstanbul, 2001, s. 274-275.
32
Halep payesinden anlaşılan Kameniçe’nin Osmanlı kadılık sistemi içinde Halep ile eş tutulmasıdır. Bu
eşdeğerlik hem bölgenin gelir düzeylerini hem de kadıların maaşlarını belirlemede ölçü anlamına
gelmektedir. Ortaylı, İlber “Kadı”, DİA, c. 24, İstanbul, 2001, s. 69-73.
33
Mirzâ Mustafa, Mukaddime, 3a.
34
Sınırda nöbet tutmayı teşvik eden hadislerden bazıları:
“Allah yolunda bir gün hudut nöbeti tutmak, dünyadan ve dünya üzerindeki şeylerden daha hayırlıdır.
Sizden birinizin kamçısının cennetteki yeri, dünyadan ve dünya üzerindeki şeylerden daha hayırlıdır. Kulun
Allah Teâlâ'nın yolunda akşamleyin veya sabah erken vakitteki yürüyüşü de dünyadan ve dünya üzerindeki
şeylerden daha hayırlıdır.” Muhammed b. İsmâil b. İbrâhim, el-Buhârî, (ö. 256/869), el-Câmi‘u’l Müsnedü’sSahîhu’l-Muhtasar min Ümûri Rasûlillâhi ve Sünenihî ve Eyyâmihî, (Thk.: Şuayb el-Arnavutt-Adil Mürşid), erRisâletü’l-Alemiyye, Dımaşk, 2011, Cihâd, 6, 73.
“Bir gün ve bir gece sınırda nöbeti tutmak, gündüzü oruçlu gecesi ibadetli geçirilen bir aydan daha hayırlıdır.
Şayet kişi bu nöbet esnasında vazife başında iken ölürse, yapmakta olduğu işin ecri ve sevabı kıyamete kadar
devam eder, şehid olarak rızkı da devam eder ve kabirdeki sorgu meleklerinden güven içinde olur.” Ebu’l Huseyn Müslim b. el-Haccâc (ö. 261/874), Sahîh, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1991, İmâre, 163; Ebû İsa
Muhammed b. İsâ b. Serve et-Tirmizî (ö. 279/892), Sünen, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 2005, Fezâilü”l-cihâd, 2.
35
Yenişehir: Tırhala eyaletine bağlı bir şehirdir. Osmanlı döneminde Balkanlar’ın en büyük merkezi
durumundaki Yenişehir, Bugünkü Yunanistan’ın Tesalya bölgesinde Larissa adındaki yerleşim yeridir. Başka
Yenişehir’lerle (Mora, Bursa) karışmaması için Yenişehir-i Fenârî adıyla anılmıştır. Sultan IV. Mehmet bazen
avlanmak, bazen de o zaman kuşatma altında bulunan Girit’e dair gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla
Yenişehir’e ikâmete giderdi. Kiel, Machiel, “Yenişehir”, DİA, c. 43, Ankara, 2013, s. 473-476; Sezen, Tahir,
Osmanlı Yer Adları (Alfabetik Sırayla), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayın no: 21, Ankara,
2006, s. 527.
36
Mirzâ Mustafa, Mukaddime, 3b.
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Mirzâ Mustafa’nın eserinin mukaddimesinde Mekke’yi “ilahî vahyin iniş
yeri ve sonsuz feyiz mekânı” olarak nitelemesi onun bu şehre apayrı bir değer
verdiğini göstermesi bakımından önemlidir. Onun elimizdeki Nebe suresi hâşiyesi,
ilahî vahyin Nebî’ye (s.a.v.) indiği yerde ve Kâbe’nin karşısında kaleme alınmış
olmasıyla manevî atmosferin yoğunluğu içinde oluşmuş bir üründür.
Müfessirimiz Mekke’de Kayıtbay Medresesi’nde 37 uzaktan yakından gelen
öğrencilere Amme cüz’ü tefsirini okutmaya başlamıştı. Uzak yerleşim yerlerinden
öğrencilerin gelmesi de onun derslerine ilginin üst seviyede olduğuna işaret
etmektedir. Kaynak olarak Envâru’t-Tenzîl’in hâşiyelerinin en önemlilerinden biri
olan Sâdî Çelebi’nin hâşiyesi ile İsâmüddîn’in hâşiyesini kullanmayı tercih etmişti.
Üzerinde çalıştığımız hâşiyesini de bu yıllarda yazmıştır. 38 Anlaşıldığına göre
müellif bu hâşiyeyi 55 yaşında yazmıştır.
Mirzâ Mustafa daha sonraları devletin muhtelif kademelerinde görevlerde
bulunmuştur. Bunlardan en önemlileri üç defa Rumeli kazaskerliği ve bir kez
şeyhülislamlık görevleridir. Onun şeyhülislamlığı Padişah III. Ahmet 39 döneminde
Aralık 1714 ile Haziran 1715 arasında altı ay kadar sürmüştür. Şeyhülislamlığı
döneminde verdiği fetvaların altına imza yerine hastalığı ve yaşlılığı yüzünden ilk
defa mühür kullanmasına izin verilmiştir. Sultan II. Mustafa’nın 40 kendisine tahsis
ettiği Emirgân’daki Mirgünzâde yalısında 41 1135/1722 yılında doksan yaşını
geçmiş iken vefat etmiştir. Yalısına yakın Kalenderhane’de yaptırdığı mektebin
yakınında medfûndur.42
İlmî yönden yetişmesinde İmâm-ı Sultânî Şâmî Hüseyin Efendi ve Kiçi
Mehmed Efendi gibi zâtların da katkıları olan Mirzâ Mustafa’nın bazı kaynaklarda
hadis, kelâm, tefsir meânî gibi alanlarda söz sahibi olduğu ve birtakım eserler
yazdığı belirtilmesine rağmen, onun bilinen eserleri şunlardır: 43
- el-Fevâidü’l-Mekkiyye ale’l-Hâşiyeti’l-‘İsâmiyye
- Hâşiye alâ Şerhi’r-Risâleti’l-Hüseyniyye fi’l-Âdâb
- Eşrât-ı Sâat
Kayıtbay Medresesi: “Hâdimü’l-Harameyn” unvanıyla da tanınan Çerkez asıllı Memlûk Sultanı Kayıtbay
(1468-1496) tarafından yaptırılan Harem’e nâzır bir medresedir. Yiğit, İsmail, “Kayıtbay”, DİA, c. 25, Ankara,
2002, s. 80-81.
38
Mirzâ Mustafa, Mukaddime, 3b.
39
IV. Mehmet’in oğlu olup 23. Osmanlı padişahıdır (1703-1730). Saltanatı boyunca iktisadî ve sosyal gelişim ve
değişimlere öncülük etmiştir. İstanbul’da sosyal hayat değişmeye başlamıştır. Sanata meraklı ve sanatçıyı
koruyan bir padişahtır. Aktepe, Münir, “Ahmed III”, DİA, c. 2, 1989, İstanbul, s. 34-38.
40
IV. Mehmet’in oğlu olup 22. Osmanlı padişahıdır (1695-1703). Döneminin ilk yarısı savaş ve seferlerle, ikinci
yarısı nispeten sükûnetle geçmiştir. İlme meraklı olup özellikle hat sanatında başarılı idi. Cirit atmakta
maharetli idi. Özcan, Abdulkadir, “Mustafa II”, DİA, c. 31, 2006, İstanbul, s. 275-280.
41
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan yalı sultan IV. Mehmet’ten sonra ilmiye sınıfı ile devlet ricali arasında
sürekli el değiştirmiştir. Sula, Murat, Mirzâzade Mehmed Sâlim Efendi ve Selâmetu’l-İnsân fî Muhâfazati’l-Lisân
Adlı Eseri, (Basılmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2009, s. 45.
42
İpşirli, “Mirzâ Mustafa Efendi”, DİA, c. 30, Ankara, 2005, s. 168.
43
İpşirli, “Mirzâ Mustafa Efendi”, s. 167-168.
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b. Eser Telif Etmekten Çekinceleri
Mirzâ Mustafa öğrencilerine İsâmüddîn’in hâşiyesini okuturken özellikle
zor anlaşılan kısımlarına yoğunlaşarak açıklıyordu. Ders okuttuğu zamanlarda
kayıt altına alınması için anlattıklarını kitaplaştırması yönünde öğrencilerinden
yoğun istek gelmişti. Mirzâ Mustafa bu talebe önceleri çok sıcak bakmadı.
Kendisinin de belirttiği gibi bunda iki önemli etken vardı. İlki, haksız yere
yapılacak menfi eleştirilerden çekinmiş olmasıdır. Çünkü anlattığına göre yaşadığı
dönemde, çevresinde bulunan ve her durumda her şeyi eleştirebilen kusur
araştırıcıları/cevâsîsü’l-uyûb ile eğriyi doğrudan ayıramayan kendini bilmez, ele
geçirdikleri ilmî konumları hak etmeyen çok insan vardı. Çekincesinin ikinci
nedeni de hemen her müellifte bulunması gereken bir hassasiyet anlayışıydı.
Yazacağı eserin özgünlüğü yakalayıp yakalayamayacağı ile ilgili olarak tam ikna
olabilmiş değildi. Çünkü İsâmüddîn’in hâşiyesi üzerine nice ulemâ yazılar yazmış
iken kendisinin yazacağı eser sadece sayıyı mı artıracak, yoksa bu sahaya önemli
katkılar sunacak bir yeniliğin yolunu mu açacaktır? Herkesçe malumdur ki, bir
eser ya farklı bir şeyler ortaya koymalı veya önceden yazılanları yeni bir tertiple
bir arada sunmalı ki öğrenciler ondan istifade edebilsinler. Mirzâ Mustafa’nın eseri
bu açıdan değerlendirildiğinde özgün bir eser sayılmayı hak etmektedir. Çünkü o
anlamı kapalı yerleri ustalıkla açıklamış, herkesin cesaretle yaklaşamayacağı girift
alanlara açıklık getirmeye çalışmış ve önceki eserlerden nakiller yapmak suretiyle
eserini zenginleştirmiştir. 44
Kendisinin ifade ettiği gibi sıkıntı ve zorluklarla dolu bir hayat
sürmesinin, 45 yukarıdaki çekincelerde farklı bir etkisi olabilir. Bilebildiğimiz
kadarıyla daha önce dünyaya gelen altı çocuğu da küçük yaşlarda vefat etmişti. Bu
nedenle Mekke’de bulunduğu yıllarda bir evlat sahibi olma özlemi çekmiş ve
kendisine bir çocuk vermesi için Kâbe’de Allah’a dua etmiştir. 46
c. el-Fevâidü’l-Mekkiyye’yi Telifi
Mirzâ Mustafa zamanın getirdiği bütün zorlukları Allah’a havale etmiş,
kendisine eser yazma teklifinde bulunanların iyi niyetlerinden dolayı, fikri olumlu
yönde yavaş yavaş değişmeye başlamıştır. Mirzâ Efendi’nin teselli noktası şu
olmuştur: Bu tarz eser kaleme alanlar, hasetçilerin oklarının her zaman
hedefindedirler. Ulemânın getirdiği hazineler bu tiplerin elleriyle soyulmaya,
oklarıyla kaybetmeye (değersizleştirilmeye) daima maruz kalmıştır. Mirzâ Mustafa
nihayet el-Fevâidü’l-Mekkiyye ale’l-Hâşiyeti’l-‘İsâmiyye 47 adını verdiği eserini
yazmaya koyulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. 48
Mirzâ Mustafa, Mukaddime, 3b, 4a.
Mirzâ Mustafa, Mukaddime, 3b.
46
Mirzâzade Mehmed Sâlim Efendi (ö. 1155/1743), Tezkiretü’s-su‘arâ, (Hzr.: Adnan İnce), Ankara, 2005, s. 387;
Sula, Murat, Tez, s. 40.
47
Eserin adı bazı kaynaklarda el-Fevâidü’l-Mekkiyye ve’l-Fütühâtü’l-Hicâziyye ale’l-Hâşiyeti’l-‘İsâmiyye olarak da
geçmektedir. Fakat biz mukaddimede müellifin kendi cümleleriyle ifade ettiği ismi kullanmayı tercih ettik.
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d. İlim Ehlinden Bazı Ricaları
Mirzâ Mustafa’nın “ilim kardeşlerim” 49 diye hitap ettiği ilim yolcularından
bazı ricaları vardır: Ona göre ilim ehli olan kişi, bir musannifi ya da bir fikri red
veya kabul etmek için acele etmemelidir. Aksine, kararını vermeden önce
kesinlikle çok iyi düşünmeli ve incelemelidir. 50
Müfessirin diğer bir ricası da rivayetin bizzat kendisinin yanı sıra raviye ve
müstensihe ayrıca dikkat edilmesidir. Çünkü bazı hatalar rivayetten, raviden ya da
müstensihten kaynaklanabilmektedir. Nice raviler bazı sözleri bozmuş, bazı
rivayetleri değiştirmiş, ancak ne’den başka bir topluluk onu düzeltmiştir. Hatta
müstensihler
bazen
bir
kelimeyi
müellifin
söylemediği
bir
şekle
51
dönüştürmüşlerdir.
Mirzâ Mustafa’nın yukarıdaki hususlara açıklık getirdikten sonra çözüm
olarak takdim ettiği önerisi “insaf”tır. İlim ehlinden kendi eserini insaf nazarıyla
değerlendirmelerini, görüşlerinde isabet ettiğini görürlerse bunun Allah’ın yardımı
sayesinde olduğunu bilmelerini, hataya düştüğünü gördüklerinde ise özrünün
kabulünü arzu etmektedir.52
e. Eski Alim-Yeni Alim Meselesi
Mirzâ Mustafa ilmin sadece önceki âlimlerde olduğunu zannedip muâsır
âlimlerin söylediklerini değersiz görmenin yanlışlığına dikkat çekerek duyduğu
rahatsızlığı dile getirmiştir. Onun bilgiye bakış açısını gösteren bu durum aynı
zamanda yaşadığı dönemin bir hastalığını bize yansıtmaktadır. Haddizatında bu
hastalık her dönem için geçerlidir. Önceki âlim nesillerin nakillerine sırf
yaşadıkları dönemin önceliği nedeniyle kıymet atfetmek doğru değildir. Kıymet
verilecekse zamandan soyutlanmış olarak verilmelidir. Bugün “eski” diye
nitelediklerimiz geçmişte yeni idi, gün gelecek bugün “yeni” olanlar da
eskiyecektir.53
Mirzâ Mustafa yukarıdaki düşüncelerinin eski ulemâya saygısızlık olarak
anlaşılmaması adına bazı açıklamalarda bulunmayı ihmal etmemiştir. O,
eleştirilerdeki amacının karalamak, hafife almak, görmezden gelmek veya cüretkâr
Bkz.: el-Fihristü’ş-Şâmil li’t-Türâsi’l-Arabi’l-İslâmi’l-Mahtût, Ulûmü’l-Kur’ân, Müessesetü Âli’l-Beyt, Amman,
1989, II, 753.
48
Mirzâ Mustafa, Mukaddime, 4a.
49
Müellifin kendisine ait bir kullanım izlenimi veren ifade ve devamındaki beyitler çok büyük bir ihtimalle
Haskefî’den alıntılanmıştır: Alâüddîn Muhammed b. Alî b. Muhammed el-Haskefî ed-Dımaşkî Haskefî (ö.
1088/1677), ed-Dürrü’l-Muhtâr Şerhu Tenvîri’l-Ebsâr ve Câmi‘u’l-Bihâr, (Thk.: Abdülmun’im Halîl İbrahim),
Dâru’l-Kitâbi’l-‘İlmiyye,1423/2002, s. 8.
50
Mirzâ Mustafa, Mukaddime, 4a.
51
Mirzâ Mustafa, Mukaddime, 4a.
52
Mirzâ Mustafa, Mukaddime, 4a.
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bir tutum sergilemek olmadığını özellikle vurgulamıştır. Aksine önceki âlimleri
“ilmin efendileri” ve “üstâdları” olarak gördüğüne, onların kitaplarını takdir edip
yararlandığına dikkat çekmiştir. 54
Sonuç
Mirzâ Mustafa Efendi’nin el-Fevâidü’l-Mekkiyye ale’l-Hâşiyeti’l-‘İsâmiyye
isimli eseri, yoğun içerikli bir hâşiye olup küçük hacimli bir mukkadimeye
sahiptir. Mukaddimede müellifin ilmî hayatı, aldığı devlet görevleri ve katıldığı
savaşlara dair verdiği bilgileri diğer tarih ve biyografi kaynaklarında yer alan
bilgilerdir.
Ehlince bilinenlerin ötesinde bu mukaddime Mirzâ Mustafa Efendi’nin
eğitim ve bilim anlayışı hakkında ipuçları vermesi bakımından çok değerlidir.
“Özgünlük”, onun eser yazmak isteyenlere gösterdiği ana hedeflerdendir. Öğrenci
ve okuyuculardan beklediği ise bir eseri ya da fikri red veya kabulden önce kendi
iç dünyalarında mutlaka iyice düşünüp tartmalarıdır. “İnsaf” bu sürecin
vazgeçilmez unsurudur.
Müfessirimiz bilginin durağan değil, nesilden nesile intikal ettiğini; önemli
olanın zaman değil bilginin bizzat kendisi olduğunu vurgulamaktadır. Ona göre
bilginin intikali sırasındaki bütün duraklar aynı ölçüde değerli olmalıdır.
Anlattıklarıyla eski ulemaya saygıda kusur etmekten kaçınmaya özen
göstermektedir.
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ِ ِ ِ
ِ
ص ِاميَّ ِة
ْْفَ َوائ ُد ال َْم ِّكيَّةُ عَلَى الْحاَشيَة الْع َ
ِّمةُ
اَل ُْم َقد َ

بسم اهلل الرمحن الرحيم [/٢و]
احلمد هلل الذي نبّأ بالنبأ العظيم 55،عن رفعة مقام العلماء فوق الرؤوس واملناكب احلسيم 56.وجعلهم بدوراً م ْش ِرقة يف مساء الفضل
كالكواكب اجلسيم .بل سبب انتظام الس ْفليات والعلْويات كما أخرب به رسوله الكرمي ،و ْأوجدهم فدية بعضها من بعض ،وأمر مالئكة
السماء بوضع أجنحتها رضاءً ملن طلب العلم يف األرض 57.فبذلوا ُم َه َجهم 58السنيّة إمثانا واختذوا سوابق االجتهاد أنْصاراً وأعواناً.
60
59
كوره تكويرا 61.بل
عمن خيالفهم قوالً واعتقاد
أنفسهم نازعات غرقاً من التّل ّذذات البدنيّة غرباً وشرقاً .وعبَسوا وتولّ
ْ63وا ّ
64اً ،و ّ
وجعلوا َ
62
قلوب املطففني عن كبل اإلسالم انفطاراً .فلم جيدوا يف بروجهم
انشقت
فأسعروا نرياناً كثرياًْ 66 .
فانطفرت و ْ
حروب املناظرة ْ
ُ
نصبوا َ 65
67
ارد غاشية 68فجر 69الشريعة الطالعة من أفق احلقيقة.70
و
ش
يدفع
ما
األعلى
الفكر
بطارق
ا
و
تنص
ق
ا
و
.
ا
ر
أنصا
و
أولياء
املشيّدة
ْ
ً
َ َ
74
73
72
71
الضحى ،فانشرح صدر اإلسالم انشراحاً.
فاجنلى الشمس وزال الليل من ّ
55

تلميح إىل سورة النبإ.
قد استهل املؤلف كتابه باجلمل املسجوعة؛ لذلك حذفت التاء املربوطة من كلميت احلسيم واجلسيم ليتوافق السجع.
ِ
ِ
ِ
ك اللَّه بِهِ طَ ِري ًقا ِمن طُر ِق ا ْجل نَّةِ ،وإِ َّن الْم َالئِ َكةَ لَتَضع أ ِ
ك طَ ِري ًقا يطْلُ ِ ِ ِ
ضا لِطَالِ ِ
ب الْعلْ ِمَ ،وإِ َّن ال َْعاِلَ لَيَ ْستَ ْغف ُر لَهُ َم ْن ِيف
"م ْن َسلَ َ
َجن َحتَ َها ِر ً
َُ ْ
ب فيه علْ ًما َسلَ َ ُ
َ
ْ ُ َ َ َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السماو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضل الْ َق َمر لَيْ لَةَ الْبَ ْدر عَلَى َسائر الْ َك َواكبَ ،وإ َّن الْعُلَ َماءَ َوَرثَةُ
َّ
ض َل الْعَاِل عَلَى الْعَابد َك َف ْ
اتَ ،وَم ْن يف ْاأل َْرضَ ،وا ْحل يتَا ُن يف َج ْوف ال َْماءَ ،وإ َّن فَ ْ
ََ
ْاألَنْبِيَ ِاء" (أخرجه أمحد ،196/5 ،رقم 21763؛ وأبو داود ،317/3 ،رقم 3641؛ والرتمذي ،48/5 ،رقم  ، 2682وقال :ال نعرف هذا احلديث إال
إسنادا وقال هذا أصح؛ وابن ماجه ،81/1،رقم 223؛ وابن حبان،289/1،
من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة ،وليس هو عندي مبتصل .مث أورد له ً
رقم  88؛ والبيهقي يف شعب اإلميان ،262/2 ،رقم  . 1696وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب.70 ،

58

امل ْهجة ج امل َهج :الدم؛ دم القلب؛ الروح.
ُ
ُ
تلميح إىل سورة النازعات.

60

تلميح إىل سورة عبس.
تلميح إىل سورة التكوير.

62

تلميح إىل سورة االنشقاق.
تلميح إىل سورة املطففني .يف النسخة :املصطفني بدال عن املطففني خطأ.

64

تلميح إىل سورة االنفطار.

65

تلميح إىل سورة الربوج.
تلميح إىل سورة الطارق.

67

تلميح إىل سورة األعلى.
تلميح إىل سورة الغاشية.

69

تلميح إىل سورة الفجر.
تلميح إىل سورة البلد.

71

تلميح إىل سورة الشمس.
تلميح إىل سورة الليل.

73

تلميح إىل سورة الضحى.

74

تلميح إىل سورة االنشراح.

56
57

59

61

63

66

68

70

72
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وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له الذي جعل اإلميان أحلى من التني 75،يف ذائقة َمن خلقه من العلق 76املهني ،وجعل أهله
ِ
عاديات 79نفوسهم ُمغريات جليوش وساوس الصدور ،الالهية عن القيام
عالياً قدراً 77وقيّماً منزالً ،إذا زلزلت األرض زلزاالً 78.وجعل
82
81
80
ِ
دو واآلصال ،يف عصر من األعصار،
حبقوق القارعة والنشور ،فلم يُلْههم التكاثر واألموال ،عن ذكر اهلل تعاىل [/٢ظ] يف الغُ ّ
حىت يأتيهم أمر اجلبّار.
يا غفار الذنوب املستقرة من التائب وإن كان مهزةً ملزةً 83.ويا مهلك أصحاب الفيل 84اجلبارين ،إليالفِ 85
قلوب العاكفني حول
ّ
87
86
اسقنا من كوثر اهلداية يف
و
الدهور،
يف
املاعون
هلك
كما
لكى
ه
جتعلنا
وال
الزور،
ِل
عا
يف
االهنماك
من
كعبة اليقني ،خلِّصنا
َ
َ
ْ
اجعلنا مقشقشا 88من النفاق والشقاق وسوء األخالق ،إىل يوم احلشر والتالق ،وأشهد أن سيّدنا حممدا عبده
البداية والنهاية .و ْ
90
89
شب نريان حروبه وضره  ،-صلى اهلل تعاىل عليه وسلم،
ورسوله وصفيّه وخريته الذي جعله منصورا بنصره،
 - 91وتبّت يدا من ّ
93
92
ِ
ِ
شر
من
،
اس
ن
ال
وبرب
الفلق
رب
ب
ين
تعيذ
املس
وم،
ق
األ
الدين
حبقوق
القيام
يف
املخلصني باإلخالص األمتّ،
ْ
ّ ّ
وعلى آله وأصحابه ْ
َ ّ
ْ
ّ
الوسواس اخلنّاس ،من اجلنّة والنّاس.

94
عن غائم األطفال ،ونيطت ي
أما بعد؛ فيقول الفقري إىل ّبر ربّه العطوف ،مصطفى مريزا بن عبد الرؤوف ،إين قبل أن أميطت
ّ
96
حمرم السلطان 95،فلبثت فيه مثاين عشرة سنة بال نقصان ،وأنا مشغوف باقتناص جواهر العلوم ،حريص
عمائم الرجال ،دخلْ ُ
ت حرم ّ
األسىن ،من حتصيل كماالت العسكرية لدفع األعداء.
احملل ْ
عل ى معرفة املنطوق واملفهوم ،يف خالل اشتغايل مبا هو مقتضى ذلك ّ
75

تلميح إىل سورة التني.
تلميح إىل سورة العلق.

77

تلميح إىل سورة القدر.
تلميح إىل سورة الزلزال.

79

تلميح إىل سورة العاديات.

80

تلميح إىل سورة القارعة.
تلميح إىل سورة التكاثر.

82

تلميح إىل سورة العصر.
تلميح إىل سورة اهلمزة.

84

تلميح إىل سورة الفيل.
تلميح إىل سورة قريش.

86

تلميح إىل سورة املاعون.
تلميح إىل سورة الكوثر.

76

78

81

83

85

87
88

تان يف احلديث أهنما "قُل يا أيُّها الكافرو َن" و "قل هو اهلل أح ٌد"؛ أي َّأهنما تُ ِرب ِ
تلميح إىل سوريت الكافرون واإلخالص .امل َق ْش ِق َش ِ
ئان من النفاق كما
ْ
ْ
ْ
ُ
ِ
ش اهلِناءُ اجلََرب فيُربئه( .انظر :الفائق يف غري ب احلديث ،حتقيق أبو الفضل إبراهيم ،علي حممد البجاوي ،دار الفكر ،الطبعة الثالثة  ،١٩٧٩ج ،٣
يُ َق ْشق ُ
ص .)١٩٩

89

تلميح إىل سورة النصر.
تلميح إىل سورة تبت.

91

تلميح إىل سورة اإلخالص.
تلميح إىل سورة الفلق.

93

تلميح إىل سورة الناس.
كشف وأَظْ َهرَّ ،بني شيئًا على حقيقته.
َ

96

على الكلمة بقعة احلرب.

90

92

94
95

خمتصة لتأهيل الطالب إىل املناصب العالية.
احلرم احملرم للسلطان :أندرون ،املدرسة امللحقة بقصر السلطان يف الدولة العثمانية ّ
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ِ
املدرسني واملوايل
من ،وانثىن زمام القرحية ّ
مث انعطف عنان العزمية ّ
عن ،إىل االنسالك يف سلك علماء الدولة العثمانية ،أعن طرائق ّ
رتت اخلروج من احلرم احملرم ،بطريق التقاعد ولو بشيء غري أمتّ .فوصلت إىل االرتباط بأعلم العلماء وقتئذ ،وشيخ
العليّة/٣[ .و] ْ
فاخ ُ
98
فتشرفت مبالزمة 99جملسه ودرسه ،إىل أن دفن يف
يادة.
ز
و
احلسىن
اهلل
اه
ز
ج
اده،
ز
ي
ر
مبنقا
املشتهر
عمر
بن
حيىي
اإلسالم حينئذ،
ّ
100
ِ
مدرساً يف إحدى ومثانني ،من
رمسه .وقد كنت مالزما له يف سنة أربع وسبعني بعد األلف ،من هجرة َمن له العز والشرف ،وص ْر ُ
ت ّ
اهلجرة املزبورة ألفضل النبيني.

97

العظيم ،واملعرتك الفخيم.
مث ُر ْحت مع حضرة السلطان إىل جهاد كفرة له ،كان اهلل عليه ال له .فحضرت ذلك املشهد
َ

102
101
نصب القاضي لتلك البلدة املفتوحة.
من اهلل على املسلمني ،ونصرهم على أعداء الدين ،فُ ْ
تحت قلعة قمنجه .فاقتضى أن يُ َ
وملّا ّ
فصرت قاضيا فيها برتبة حلب.
ني.
القاضي
من
رة
املطه
يعة
ر
الش
رى
أج
ن
م
ل
أو
ين
كو
و
ابطني،
ر
للم
عد
و
مبا
النيل
رجاء
بالقضاء
فرهنت
َ
ُ
ُ
ْ ّ َْ ْ
ّ
ّ
ُ
فمكثت فيها سنتني.مث عزلت وصرت قاضيا مبدينة يكيشهري مث مبصر القاهرة ،مث مبكة املكرمة.
ُ

فشرعت يف املذاكرة
فإذ كنت قاضيا يف
وحمل الفيض الغري املتناهي ،رأيت املذاكرة من تفسري سورة النبأ مناسباَ ،
مهبط الوحي اإلهليّ ،
103
ِ
حلاشييت السعدية 104والعِصامية .105ففي أثناء املذاكرة كنت أعرض
ا
م
ز
ت
ل
م
الرمحانية،
السورة
تلك
تفسري
من
القيتبائية،
يف املدرسة
ْ
ً
َ
ُ
ِ
أكثر مواضعها على
لو َ
ائح اخلاطر ،على َمن حضر يف ذلك اجمللس من البادي واحلاضر ،خصوصاً على احلاشية العصامية ،اليت [/٣ظ] ُ
أين لست من رجال هذا
و
وذلك،
أنا
أين
و
هنالك،
لست
بأين
لت
ل
فتع
احد.
و
بعد
احدا
و
ارد
و
الش
تلك
ضبط
يف
ا
و
فاقرتح
آبية،
الفهوم
ّ
ّ
ّ
الصناعة ،وأ ّن فكري يف حتصيل املأمول مزجى البضاعة  -خصوصاً إخوان هذا الزمان جواسيس العيوب يف كل شأن  ،-ال سيما هذه
احلاشية 106،كم كتب عليها َمن له فُهوم وفيّة ،وذكاء هبيّة ،وإن ِل يقع التدوين إىل هذا اآلن ،حبكمة أ ّن لكل شيء وقت وأوان .فبعد
أي شيء مقبول .ومع هذا خاطري كليل ،وفكري عليل ،من جهة أن ُمهوم احلوادث قد أحلت علينا خبيلها
هؤالء الفحول ،عن مثليّ ،

97

املولوية هو القضاء األعلى يف الدولة العثمانية.

98

منقاري زاده :حيىي بن القاضي عمر ا لعالئي شيخ اإلسالم الرومي املعروف مبنقاري زاده ،نسبة ألحد أجداده .ولد سنة ١۰١٨ه وتويف سنة ١۰٨٨ه  .من
تصانيفه حاشية على اآلداب ،حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي .هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني ،إمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم

99

الباباين البغدادي  ،دار إحياء الرتاث العري بريوت – لبنان ،ج ،٢ص.٥٣٣
املالزم :املعيد املنتظر بعد التخرج يف املدارس وقبل التعيني كمدرس أو القاضي التوفري جتاربه وترفيع مستوى علمه.

رمسه :قربه.
 101فتح قمنجة :فتحها السلطان حممد الرابع عام ١٠۸٣ه ١٦٧٢/م.
100

102

قمنجة :مقر حمافظة بودوليا ويف يومنا مدينة  Kamianets-Podilskyiيف أكراينا .توصف يف الكتب القدمية بأهنا مدينة حسنة متوسطة هلا مكاسب
وفوائد .وهلا سور حجارة ،وشرب أهلها من مياه عيون جارية( .نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق ،حممد بن حممد بن عبد اهلل بن إدريس احلسن الطاليب،
الشريف االدريسي ،عاِل الكتب ،الطبعة األوىل ،بريوت ١٤۰٩ ،ه  ،ج  ،۲ص .)٧٣٥

 103أبو النصر السيف الدين قايتباي الظاهري (٩٠١-۸١٥ه ١٤٩٦-١٤١۲/م) ،سلطان من املماليك .وقد جدد املسجد النبوي بعد حريقه وأنشأ مدرستني
يف كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة مقاب لتني إىل احلرمني الشريفني.
 104سعدي أفندي :سعد اهلل بن عيسى (ت٩٤٥ه) .ومن تصانيفه احلاشية على البيضاوي (.أمساء الكتب ،عبد اللطيف بن حممد رياض زادة ،حتقيق حممد
التوجني ،دار الفكر ،دمشق  ،١٩۸٣ج  ،١ص .١٣٤
105

عصام الدين االسفرائيىن (ت  ٩٥١ه ) العصام ابراهيم بن حم مد بن عربشاه االمام العالمة احملقق املدقق عصام الدين االسفرائيىن السمرقندى صاحب
املؤلفات املشهورة كحاشية البيضاوى واجلامى واالطول (ديوان االسالم) هو من ذرية أي اسحق االسفرائيىن واسفرائني قرية من قرى خراسان كان أبوه قاضيا
هبا وجده يف أيام أوالد تيمور وهو من بيت علم ونشأ وهو طالبا للعلم فحصل وبرع وفاق أقرانه وصار مشارا إليه بالبنان .وكان حبرا يف العلوم .له التصانيف
احلسنة النافعة يف كل فن  -خرج يف آخر عمره من خبارا ايل مسرقند  .فمرض مدة اثنني وعشرين يوما مث قضى حنبه (شذرات الذهب) وهو تلميذ املويل عبد
الرمحن اجلامى املعروف (معجم املطبوعات ،موقع يعسوب.)١٣٣۰،۲ ،

 106احلاشية العصامية.
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107

اللي
الكاد (أو الكأد) تفتّت حصاة القلب من أجلها ،السيما تق ّدم َمن ال
ورجلها ،ومحلتن حبال ّ
احلو من ّ
يدري ّ
احلي من ّ
اللو و ّ
من املثرثرين ،ب جعل أرباب اهلِمم العالية حزينا يف كل حني .وهلل َد ّر الشافعي رمحه اهلل حيث قال:108
ِ
ِ
اض وإََِّّنَا رأَوا رجالً َعن موقِ ِ
ف ُّ
َح َج َما
يَ ُقولُو َن ِيل ف َ
الذ ِّل أ ْ
يك انْقبَ ٌ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ
109
ِ ِ
ِ
س ا ْحلُِّر َحتتَ ِم ُل الظَّ َما
يل َه َذا َمنْ َه ٌل قُلْ ُ
إذَا ق َ
ت قَ ْد أ ََرى َولَك َّن نَ ْف َ
وخلوص طويتهم،
أصر على إساءته ،وإن أحسن ندم من ساعته 110لكن ملا رأيت صفاء نيتهم،
َ
وإىل اهلل املشتكى من زمان إذا أساءّ ،
ّ
ِ
عرة من الفضيحة ،تؤثر
أسوف الطالبني بالتجاوز .والتسويف ملثله أَحرى ،سيما خشية املَ ّ
كنت يف اإلجابة أق ّدم رجال وأ َُؤ ِّخر أخرى ،و ّ
معرضة أليدي االنتهاب،
الشر على القرحية ،وأن أعراض من انتدب ملثل هذا/٤[ ،و] أغراض لسهام ألسنة احلُ ّساد ،وحقائب ما أتىَّ ،
مث رميها بالكساد.
املرجو من
وباآلخرة انتدبت للقيام بامللتمس ،وأشعلت ما هو من نريان القرحية مقتبس ،ومسّيته بالفوائد املكية على احلاشية العصامية .و ّ
للرد والقبول قبل التفكر واالمتحان.
اإلخوان ،أن ال يبادروا ّ
وِل يتيقن زلة منه تعرف.
أخا العلم! ال تعجل لعيب مصنف،
وصحفوا،
فكم أفسد الراوي كالما بعقله ،وكم ّ
غري املنقول ٌ
قوم ّ
ْ
مغريا،
وكم ناسخ أضحى ملعىن ّ

وجاء بشيء ِل يرده املصنف،

111

بعني اإلنصاف ،جانبا عن االعتساف .فإن وجدوا اإلصابة فهي؛ "من اهلل الفضل"؛ وللشكر صاحل .وإن وجدوا غري
بل [أن] ينظروا ْ
ذلك فالعذر واضح ،وال [أن] جيعلوا املعاصرة ق ْدحاً ،واملماثلة ْقبحاً.
112
قطعة:
املعاصر شيئاً ويرى لألوائل التّقدميا
ملن ِل َير
قل ْ
َ
إ ّن ذاك القدمي كان جديداً و سيغدوا هذا اجلديد قدمياً ...
114
ليس ِلق َدم ِ
ِ
ِ
صيب ،الفاضل .والسيما خزائن الفضل من الفيّاض مبذول .وكم ترك
عهد يُهتَ َ
َّل القائ ُل وال حل ْدثان ْ
َ
ض ُم املُ ُ
الع ْهد يُ َفض ُ
مقول منقول  ،خصوصا لو ِل يكن يف الكتابة فائدة إال حبالة الصطياد الفوائد ،وحبالً القتياد الشوارد ،لكفى إلقدام طالب
األو ُل َ
ّ
113

اخلفي( .انظر :األمثال ،زيد بن عبد اهلل بن مسعود بن رفاعة ،أبو
 107هو ال يَ ْعرف احلَو من اللَّ ِّو َّ
احلي الكالم الظاهر ،واللّ ّي الكالم ّ
احلق من الباطل .وقيلّ :
اخلري اهلامشي ،دار سعد الدين ،الطبعة األوىل ،دمشق ١٤۲٣ه ،ص .)222
البيتان األوالن إلمام القاضي أي احلسن علي بن عبدالعزيز اجلرجاين الشافعي يف قصيدته امليمية على ما وصلنا ،واهلل أعلم( .انظر :سري أعالم النبالء،
حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ،مؤسسة الرسالة ،۲۰٠١ ،ج  ،١٧ص .)۲١
ِّ
مل الظَّ َما.
ت
حت
احلر
نفس
ولكن
أى
ر
قد
وقلت
مورد
هذا
قيل
 109يف نسختنا :يقولون فيك
َ
ٌ
ُ
َّ َ ِّ َ َ
انقباض وإَّنا رأوا رجالً عن موكب الذل أحجما إذا َ
 110القول منقول يف بعض املراجع بدون نسبتها (انظر :تنزيل اآليات على الشواهد من األبيات شرح شواهد الكشاف ،حمب الدين أفندي ،شركة مكتبة
ومطبعة مصطفى الباي احلليب وأوالده ،ص .)٣۲۰
 111الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار ،حممد بن علي بن حممد احلِ
ص ن املعروف بعالء الدين احلصكفي ،احملقق :عبد املنعم خليل إبراهيم ،دار
ْ
الكتب العلمية ،الطبعة األوىل١٤۲٣ ،ه ،ص .۸
 112القطع ة ألي عبد اهلل حممد بن أمحد بن شرف اجلذامي القريواين ،املتويف بطليطلة سنة  ٤٦۰ه ( .احملاضرات واحملاورات ،عبد الرمحن بن أي بكر ،جالل
الدين السيوطي ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األوىل ،بريوت  ١٤۲٤ه  ،ج ،١ص).۲٥٣
 113يف نسختنا :قل ملن ِل ير املعاصر شيئاً  /وي رى لألوائل التقدميا  /إ ّن ذلك احلديث كان قدميا  /وسيبقى هذا احلديث قدميا.
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العوائد عليه .وهلذا أشبعنا النقل حيث احتيج إليه .مث أقول ما وقع من إيراد بعض األنظار ،على من سبقنا باإلنظار .يعلم اهلل ذلك
غضا منهم وال عليهم ازدراء .كيف [/ ٤ظ] وهم سادتنا وأساتذتنا وحنن من كتبهم وحتريراهتم
ليس طعنا فيهم ،وال عليهم اجرتاءً ،وال ّ
مغرتفون ،و بفضلهم علينا معرتفون ،بل هو استيضاح للصواب ،واسرتباح للثواب ،أو استكشاف من ذوي القرحية ،واستفهام من ذوي
عن له 115إشكال ،الذ
األبصار الصحيحة .فإن مثلي ممن له بضاعة مزجاة وحياول الصواب ويتمناه ،وال يقنع باجلهل وال يرضاه إذا ّ
جلانب السؤال يف طلب النوال ،وإال فق د قيل :حلوم العلماء مسمومة ،وعادة اهلل يف هتك من ينقصهم معلومة 116 .فمن أطلق لسانه
على العلماء بالثلب 117ابتاله اهلل قبل موته مبوت القلب ،فيخشى على من يبغضهم املوت على سوء اخلامتة .فنعوذ باهلل من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،وأسأله إصالح النية فيما أتواله وإجناح األمنية يف طليب رضاه.

 114املربّدُ ،أبو العباس حممد بن يزيد ،الكامل ،حتقيق حممد أمحد الدايل ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية ،١٩٩۲ ،ج ،١ص . ٤٣ /١ .٤٣ويف نسختنا" :فليس
بقدم العهد يفضل القائل ،وال حلدثانه يهتض ب املصيب الفاضل".
ِ
ِ
 115ع َّن لَه األَمر  :بدا  ،ظَهر ،ع َّن ع ِن الش ِ
ف  ،ا ْرتَدَّ.
ص َر َ
َ ُ ُْ ََ
َّيء  :أ ْ
ََ َ َ
َع َر َ
ض َع ْنهُ  ،انْ َ
ْ
 116بتصرف (تبيني كذب املفرتي فيما نسب إىل اإلمام أي احلسن األشعري ،ابن عساكر علي بن احلسن بن هبة اهلل بن عساكر الدمشقي ،دار الكتاب
العري ،الطبعة الثالثة ،بريوت ١٤٠٤ه ،ص .)۲٩

117
الع ْي ِ
َّصهُ.
ثلبه :الَ َمهُ َ
ب وقال فيه وتَنَ ق َ
وص َّر َح بِ َ
وعابَهُ َ
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اَلْمص ِ
اد ُر
َ َ
-

الفائق يف غريب احلديث  ،حتقيق أبو الفضل إبراهيم ،علي حممد البجاوي ،دار الفكر ،الطبعة الثالثة .١٩٧٩
هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني  ،إمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباباين البغدادي ،طبع بعناية وكالة
املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية استانبول  ، ١٩٥١أعادت طبعه باألوفست ،دار إحياء الرتاث العري بريوت – لبنان.
نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق  ،حممد بن حممد بن عبد اهلل بن إدريس احلسن الطاليب ،املعروف بالشريف االدريسي ،عاِل
الكتب ،الطبعة األوىل ،بريوت ١٤۰٩ ،ه .
أمساء الكتب  ،عبد اللطيف بن حممد رياض زادة ،حتقيق حممد التوجني ،دار الفكر ،دمشق .١٩۸٣

األمثال  ،زيد بن عبد اهلل بن مسعود بن رفاعة ،أبو اخلري اهلامشي ،دار سعد الدين ،الطبعة األوىل ،دمشق ١٤۲٣ه.
سري أعالم النبالء  ،حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ،مؤسسة الرسالة.۲۰٠١ ،
تنزيل اآليات على الشواهد من األبيات شرح شواهد الكشاف  ،حمب الدين أفندي ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباي
احلليب وأوالده.
ِ
صن املعروف بعالء الدين احلصكفي ،احملقق:
الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار ،حممد بن علي بن حممد احل ْ
عبد املنعم خليل إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل١٤۲٣ ،ه.
احملاضرات واحملاورات  ،عبد الرمحن بن أي بكر ،جالل الدين السيوطي ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األوىل ،بريوت
١٤۲٤ه.
الكامل ،املربُِّد ،أبو العباس حممد بن يزيد ،حتقيق حممد أمحد الدايل ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية.١٩٩۲ ،
تبيني كذب املفرتي فيما نسب إىل اإلمام أي احلسن األشعري  ،ابن عساكر علي بن احلسن بن هبة اهلل بن عساكر
الدمشقي ،دار الكتاب العري ،الطبعة الثالثة ،بريوت ١٤٠٤ه.
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