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TEFSIR ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
Doç. Dr. HidayetAYDAR"

ÖZET

Bu makalede Ürdün üniversitelerinde Tefsir alanında yapılan çalışmalar ele alınıp
Bu amaçla öncelikle Ürdün yüksek öğretim sistemi ve bu sistem içerisinde dlnl
eğitim veren kurumlardan bahsedilmiş, daha sonra adı geçen kurumlarda verilen dlnl eğitim
içerisinde TelSir ve Kur'an ilimleri ile ilgili derslerin ağırlığı ÜZerinde durulmuştur. Ürdün
topraklarında yetişip hizmet venniş ve tefsir alanında meşhur olmuş zevat ile Ürdün
üniversitelerinde Tefsir alanında görev yapan öğretim üyeleri tanıtılmış; bunların basılmış
kitapları, yayınlaıunış ve yayınlanmamış makaleleri, tebliğ ve bildirileri gibi ilınl faaliyetleri de
tanıtılmıştır.

burada ele alınmıştır. Ayrıca Tefsir bilim dalında görev yapmayan bilim adamlannın da Tefsir ve
Kur'an ilinıleri ile ilgili çalışınalarına işaret edilmiştir. Bu makaleyle, Ürdün üniversitelerinde
yapılan Tefsirle ilgili çalışmaların, ülkemiz üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları ile
araştırmacılara tanılılması gaye edinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ürdün, Üniversiteler, Kur' an, Tefsir, Çalışmalar.

SUMMARY
TAFSIR STUDIES IN JORDAN UNIVERSITIES

In this article, tafsir studies in Janlan Universities are introduced. :For this purpose,
initially, Jordan higlıer education system and religious education establishments, and tlıen the
intensily of lectures related to tafsir and Qur'anic studies are studied. Same scholars who grown
up in Jordan and became famous and some leeturers in Jordan University and their academic
activitie.<>, such a'>, publications, issued-and-unissued-articles, papers and presentations are alsa
studied. Moreover, soıne relevant works of sclıolars who is not working in the Tafsir department
are investigated. Graduate program and theses in the lafsir field in Jordan Universities will be
introduced in anather article. With this article, it is aimed to introduce same Tafsir studies to the
leeturers and researchers in Turkish Univcrsities.
Key Words: Jordan, Universitics, Qur' an,
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Studies.

Bu makalenin hazırlanınasında biiyük yardımını gördüğüm Ürdün Üniversitesi öğrencisi Sabah alMarilfi'yc çok teşekkür ederim.
İstanbul Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Te±Sir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
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GİRİŞ

Ürdün devleti, Şerif Hüseyin'in oğlu Abdullah'ın başında bulunduğu
emirliğin 1923 yılında İngilizler tarafindan tanınınasıyla kurulmuştur 1 Krallıkla
yönetilmektedir. Uzun sure Osmanlı Devleti yönetiminde bulunan Kuzey
Arabistan toprakları üzerinde kurulmuştur. Bilad-ı Şam diye bilinen bu
bölgede aynca Suriye, Filistin ve Lübnan yer almaktadır. Ürdün, Hicaz
bölgesindeki etkinliğini kaybeden Şerif Hüseyin' e, dönemin İngiliz
hükümetinin bu toprakları vermesinden sonra kurnlmaya başlaınınştır. Önceleri
burada bulunan üç ayrı hükümetten ibaretken, daha sonraları bu üç ayrı
hükümet birleşmiş ve bugünkü Ürdün Haşimi Krallığı kurulmuştur. I.
Abdullah "kurucu kral" (el-meliku'l-müessis) olarak bilinir?
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Ürdün Haşirni Krallığı bilhassa yirminci yüzyılın son çeyreğinden sonra
faaliyetlerine hız vermiştir. Bu amaçla ilk, orta ve lise düzeyinde pek çok
okul açılmıştır. Köy, badiye, şehir ayrıını yapılmadan her yerde açılan bu
okullara vatandaşlarm gitınesi için gerekli teşvikler ve yönlendirmeler yapıhmş,
bunun sonucu olarak bugün Ürdün' de okınna yazma oranı yüzde yüz civarına
eğitim

çıknnştır.

Ürdün hükümeti yüksek öğretirne de çok büyük önem vermiştir. Bunun
ıçın Eğitim bakarılığından ayrı olarak Vizaretu't-Ta'lirni'l-Aii ve'l-Bahsi'lİlmi adında özel bir bakanlık bulunmaktadır 3 1985 yılında kurulan bu bakanlık
ile, yüksek öğretim alanındaki eğitim daha seviyeli ve düzerıli bir sekilde
sürdürülınektedir.

Ülkede ilk açılan üniversite, İngiliz ilim heyetinin hazırladığı raporlar
doğrultusunda kurulan4 Ürdün Üniversitesi (el-Carniatu'l-Urduniyye) 5 olup
1962 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. 25 bin civarında öğrencisi brılunan
Ürdün Üniversitesinde okuyan öğrencilerin %10'u, aralarında Türklerin de
r:

Bk. Selmin Musa, "Tarlhu'l-Urdıuı el-Hadis", el-Urdım el-Hadis Mecmt1atll Makfilôtin Ma'lflmdtin
Dakikalin ani'l-Memlekeli 'l-Urduniyyeti 'l-Hdşimiyye, el-Mudiriyyetu'l-Amme li' 1-MatbU.it ve' l-A' Him
ve'ıı-Neşr, Annnan tarihsiz, 2; Vahid Çabuk, "()rdiln", İsldm Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, İst.
1986, XIII/I 18.
Selmftn Masa, "Tfitihu'l-Urdım el-Hadi1·", 2.
Bakanlığın internet adresi için lık. V>'ww.mohc.Fcv.\o/\ndex.bJ;_rıl
Bk. ~~.ju.edu.joiabouUr-!ı.ht.htrn
Bk. www.ju.edu.jo
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bulunduğu

yabancı

uyrııklu

öğrencilerdir

Daha sonra ülkede başka
üniversiteler açılmıştır. Bilhassa 1990 yılından sonra üniversitelerin sayısı hızla
artmıştır. Şu an ülkede iki yıllık eğitiın veren Kulliyyelerle birlikte 20'den fazla
Yüksek öğretim kurumu vardır. Bunların lü'a yakını resmi üniversitedir 7
Yaklaşık 5 milyon nüfusu olan ülkede takriben ikiyüzellibin kişiye bir
üniversite düşmektedir.
6

Çok önemli bir ihni geçmişi olmayan Ürdün topraklarında yine de bazı
alimler yetişmiştir. 8 'Keşfu'l-Hafl\ ve Muzilu'I-İlbas aruma İştehere mine'IEhl\disi all\ Elsineti'n-Nl\s' adındaki önemli eserin sahibi eş-Şeyh İsmail elAclfini (v. 116211748) bunlardan biridir. 9 Ne var ki, Ürdün toprakları bugün
ciddi bir ihni aktiviteye salıne ohnaktadır. Aşağıda vereceğimiz gibi, Ürdün
üniversitelerinde hummalı bir ilmi çalışma müşabede edilmektedir. Ayrıca
üniversite ortamı dışında da büyük ilmi hizmetler sunuhnaktadır. Bu çalışmalar
Ürdün asıllı ilim adamları tarafından yapıhnaktadır. Bununla beraber Ürdün
toprakları Ürdünlü ohnayan alimiere de kucağını açmış ve onlar için ilim
alanında her türlü imkarn hazırlamıştır. Nl\sıruddin el-Eibiini, Şuayib elArnavut bu zatlardan bazılarıdır. ilim dünyası tarafından gayet iyi tanınan bu
ilim adamları Ürdün topraklarında ihnin gelişip yayılınasında büyük hizmetler
ifa etınişlerdir.
Ürdün, diğer ilim dalları yaronda tefsir ilıni alanında da zengin bir
geçmişe sahip değildir. Geçmişte bu alanda şölırete kavuşmuş herhangi bir isim
tespit edemedik. Ancak son dönemlerde Ürdün' de tefsir alanında çok önemli
çalışmalar yapılmaktadır. Aşağıda kendilerinden bahsedeceğimiz Ürdün asıllı
tefsir alimleri yamnda, ayrıca Ürdünlü olmayıp, fakat Ürdün' de yaşamış ünlü
aliınierin çalışmaları sayesinde bu alanda ciddi bir hareketlilik yaşaınnaktadır.
Diğer pek çok eser yanında ayrıca 'el-Esas ti't-Tetsir' adında oldukça hacinıli
bir tefsire imza atan Said Havva bunlardan biridir. Dilimize de çevrilen10 adı
geçen tefsir, ilim aleminde şöhret bulmuştur. Ürdün' de başlayan lımnınalı ilim
hareketinin hızla devam etmesi halinde ileride Ürdün topraklarının diğer ilim
dalları yanında ayrıca tefsir alanında da ciddi çalışmaların merkezi haline
geleceğini söyleyebiliriz.

10

Bk. Kıılliyyetu 'ş-/)'erfa el-Hittatu'd-Dir{Jsiyye, 4.
Ürdün'de
üniversite
eğitimi
ve
bazı
üniversiteler
hakkinda
bilgi
için
bak.
J:..tt_p_;{{~l!f<~thm~:O}.if_-:;s;-n:.ıf.il-.1~{~!!9~-ı.:&Iil-.o;!fr;ıf. ; ~~:Y!."?L-.ffiQ])_Ç;"_g.9_-~j~;ıJ.)_p_g~~--):ı.~mt
Bk. el-Bcdevi el-Mulessem (Yakub el-Avdftt), ef-K{Jfile e/-Mensiyye, Anunfin 1941, 14-99.
Bk. ei-Bedevl, 61-64.
E.<ıüf, aynı adla, Beşir Eryarsoy ve Ahdusselaın An tarafından Türkçeye çevrilmiş, Şamil yayınları
tarafından 1992 yılında İstanbul'da hasılınıştır.
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1-Ürdünlü Müfessirler
Yukarıda

bilhassa 20. yüzyılın ilcinci yarısından sonra Ürdün'de tefsir
alaııında ciddi bir hareketliliğin yaşandığına işaret etıniştik. Bu hareket, Ürdün
bölgesinde İbrahim el-Kattan ve Abdullah Avşe adında meşhur iki müfessirin
dağınasına zemin hazırlamıştır.
A-İbrahim el-Kattan (v. 1984)
1-Özgeçmişi: İbrahim el-Kattan 1916 yılında Aıumaıı'da doğmuştur.
Uzun süre, son dönem müfessirlerinden Muhammed el-Hadar eş-Şankit'i"den
(v. 1393/1973) dilli dersler almıştır. 1939 yılında el-Ezher'de lisans eğitimini
tamamlayan el-Kattan, ayni üniversitede yüksek lisans eğitimine başlamıştır.
1941 yılmda fıkıh alamuda lisansüstü eğitimini tamamlamış, başta
mahkemelerde kadılık olmak üzere çeşitli görevler yapmıştır. Vizaretu'tTerbiye ve't-Ta'lim'de bakanlık, muhtelifülkelerde sefirlik, el-Kattan'ın yaptığı
diğer bazı görevlerdir. 1984 yılında vefat eden el-Kattan, bir süre Ürdün
Üniversitesi Kulliyyetu 'ş-Şeria' da öğretinı görevliliği de yapnuştır ve burada
Mukitrenetu'l-Edyan alanında dersler okutmuştur 11

2-Tefsiri ve Tefsirdeki Metodu: el-Kattan, 30 civarında esere imza
Muhtelif konularla ilgili eserlerinin çoğu basılmaııuştır. Ana hatlarıyla
tanıtınaya çalışacağınuz Teysiru't-Tefsir adındaki tefsiri de bunlardandır. Dört
büyük ciltten ibaret olan tefsirini, o zamanlar veliaht prens olan el-Hasan b.
Taliara ithaf etmiştir. el-Kattan, tefsirinin mukaddimesinde, mevcut tefsirlerin
entelektüel tabaka esas almarak ve onlara Iritap edilerek yazıldığım belirtmekte;
bunların, sıradan vatandaşlarm tefsire olan ilıtiyaçlarun karşılamadığnu
söylemektedir. Bu ilıtiyaca cevap vermek ve bu kesimi teisir konusunda
bilgilendirmek üzere bu eseri yazdığına işaret eden el-Kattan, ayetlerin ınaııa ve
meflıumu konusunda müfessirler arasmda çıkan tartışmalardan uzak durduğunu
belirtmektedir. Müellif, okuyucuyu sıkan ve anlamayı güçleştiren ilnıi ve Ingavi
ıstılahlar ile sıradan okuyucuya fayda vermeyen diğer hususlara da yer
vermekten kaçındığnıı söylemektedir. ı 2
atmıştır.

Kur'an'ın mevcut tertibi esas alınarak yapılmıştır. Tefsire
önce, sure hakkında bazı kısa bilgiler verilmiş ve sureııin konusu
özetlenmiştir. Sonra gurup gurup ayetler tefsir edilıniştir. Tesirin ibareleri,

Tefsir,

başlamadan

11

12

Bk. Cihfid Abdurrahim ed-Dihy5.t, liareketu't-Tefslr fi'f-Urdun. (d-Cfimiatu'l-Urduniyyc, Kulliyyetu'dDirfisfiti'l-Ulyfi Kısınu't-Tef.<:ir'de yüksek lisans öğrencisi olan Cihfid ed-Dihyfifiıı, Dr, fler1d es-Selmfin'a
takdiın etmek üzere hazırlamış olduğu mastır öd.:vi), 1999, 8.
Bk. ihrahim el-Katttlıı, Ter.~·fnı't-Tef.l·ft, mukııddiıne, 1/33; Cihfid, 8.
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oldukça basittir ve anlaşılması gayet kolaydır. Müfessir, kıraatiere çok önem
Öyle ki, zaman zaman ayetiıı anlaşılınasına herhangi bir katkı
sağlamadığı halde muhtelif kıraatleri zileretmekten kaçn1111amıştır. İrab, beyan,
belagat ve nahiv gibi hususlar, müfessirin üzerinde durmadığı hususlardır.
Çoğunlukla ayetiıı ınazmun1111u te' kid babından konuyla ilgili hadisler veren
müfessir, birinci ciltte zilerettiği bu hadisleriıı tahricini yapmamış ve senedini
vermeıniştir. Buna karşılık diğer üç ciltte hadislerin talıricini yapıınş ve
senedine yer vermiştir. Bilhassa biriııci ve ikinci ciltte sureler arasındaki
13
insicaın ve tenasüb üzerinde uzun uzun durmuştur
venniştir.

Müfessir ayın zamanda ayet ile vakıa arasmda da irtibat kurmaya
çalışmıştır. Ayetin tefsiri bağlaınında zaman zaman güncel olaylara işaret
etmekte ve ayet ile olan alakasına dikkat çekınektedir. Ara sıra İncillerden de
alıntılar yapan müfessir, bilhassa ilmi tefsir anlayışı ile yaptığı yorumlarda, bazı
batılı bilim adaınlarımn konuyla ilgili söz ve görüşlerilli nakletuıektedir. Bu
yönü itibariyle tefsiri, aynı zamanda ilınl bir tefsirdir. Aktüel gelişıneler ve
ayetler arasmda kurulan irtibatlan ve bu yöndeki açıklaınaları okuyan, onun
çağdaş, modern bir tefsir olduğunu anlar. ı•
Müfessir, aktüel konular ile ayetler arasında irtibat kurmaya çalıştığı gibi,
ayetler ve tarihi olaylar arasında da irtibat kurmaya gayret göstermiş, bu konu
üzeriııde önemle dunnuştıır. Nitekim İsrii suresini tefsir ederken, Beyt-ı
Makdis' in tarihine uzun uzun yer vermiştir. 15
Dalıa

fazla alıntı yapmamakla birlikte, zaman
zaman ez-Zemalışeri (v. 538/1143) ve el-Alfisi'nin (v. 1278/1861) görüşlerine
yer vermekte; onlardan nakiller yapmaktadır. Müfessiriıı billıassa çağdaş
müfessirlerden Muhammed Abduh (v. 1907), Muhammed Reşid Rıza (v.
1936) ve Mustafa Mahmud' dan etkilendiği görülmektedir. Hatta zaman zaman
Abduh' a ait sözlerle tefsire başladığı dalıi müşahede edilmektedir 16
önceki

ınüfessirlerden

Her zaman yapmasa da bazen, ayetten çıkarılabilecek fıklıl mese1elere
güzel bir üslup ile yer vermektedir. Zaman zaman fakilılerin görüşlerini,
herhangi bir tercihte bulunmadan ve delillerini zikretmeclen nakletmektedir. ı?

13
14

15

Bk. Cihfi.d, Harekeru't-Tefrlr ji'{-Urdım, 8-9.
Cihfl.d 10
Bk. IIi676; Cihfi.d, 1 l.

16

Cihfid, ll.

17

Cihftd, 11-12.
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Müfessir tefsirinde mümkün olduğunca İsrailiyattan kaçııımaktadır.
Bilhassa birinci ve ikinci ciltte İsrailiyat konusundaki hassasiyetiııi, hatta zaman
zaman bu yöndeki eleştirilerini gönnek mümkündür. Bu bağlamda Sad
suresinin tefsirinde Davud peygamber hakkında nakledilen haberleri eleştirerek
kabul etmemektedir. 18 Necın suresini tefsir ederken de Garanik hadisesi diye
meşhur olan olayı bütünüyle red etınektedir 19 İtikadi ayetleri Elıl-ı sünnet ve' 1cemaat anlayışı üzere tefsir eden ınüfessir, müteşabih ayetleri de buna göre
açıklamaktadır. 20

el- Kattan'ın tefsiri basit ve sade, anlaşılınası kolay, halk için yazılmış bir
tefsir olmakla birlikte, yine de bazı eleştirilere maruz kahnıştır 2 ı Her şeye
rağmen bu tefsirin, istifadeden hali olmadığım ve ayetlerin halk tarafından daha
rahat anlaşılmasında katkı sağladığını söyleyebiliriz.
B-Abdullah Avşe (v. 1977)
1-Özgeçınişi: Tefsirle iştigal edip ömrünün önemli bir kısınıın Ürdün
topraklarında

geçiren diğer bir alim ise Abdullah Avşe'dir. Avşe, 1907 yılında
Kudüs'te doğmuştur. Yüksek öğreninrini el-Ezher ve Kudüs'teki yüksek
okullarda tamamlayan Avşe, uzun süre mahkemelerde hakimlik yapmıştır. Bu
arada Adalet dahil, bazı bakanlık görevlerini de üstlenmiştir. 1950 yılından
itibaren uzun süre Kudüs'te el-Mescidu'l-Aksa'da dini va'zlar ve sohbetler
yaparak dinleyicilere Kur'an'ı tefsir edip açıklayan Avşe, Kudüs'ün işgal
edilmesinden soma Aınınan' a gehnek zorunda kahınştır. Avşe vefat ettiği 1977
yılına kadar fırsat buldukça dini derslerine buradaki Büyük Hüseyin Camii' nde
devanı etıniştir 22 Avşe'nin tefsiri, bu sohbetler esnasında yaptığı va'zlardan
ibarettir.
2-Tefsirdeki Metodu: Avşe'niıı tefsiri sistem olarak konulu tefsir tarzına
O, ayetlerden bir ınevzu seçip onun üzerinde yoğunlaşınaktadır.
Ayetini tefsir ettiği surenin ınekki veya medeni olduğunu belirbnekte ve ayeti
bu bağlaında açıklamaktadır. Avşe, ayetlerin manasını umumi bir şeklide
açıklamakta, el-Kattan gibi o da, belagat, beyan ve ir ab ile ilgili hususlara
cheınıniyet vermemektedir. Esasen büyük ceınaatlere hitap la va' z şeklinde
yapılan tefsirlerde bu konulara eğilnıek zordur ve dinleyiciyi sıkar. Avşe de
bunu göz önünde bulundurmuştur ve tefsirini dinleyicilerinin anlayabilcceği
yakındır.

18

19
20

ıı

n

Bk III/600; Cihtid, 12.
Bk. III/192-193; Cihild, 12.
Bk. Cihfid, 12-·13.
Bunlar için bk. Cihftd, ı 3-19.
Bk. CiMd, 20-2L
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tarzda, basit bir üslup ile yapmıştır. Tefsiriııi yaptığı ayetiıı manasuu tekid
etmek babından, ayetiıı ınanası ile ilgili diğer ayetleri de zikretmiştir. Bıı
yönüyle eser, Kur'an'ı Kur'an ile tetlıire bir örnek teşkil etmektedir. Aynı
sekiide konuyla ilgili hadisleri de vererek yaptığı tefsiri pekiştirınektedir. Fakat
verdiği hadisleri tahriç etmemektc ve kaynağını zikretıneınektedir. 23
II- Ürdün'de Kur'an ve Kur'an İliınieri Alanında Verilen Eğitim
A- İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Verilen Eğitim
Daha önce de belirttiğimiz gibi, Ürdün'de bilhassa yirminci yüzyılın son
sonra ilk ve orta öğretim kademelerinde başlayan hummalı eğitim
faaliyetleri, aynı şekilde yüksek öğretim alanında da devam edege!ıııiştir.
çeyreğinden

Ürdün' de eğitimin her kademesinde Kur' an ve Kur' an ilimlerinin
görüyoruz. Nitekim ilk okul eğitiminin öncesinde Ravda adı
verilen eğitim kurumlarında yedi yaşın altındaki çocuklara bile Kıır' an dersleri
verilıııektedir.
Bu
sınıflarda
çocuklara
Kur' an' dan
kısa
sureler
ezberletilmektedir. Sııııflar ilerledikçe ezberletilen surelerin sayısı da
artmaktadır. Lise eğitimi bittiğinde öğrenciler, Kur'an'ın önemli bir kısmuu
ezberlemiş olmaktadırlar. Bu arada ayrıca Kur' an ilimleri ile ilgili dersler de
okuyorlar.
öğretildiğini

Ürdün' de zorunlu olan on yıllık eğitimden sonra, öğrenciler tercihlerine
ve kabiliyederine göre yönlendirilıııektedirler. Öğrenciler, aldıkları puaniara
göre bizim liselerimizdeki Fen bölümüne ınuadil olan İlmi adını verdikleri
bölümü seçebildikleri gibi, bizdeki Edebiyat bölümüne muadil olan Edebi
bölümü de seçebilirlee Ayrıca bizdeki Ticaret, Endüstri, Sağlık Meslek ile
Tanm ve Turizm gibi liselere muadil olan Ticari, Temrldi, Sınai, Fundulil,
Zirlll, Tecmili, Hiyata, Terbiyetu't-Titl gibi bölümler de var ki, bunları seçen
öğrencilere, seçtikleri meslcğe yönelik bilgiler verilmektedir. Bizdeki İmaın
Hatip liselerine benzetebileceğimiz bölüm ise Şer'i adını taşımaktadır. İki yıllık
olan bütün bu bölümler çoğunlukla ayııı binada bulumnaktadır. Bu bölümlerden
biri olan ve mezunlarının Vizaretu'l-Evkllf ve'ş-Şuil.ui'I-Mukaddese'yc bağlı
camilerde imam olarak görev yaptıkları Şer' i bölümünde, diğer dini dersler
yanında, ayrıca tefsir dersleri de okutulıııaktadır. Kur'an'ı hıfz, Tecvit, Tcfsir
ve Tefsir Usulü gibi dersler bu bölümde önemli bir yer tutmaktadır.
B- Yükseköğretim Kurumlarında Verileu Eğitim
ı:ı

Ci bad, 23.
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bizdeki iki yıllık meslek yüksek okuHanna benzeyen
bazı eğitim kurumları var ki, bunlara kulliye adı verilmektedir. Bizdeki
üniversite sınavına benzeyen ve tevcilıi adı verilen sınavda düşük puan aldığı
için üniversitelere kayıt yapamayan öğrencilerin yöneldiği bu kurumlarda,
rnesleğe yönelik eğitim verilmektedir. Bunların bazıları çok yönlü eğitim
verirken, bazıları da belli bir alanda eğitim verrnektedirler. Zerka' da bulunan ve
özel olan Kulliyyetu'I-Muctema' el-İslami, çok yönlü eğitim veren bir
kurumdur. Ülkedeki en eski yüksek öğretim kurumlarından biri olan
Ceın'iyyetu'l-Merkezi'l-İsliiıni tarafından kurnlan Kulliyye, 1979 yılından beri
eğitim vermektedir. Dini ilimler dahil, Arap Dili, İngiliz Dili, Fen, Matematik,
Çocuk Eğitimi, Eczacılık, Muhasebe gibi pek çok konuda eğitim veren ve
öğrencilerinin tamann bayan olan Kulliyye' de, din ilimleri eğitimi gören
öğrencilerin sayısı 2002 yılı kayıtlarına göre 100 civarındadır. Kulliyyenin dini
ilimler alanında eğitim veren bölümünün adı daha önceleri eş-Şer'iatu'l
İsliimiyye iken, daha sonra bu isim, Ulumu'ş-Şerla ve'l-Hadiiratu'l-İsliimiyye
ile değiştirilmiştir, Bn bölümde okutnlup Tefsir ile ilgili olan dersler şunlardır:
İ'cfizu 'i-Kur 'lin, Tefslru '!-Kur 'lin, Ulfimu '!-Kur 'lini'l-Kerim, et- Tililve ve 'tTecvid24 Kulliyede, 2002 yılı itibariyle, yüksek lisansııu Pencab Uihor' da
Carniatu'd-Dirasati'l-İslaıniyye'de yapan Fiiide Abdulğan'l adında bayan bir
öğretmen tefsir derslerini veriyordu 25 Bizdeki ilahiyat Meslek Yüksek
Okuluna denk tutabileceğinriz bazı kulliyeler de vardır ve buralarda daha fazla
dini eğitim yapılmaktadır. Cfuniatu'1-Belkıt et-Tatblkiyye'ye26 bağlı
Kulliyyetu Ulfuni'l-İsliimiyye bunlardan biridir. Kur'an ve Kur'an ilimlerine
yönelik dersler bu eğitim kurumlarında da önemli bir yer tutmaktadır.
Ürdün' de

ayrıca

Üniversitedeki tefsir eğitimine gelince, yukarıda da belirttiğinriz gibi
resmi ve özel ohnak üzere Ürdün' de 20' den fazla üniversite buluınnaktadır,
Devlet üniversiteleriılİn beşinde, özel üniversitelerin de üçünde ülkernizdeki
ilalriyat eğitiıniııe yakın eğitimin yapıldığı fakülteler vardır, Bunların ilki, resmi
devlet üniversitesi olan Ürdün Üıriversitesine bağlı Kulliyeti' ş-Şeria' dır.
Fakülte 1964 yılında geçici bir rnekanda kuruhnuş, 1971 yılında ise üniversite
kampüsü içerisinde bulunan bugünki\ yerinde eğitime başlannştır. İlk olarak
Usiüu'd-Dln ve el-Fıldı ve't-Teşr'l' adında iki bölüm halinde açılan Fakülte'de,
1983-1984 eğitim döneminde el-Aklde ve'd-Da'va adında bir bölüm daha
açılmıştır. Anca!' bu bölüm, 94-95 eğitim öğretim yılında Usiüu'd-D'ln lusrnı ile
24
25

26

Bk. Delilu't-Tti/ib, Kulliyyetu'l-Muctema'i'l-İslil.ml, 1413/1992, 7, 37 ve muhtelifsay1lılar.
Kulliyye ve buradaki eğitim hakkında bilgi veren dekan Dr. Ahmed eş-Şevabke ile Hiide Abdulğaııi'ye
teşekkür ederim.
ll k. www.hau.edu.jn
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birleştirilmiştiL el-Fıldı

ve 't- Teşri' kısmı da I 994-1995 eğitim yılında ei-Fıkh
ve Usiüuh adını almıştır. Fakülte şu arı biri el-Fıkh ve Usi\Iuh, diğeri de
Usiüu'd-Din olmak üzere iki bölümden ibaretlir 27 Tefsir, Hadis ve Akaid,
Usi\Iu'd-Din'in alt bölüınleridir.
Ürdün Üniversitesine bağlı Kulliyyetu' ş-Şeria, bu ülkede ilahiyat
alanında eğitim vermek üzere açılan ilk fakülte olması hasebiyle önem arz
etmektedir. Ayrıca ülkenin en büyük ilahiyat fakültesidir. 2002 yılı itibariyle
1680 öğrencisi bulunmaktadır. Bunların 23'ü ön lisans (diplonı), 1384'ü Lisans
(bakaloryus), 273'ü de lisansüstü (diriisetu 'l-ulyii) öğrencisidir. Öğrencilerinin
%75'ten fazlası kız öğrencilerden; %5'i de aralarında Türklerin de bulunduğu
28
yabancı öğrencilerden ibaretlir. Fakültede lisans eğitimi yanında ayrıca ön
lisans ve yüksek lisans eğitimi de verilmektedir ve pek çok öğrenci yüksek
lisans eğitimini tamamlayarak mastır derecesi elde etıniştir. Tefsir Anabilint
Dalında doktora eğitiminin olmadığı fakültede, önümüzdeki yıllarda bu eğitimin
başlaması için çalışılmakta ve gerekli altyapı oluşturulmaktadır. Fakülte
yetkililerinden edindiğim bilgiye göre 2003 yılında el-Fıklı ve Usilluhu
kısmında halen mevcut olan doktora programı yanında ayrıca Tefsir Anabilint
Dalında da doktora programının açılınası beklemnektedir. 29
Tıp dahil değişik alanlarda 16 ayrı fakültesi bulunan Ürdün
Üniversitesine bağlı olan Kulliyetu'ş-Şeria'da Kur'an ilimleri ve Tefsir ile ilgili
dersler ağırlıklı olarak Kısmu Usuli'd-Din'de okutulmaktadır. Önceki yıllarda
Tefsir derslerinin daha ağıdıldı olduğu bölümde, 30 yeni yapılan değişiklikle bu
derslerin sayısı ve kredisi azaltılmıştır 3 ı Yine de Kur'an ilimleri ve Tefsir ile
ilgili dersler, Fakültenin dersleri arasında önenıli bir yer tııtmaktadır. Birinci
yılda okutıılan dersler arasında Ulfimu'l-Kur'iin ve Tiliivet ve H!{Z I dersleri
vardır. İkinci yılda Tilavet ve Hifz II ve Tefs'ir ; üçüncü yılda Tilavet ve Hifz
lll, et-Tefs'ir et-Tahrıt'i ve Esiilfbu'l-Beyiin; dördüncü ve son yılda ise İ'cazu'l
Kur'iin dersleri zorunlu olarak okutıılmaktadır. Fakültenin sunduğu zorunlu

27
28

29

30

31

B k. }.'LW\v.iu,edu.jo/sha.reatı!c.~lllt:w-dr:.f.htm
Bu bilgileri veren Fakülte'nin öğrenci işlerinden sorumlu dekan yardımcısı Doç. Dr. Ahmed Halid Yflsıtf
Şükrtye çok teşekkür ederim.
Bk.
Kullı)'yetu'ş-Şerfa
el-Hittatu'd-Dirôsiyye,
tarih
yok,
2;
Ayrıca
bk.
t;,.~n:;{[~'{~~-"i~~,~~hÜQ[ş]J.<:!:!-:~:i!.JJ!.{~:~_t_;:lı:~şJ!-.tf_l_~

Bunlar için bk. De!ilu Ku!liyyeti'ş-Şeria, el-Cfimiatu'l-Urduniyye, 1996/1417, 22-28. Derslerin izahı için
bk. aynı kaynak, 29-35.
1998 yılından itibaren YÖK'ün hazırlattığı yeni ınüfı·edat ile ülkemizde de TeiSir, Hadis gibi derslerin
kredisinin önemli ölçüde azaltıldığını hatırlatalım.
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seçimlik dersler arasında ise ei-Kısasu '1-Kur'fiııi,
32
Meııiihicu '1-Mufessirfıı dersleri bulunmaktadır.

Ayfitu '1-Ahkfim

ve

Bünyesinde ilahiyat eğitimi veren fakülte bulunan en eski ikinci
üniversite Yermuk Üniversitesidir. 33 Ülkenin kuzeyindeki İrbid şehrinde 1976
yılında kurulan bu üniversite, ayru zamanda ülkenin en eski ikinci
üniversitesidir 34 YermUk Üniversitesi'ndeki fakülte, Kulliyyetu' ş-Şeria ve' dDirasati'I-İsHimiyye adıyla biliıımekte olııp, 1990/1410 taıihinde kurulmuştur.
Bu fakültede önceleri iki bölüm bulunuyordu. 1992-1993 öğretim yılında açılan
bu
bölümlerden
biri,
ei-Fıkh
ve'd-Dirasatu'I-İsliimiyye
(Fiqh
(Jurisprııdence) and Islamic Studies), diğeri ise Usfilu'd-Din (Foundations
of Religion) idi. 35 Ancak 2001 yılında Fakülte dört ayrı bölüm olacak şeklide
yeniden yapılaııdınlnnştır. Buna göre Fakültede şu bölümler bulurnnaktadır: elFıkh ve Usfiluh, UsUlu· d-Din, ed-Dirasatu'I-İslamiyye ve el-İktisad ve ·ı
Masar:i:fu'l-İslamiyye. Tefsir, Usillu'd-Din bölümü altında bulunmaktadır.
36

Ayrıca 198 J' de ülkeııin güneyindeki Kerek kentinde açılan

Mfite
Üniversitesinde37 de ilahiyat alanında eğitim veren bir fakülte vardır. Bir
bölümünün askeri eğitim verdiği üniversitede, aralarında Kulliyyetu'ş-Şerla'nın
da yer aldığı ll ayrı fakülte bulurnnaktadır. Daha önceleri Kısmu' ş-Şeria ve' dDirasati'I-İslamiyye adı ile Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim veren
Fakülte, 1999 yılında nıüstakil bir fakülte olarak kurulmuş ve 1999-2000
öğretim yılında eğitime başlamıştır. Fakülte, biri Usfilu'd-Din, diğeri el-Fıklı ve
Usilluh olmak üzere iki bölümden ibarettir. 38 Fakültede 2001-2002 yılı itibariyle
26 öğretim elemanı vazife yapmaktadır. Öğrencilerin sayısı ise 1300
civarındadır. Burada Kısmu Usfili' d-Din' de tefsir ile ilgili şu dersler zoruulu
olarak okutıılınaktadır: Ulfimu'I-Kur'iiıı; Tilavet ve Hifz I, Il, III; et-Tefsfr etTahlili, et-Tefslr ei-Mevdfif, Ayiitu '1-Alıkiim, İ'cfizu '1-Kur'iiıı, Meııiilıicu'I
Mufessirfn. Seçmeli dersler arasında da şunları görüyoruz ki, öğrenci bu

derslerle birlikte
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37
38

başka

derslerin de

bulunduğu

listeden dört

tanesiııi

seçmek

Bk. Kulliyyettı'§-Şeria, ei-Hitta ed-Dirô.siyye, 8-12; Delilu Kulliyyeti'ş-Şer1a, el-Dlmiatu'l-Urduniyye,
1996/1417, 22-28. Derslerin izahı için bk. aynı kaynak, 29-35.
İntemetadresi: w;v>v.yu.edE.io
B k. -~~!Y-~Y.:f.tJ._q}:"!-_~:gQ:.'o.::iQ_IJ!IiJ~.tı.:_i::'}lt!I!
Bk. '<VV•/V>'.'j'U.edu.jo

B k ..www.mdJ~~~,;~.iov!hhdT.l.hLm
Bk. 5.~.~~~~~,.m~!1<<bxln.jü
Bk. Deftlu'f..Tôlib 2001-2002, Cihniatu Mütc İmıldetu Şufıni't-Talelıe, 13-16.

----------.- r-

25
zorundadır: el-İtticfilıfitu '/-Hadise fi't-Tefsir, Dirfisiit Muasira fi'l-Kur'iin, el-

Kasasu 'i-Kur 'iiııf. 39
İliilıiyat alamuda eğitim veren fakültenin bünyesinde bulunduğu dördüncü

üniversite 1994 yılmda Mafrak'ta kurulan Canıiatu Ali'I-Beyftir. 40 Alu'IBeyt Üniversitesinde41 bu yönde eğitim veren fakültenin adı, Kulliyyetu'dDirasati'l-Fıkhiyye ve'l-Kanfiniyye'dir. Dini dersler bu fakültenin bünyesinde
verilmektedir. Ayrıca üniversitenin tüm öğrencilere okuma zorunluluğu
getirdiği dersler arasmda Ulfimu'l-Kur' ani' I-Kerim adında üç saatlik bir ders
buluınnaktadır 42 Fakültede, Usilli'd-Din, el-Fıkb ve Usilluh ve ed-Dirasati'lKanilniyye adında üç bölüm vardır. Yeni açılan bir üniversite olan Balka
Üniversitesinde (Canıiatu'l-Balka et-Tatbikiyye) ise dini eğitimin verildiği
fakülte, Kulliyetu'd-Da'va ve Usilli'd-Dln diye bilinmektedir.
Ürdün' de ilk özel üniversite 1990 yılında kurulmuştur; 43 akabinde pek
çok özel üniversite açıhnıştır. Şu an ülkede on civarında özel üniversite vardır.
Bunların dördünde ilahiyat alanmda eğitim verilmektedir. Ülkenin ilk özel
üniversitesi olan Canıiatu Ulfinıi't- Tatblkiyye 199 1 yılında eğitinıe
başlamıştır. 2001-2002 yılı itibariyle Mühendislik Fakültesi ile dalıa başka
kısımlarında Türk öğrencilerin de bulunduğu bu üniversitede, iliilıiyat eğitimi,
açılan ilk üç fakülteden biri olan Edebiyat Faknitesi bünyesinde Kısınu'ş-Şerla
ve'd-Dirasati'l-İslil.ıniyye diye bilinen bölümde verilmektedir. 44 1998-1999
yılında hazırlanan programa göre, adı geçen kısımda Tefsir ile ilgili şu dersler
okutuluyor: Ulfi;ımt'l-Kur'iini'l-Kerim; et-Tiliive ve't-Tecvfd I, II, III; Usfilu'tTefsir ve Meniihicu'l-Mufessirfn; et-Tefsir et-Tahlili I, ll; T~{sfru Ayiiti'lAhkiim. Bu fakültede eğitim gören bir öğrenci, dört yıllık eğitim dönemi
boyunca Kur' an' dan altı cüz ezberleınek zorundadır.
1994 yılında kurulan Özel Zerka Üniversitesi (Cfuniatu'z-Zerka elEhliyye, Zarka Private University) 45 bünyesinde ilahiyat alanmda eğitim
veren fakültenin (Kulliyyetu'ş-Şena) bulunduğu özel üniversitelerden biridiı'.
Fakülte, üniversitenin açıldığı yıl ınüstakil bir fakülte olarak kuruhııuştur. 46 250
civarnıda öğrencisi olan fakültede, biri Tahsisu'l-Fıkh ve Usilluh, diğeri de
39
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Bu dersler ve tanımları için bk. Ciimiatu'l-Mlıte Kulliyyetu'ş-Şeria el-Hittaıu '1-Dirilsiyye, 23-36.

Bk .Y!.?t.w•.•w:;ıJ:ı:~.ı;.ç:::y:Jg_y[tı_i_g.l:!:?.:J.ı_ı.m

Bk. wwv;.ııııbu.f;d·u.jo

Bk. h.t.tıı.1.h~t?!..Y!.-.i_!.!'Ü!.Y:.-.~::!!!-A::;{t)_ş __ :r_l}_l9.~~b!l:!-J.

Bk. WW'-Y.nıohe.•>ovjQy~f!!g_h,a.htm
B k. Delflu't-TôJib, Canıiatu'l-UJümi't-Tatblkiyye el-Ehliyye, 2001-2002, 10-12.
Üniversitenin internet adresi için bk..?!.?L:-Y,.~~,_:;fl11jfJ:LrJ-4l!!Jlt a..htm[
B k. htin;//w;','l'.'.i.pn.txln.io/Acud<'-midac<tdemi,: t'rıım a.hrm
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Tahsisu Usüli'd-D'in olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır. Talısisu Usüli' dDin bölümünde Ulilmn'l-Kur'fuı ve Tefsir ile ilgili şu dersler zorunlu olarak
okutulmaktadır: UlUmıı'l-Kur'iiıı; et-Tiliive ve't-Tecvid I, II, lll; Tefsir I, II,
III; İ'ciizu '1-Kıır'iini'l-Kerim Meniihicu 'l-Mufessirln ve el-Kasasu 'l-Kur'iini
ise seçimlik dersler arasında bnlunmalctadır. 47
Cereş Üniversitesi (Camiatu Cereş) ve Özel İrbid Üniversitesinde
(Camiatu'I-İrbid ei-Ehliyye) de Kulliyyetu'ş-Şer!a bulunmaktadır. Özel Cereş
Üniversitesine bağlı Kulliyyetu'ş-Şer!a'mn Usülu' d-Din kısmında Tefsir ile

ilgili olarak şu dersler zorunlu olarak okutulınalctadır Ulumu 'l-Kıır'aıı; etTiliive I, II, III; Tefsir I, II; Tefsirıı Ayati'l-Alıkiim, İ'cfizu'l-Kur'aıı. Seçimlik
dersler arasında da et-Tefsir et-Talılflf, Kasasun Kur'iiniyyıın, el-Esalfbu'lBeyaniyyu fi'l-Kıır'an ve Meniihicu'l-Mufessirfıı dersleri yer alnıalcta ve
bunları, seçen öğrenciler okumalctadırlar. Özel İrbid Üniversitesinde dini ilimler
alanında eğitim veren falcültenin adı Kulliyyetu'ş-Şer'ia ve'l-Kanôn'dur.
Burada şer'! ilimler ve hukulc bir arada öğretilınektedir. Faküitede tefsir ile ilgili
şu derslerin okutulduğunu tespit ettik: Tefsir I, II; Tefsiru Ayati'l-Ahkiim; elİ'ciiz el-Kur 'ani; el-Kas as u 'l-Kur 'iiııf; Ulu mu 'f- Kur 'an; UlU mu 'l-Kur 'aıı
ve'l-Hadfs; et-Tiliive ve Tecvid.
III-Tefsir Alanındaki İlnı'i Çalışmalar
Ürdün üniversitelerinde daba önce de işaret ettiğimiz gibi diğer ilim
dalları
yauında
Tefsir anabilim dalmda da hull11llalı bir çalışma
sürdürülmektedir. İlgili fakültelerde görev yapau öğretim üyeleriniu
ekseriyetinin ilmi ve akademik pek çok çalışması yaymlanmış bulunmalctadır.
Ayrıca bu öğretim üyeleri pek çok teze damşmanlık yaparak da ilıni
hizmetlerini sürdürmektedirler. Bu bölümde Ürdün üniversitelerinde görev
yapau öğretim üyelerini ve ouların ilıni çalışmalarını tamtmaya çalışacağız.
A-Öğretim Üyeleri ve İlıni Çalışmaları

Bu başlık altmda Ürdün üuiversitelerinde Tefsir Anabilim Dalında görev
yapau öğretİnı üyelerinden ve basılımş kitaplarmdan babsedeceğiz. Öğretim
üyelerinin yaymlanmış makalelerini ve tebliğlerini ise ayrı bir başlık altında
vereceğiz.

1-Ürdün

Üniversitesi

Kulliyyetu'ş-Şeria

Tefsir

Anabilim

Dalı

Öğretim Üyeleri ve ilmi Çalışmaları
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Bu bilgileri tenıinde yardııncı olan Özel Zerkil Üniversitesi Şeriat Fakültesi dekanı Dr. Muhammed
Abdullah Uvayda'ya Lcşekkür ederim.
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Ürdün Üniversitesi Kulliyyetn'ş-Şeria Tefsir Anabilim Dalında 2002 yılı
itibariyle sekiz öğretim üyesi görev yapmaktadır. Bunlardan sadece Fadl Hasan
Abbas profesördür. 1952 yılında Mısır' daki Cilmiatu' 1-Ezher' de lisans eğitimini
tamamlayan Abbas, 1965 yılında ayın üniversitede yüksek lisansını ikmal
etmiştir. 1972 yılında sunduğu 'İtticahiitu 't· Tefsir f'l'I-Asrfi-Hadis fi Mısır
ve's-Sfiriye' adlı tezinin kabulüyle, yine aynı üniversitede 'doktor' unvanını
48
ahnıştır. Danışmanlığını Dr. et-Tant!ivl'nin yaptığı tez henüz basılmamıştır.
Ürdün asıllı olan ve gözleri görmeyen Abbas'ın basılmış pek çok çalışması
vardır.
çalışmalannda daha çok Kur'an'ın belaği i'cazı üzerinde
Derslerinde de uzun uzun işlediği bu konu ile ilgili olarak şu
eserlerini görüyoruz:

Abbas,

durmaktadır.

İ'ciizu'I-Kur'llnfl-Kerim: 49 Abbas bu kitabında mucizenin tanuııını ve
şartlarını

verdikten sonra, keramet ve sihir ile mucize arasındaki farldarı
zikretnıektedir. Sonra da mucizenin lıikmetleri, i' caz kelimesinin Kur' an' da
nasıl geçtiği, i' caz veeilileri ve tahaddinin ınerhaleleri konularını işlemektedir.
Daha sonra i'caz tarihi hakkında bilgi veren Abbas, bu süreci günümüze kadar
getirmekte, yakın zamanlarda yaşamış olan Mustafa er-Ril.fıi, Mubarumed
Abdullah Dr!iz, Seyyid Kutnb, Bint eş-Şati, eş-Şa'ravi gibi alimierin Kur'an
i' cazi hakkındaki görüşlerini ve yaptıklan çalışmalan anlatıııaktadır. Kitabın
geri kalan kısnnlarıuda beyani i'caz, ilıui i'caz, teşrii i'caz, Kur'an'daki ğayb
haberleri, nefs! ve rühl i' caz ve benzeri konularda pek çok örnekler verilip bu
konularda alimierin görüşleri serdedilerek açıklanmaktadır. İ'dizu'l-Kur'an elGaybi, et-Teşri'l, el-Beyani, el-İlmi; 50 el-Hikmetu'I-Kur'aniyye ve Eseruba
fi'd-Diriisati'l-Lugaviyye ve'l-Beyaniyye; el-Kitllbu'l-Liim el-Cami' eş
Şamil İ'cl\zu'l-Kur'llni'l-Mec'id Ardun ve Nakdun ve Tecdid (3 cilt); elBelllğa Funfinuha ve Efnanuha 'İlmu'I-Meani; 51 el-Belağa Funfinuha ve
Efnanuha 'İlmu'l-Beyan ve'l-Bedi'; 52 el-Belağa el-Mufterll Aleyhl\ Beyne'IAsille ve't-Tabaiyye53 gibi escrlcr, Abbas'ıu i'caz ile ilgili yazdığı diğer
kitaplardır.
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Bk. Delflu'l-Kulliyye, 20: Deltlu A 'dôi'l-Hey'eti't-Tedrfbiyye j/'1-C{lmiati'l-Urduniyye (Guide to The
Univer.~ity of Jorda11 Facıılty Member.\'), (İşriif: Prof. Dr. Abdu\haifm Wriekat. İ'diit: Muhyuddin EbU
Salah, Tahrlr: Haydar Abdulınecid el-Momany), Aımnilnl421/2001, 63.
Dfiru'l-Furkfin, Anınıaıı 1991. (Seııfi Padl Abbl'ls ile birlikte).
Cfimiatu'l-Kuds el-Maftiiha, et-Tab'atu's-Sfiııiye, Anınıl'inl996.
Dfiru'l-Furkfin (Üçüncü baski), Ammfiıı1992.
Dfiru'l-Furkiln (Üçüncü baski), Anıman 1998.
Dfiıu'n-Nfir li't-Tih§e w:'ıı-Neşr vc't-Tcvzi', Bcyıilt 1989.
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Abbas'ın ısrarla

üzerinde durduğu hususlardan biri de Kur'an'ın sıhhati
konusudur. Bu yöndeki çalışınalarmda hem Batılı ınüsteşriklerin iddialarına
cevap venniş, hem de kaynaklanınızdaki görüşleri değerlendimıiştir. Kadaya'lKur'llniyye t'i Mevsililti'I-Britaniyye Nakdu'l-Matain ve Raddu'ş
Şubehat54 bu eserlerden biridir. Fadıl Abbas bu eserinde el-Mevsnatu'lBritaniyye adındaki ansiklopedide Kur' an ile ilgili olarak ileri sürülen şüplıelere
cevaplar vermektedir. Selametu'l-Harfı nıine'z-Ziyfideti ve'l-Hazf 5 ve
56
Letrufu'I-Mennan ve Revru'u'l-Beyan fi Da'va ez-Ziyiideti fi'l-Kur'an bn
yöndeki diğer eserleridir. Abbas bu son iki kitabında Kur'an'da zaid olduğu
iddia edilen harfler üzerinde durmakta, bunlarnı gereksiz birer ziyade
olınadıklanm, her harfin kendine has ınanalarının olduğunu belirtmektedir.
Abbas, ulumn'l-Kur'an alanmda da eserler vermiştir. ez-Zerkeşi'nin elBnrhilıı'ı ile, es-SuyO.ti'nin el-İtkan'ından istifade ile hazırladığı kitabının adı
İtkilnu'l-Burhan fi Ulfinıi'I-Kur'an'dır. 57 Bu alanda yazılınış önemli
eserlerden biri olarak kabul edilen eser58 oldukça haciırılidir. Kur' an ilimleri ile
ilgili temel konuların tartışıldığı kitapta, zaman zaman Dozy, Du Ryer, Jeffery,
Goldzilıer, BlacMre gibi ünlü müsteşriklerin iddialarına cevaplar verilmektedir.
Müellifin bazen Muhannııed Arkun, Muhannııed Şahrfir gibi Müslüman
alimierin görüşlerini eleştirdiği de olmaktadır. Ayrıca ders kitabı olarale
hazırladığı Ulfiınu'J-Kur'an, 59 adında bir eseri de vardır. Kudüs Açık öğretim
Üniversitesi (Canıiatu'l-Kuds el-Meftı1lıa) öğrencileri için hazırlanan kitap, adı
geçen üniversitenin müfredat programı esas almarak hazırlanııııştır.
60

Şubehat Havle Neş'eti't-Tefsir ve Tatavvurilıi: 50 sayfalık küçük bir
kitaptan ibaret olan bu çalışmada, Abbas, tefsirin doğuşu ve gelişimi yönünde
ileri sürülen bazı iddialara delillerle cevap vermektedir.

Kur'an lassaları da Abbas'ın üzerinde durduğu konulardandır. eiKasasu'I-Kur'ani İlıauhu ve Nefelıatuh 61 bu alanda yazdığı önemli bir
eseridir. Fadl Hasan Abbas bu kitabında Kur'an kıssalarının ehemıniyetini
belirttikten sonra, kıssalarm Kur' aıı surelerindeki tertibi üzerinde durmaktadır.
Bu bağlamda, Adem, Nuh, Hud, Salih, İbralıim, Lut, Şuayb, Musa, Yunus,
54
55
56

57
58

59

60
61

Diiru'l-Beşlr, Anıman 1988.
Cilıniatu'l-Kuveyt, e!-Kuveyt 1987. (70 sayfalik küçük bir kitaptır).
Dfiıu'n-Nür li't-Tibile ve'n-Neşr vc't-Tevzf, Bcyrfit 1989.

Dfiru'l-Furkfin, 1997.
Cihild, 1.
(Diğer bazı yazarlarta birlikte), CUıniatu'l-Kuds el-Mefttiha, Ammfiıı 1992,258 sayfa.
el-Merkezu'8-Sakat1yyıı'l-İsl.iiıni, 1-'l.ırunftn 1985. (50 sayfadan ibaret küçük bir kitaptır).
Dfiru'!-Purkiln, Anırnftnl987.
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Süleyman, Eyyüb, Yahya, Zekeriyya ve Meryem kıssalarını
Müellif eserinde, lassaları Kur'an'da bir kere geçen İlyas ve
Yusuf peygamberler ile Talut, Karun gibi zatlarla ilgili kısa kıssaları da
anlatınaktadır. Kitapta kıssalar ile ilgili olarak varid olan şüphelere cevap da
verilmektedir. Bu yönde yazdığı diğer bir eseri de Kısasu'I-Kur'ani'l-Kerim
Sidkn Hadasin ve Snmuvvu Hedefın, 62 adını taşımaktadır.
Davud,

zikretınektedir.

Kadiyyetu't-Tekrar fı'I-Kur'iini'l-Kerim, Abbas'ın basılnuş diğer bir
eseridir. Abbits, bu eserinde, akaid, risalet, tahaddi, kısas gibi Kur'an'da tekrar
edildiği söylenen konular üzerinde durmakta ve bu yöndeki iddialara cevap
vermektedir. Ayrıca, tekrar edildiği ileri sürülen lafızları da işleyen ınüellif,
bunların kuru bir tekrardan ibaret olmadığım, beyani ve bedi! bir takım
güzellikler ve inceliklerinin bulunduğunu belirtmektedir.
el-Minhiic Nefehiitun mine'I-İsrili ve '1-Mi'riic, Abbas'ın ayet ve
hadislerin ışığı altında İsra konusunu işlediği eseridir. et-Tiliive ve't-Tecvid63
de Tecvid ile ilgili bir ders kitabıdır.
Şu an Ürdün Üniversitesinde doçent olarak görev yapan Dr. Ferid

Mustafa Ahmed es-Selman, aslen Filistinli olup, 1971 yılında Ürdün
Üniversitesi Kulliyyetu' ş-Şeria' dan mezun olmuştur. 1979 yılında Camialu' 1Ezlıer'de Dr.
Muhanuned TantiM'nin danışmanlığı altında hazırladığı
Menhecu'l-Kur'an'ii-Kerim fi imareti'I-Ard adındaki tezi ile mastır derecesi
alan es-Selmiin, doktorasını da yine ayın üniversitede yapnnştır. Dr. Abdulğan!
Avd er-Riicilıi'nin daıuşmanlığı altında hazırladığı tez, Muhammed İzzet
Derveze ve Tefsiru'I-Kur'iini'l-Ker'lm adını taşımaktadır. es-Selınan'ın bu
tezi daha sonra ayın isim ile basılnuştır. 64 Kitap, iki ana bölümden oluşmaktadır;
birinci bölüm ınüfessir Derveze ile ilgili olup, beş alt başlıktaıı ibarettir. İkinci
bölüm ise tefsirdeki metodu ile ilgilidir ve oniki alt başlıkta işlenıniştir. esSelıniin, 1982-1998 yılları arasında Camiatu'l-İmilın Muhanuned b. Suud elİslaıniyye' de görev yapınıştır ve 1991 yılında doçent unvanını almıştır. Adı
geçen üniversitede 25'ten fazla mastır ve doktora tezine danışmaıılılc yapan esSelınan, 1998'den bu yana Ürdün Üniversitesi Kulliyyetu'ş-Şer!a'da görev
yapmalctadır. Kitahu'I-Mnstafa min Tefsiri Ayati'l-Ahkiim min Süreti'lBakara, 65 Selmiin'ııı en önemli çalışmalarından biridir. Bakara suresi 186. ayeti
62

63

61
'

65

naru'l-Furkan, Ammiln 2000.
Ömer 1-Ialll ile birlikle. Cfinıiatu'l-Kuds el-Mellliha nin yayını olup adı geyen üniversitenin öğrenı..ileri
için yazılmıştır, 1993.
Mektchetu'r-Ruşd, er-Riyild. 485 sayfa.
Dilru İlın Huzeym0, er-Riyfid 1992.
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olan (Wa iza seeleke iMdi ann i ... ) ayet ile son bulan tefsirde, öncelikle üzerinde
durulan ayet veya ayet gurubunun nüzul sebebi verilmekte, sonra da ayetler
arasmdaki münasebet işlenmektedir. Müellif, Beyrum Maiini'l-Elraz başlığı ile
müfredat, kıraat ve irab yönü ile ayeti açıklamaktadır. Şer'! hükümterin
beyanında, mukaddimede de belirttiği gibi güvenilir hadis kitaplarından aldığı
hadislerden yararlanmakta ve bunların tahricini yapmaktadır. Kitabın başında,
alıkarn ayetterin tefsirine başlamadan önce, müfessirlerin Kur'an'ı tefsirdeki
metodu hakkında geniş bilgi vermektedir 66
Ahkilın ayetlerinin tefsirine yer verdiği Tefsiru Ayati'I-Alıkarn min
Sôretey el-En'ilın ve'I-A'rilf, 67 adlı eserinde de yukarıda verdiğimiz metodu
takip etmektedir. Çalışmalarında ağırlıklı olarak alıkarn ayetleri üzerinde duran
es-Selman'ın bu yöndeki diğer bir eseri ise Kitabu Envar min Tefs!ri Ayati'IAhkam' dır68

Kitabu İzaleti' ş-Şubehllt ani'I-Ayati ve'1-Ahild!si'I-Muteşabihat I'İbn
el-Luban ei-İs'irdi ed-Dimaşki Dirlise ve Tabkik, 69 Kitabu (ei-Vereklit) li
İınami'I-Haremeyn ei-Cuveyni Dirlise ve Tahkik, 70 ei-Hiyilııe .. , Esblibuha
ve Netlücuha71 es-Selmilıı'm basılan diğer eserleridir. es-Selınilıı ayrıca,
Medine'deki Mecmau'l-Melik Fahd'm çıkardığı et-Tefsiru'I-Muyesser'in ll
ve 12. cüzlerine de iştirak etmiştir 72
Doç, Dr, Mustafa İbrahim Halil ei-Meşn'l de 1982 yılında Caıniatu'l
Ezher' de doktor unvanını alınıştır. 1986 yılmda basılan doktora tezinin adı,
Medresetu't-Tefslr fı'!-Endelus'tur. 73 Müellif bu eserinde öncelikle
Endülüs'ün fethinden ve burada dini ilinılerin gelişmesinden bahsetmektedir. I.
Bölümde Endülüs'te tefsir ilminin gelişmesinden söz ederek, Mek!Cı b. Ebi
Talip, EbUbekir İbnu'l-Arahl, İbn Atiyye, Ebô Abdiilah b. el-Ferec el-Kurtub!,
Mubannned b. Cizz! ve Ebu Hayan el-Endelusi'yi tanıtmaktadır. İkinci bölümde
meşhur bazı Eııdülüslü müfessirlerin metodundan bahsetmektedir. Üçüncü
bölümde bu bölgedeki tefsir hareketleri ve özelliklerinden, son bölümde ise,
Endülüslü müfessirler ile et-Taber!, ez-Zemahşer!, en-Neysiibfir!, er-Riiz! gibi
doğulu müfessirler arasında karşılaştırma yapmaktadır. el-Meşn!, mastırını de
66

CiMd, 29.

67

D5.nı'n-Neffiis, er-Riyftd 1992.
Mtabaalu'l-Muttahidftn, Ammtln.
Di'iru Tavlk, er-Riyild.
Dılıu İbn Huzeyme, er-Riyild.
Dilru Tav1k, er-Riyfid.
Bk. W'>Vw.ju.edu.jq[ş_!_t~f<i:.~Jicv/l:.;·etl mo<tafa.htm
Muessesehı'r-Risı'l.le, BeyrOl 19R6. 900 sayfa.
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el-Ezher'de 1975 yılında tamaınlaımştır. İbn el-Arabl el-Malik! el-İşbill ve
Tefslruhu Ahkamu'l-Kur'an Dirase Tahllliyye74 de el-Meşnl'nin basılan
başka bir kitabıdır. 75
Fakültede doçent olarak görev yapan Dr, Muhammed Hazır Salih eiMecali 1961 Ürdün doğumlu olup, Ürdün Vniversitesi Kulliyyetu' ş-Şeria' dan
1985 yılında mezun olmuştur. Fadl Hasan Abbas'ın darnşmanlığı altında
hazırladığı Dirasetun Kur'aniyyetun li Gazveti Uhud adlı tezinin 1988
yılında kabul edilmesiyle yüksek lisansırn tamamlamıştır. Daha sonra doktora
için İngiltere'ye giden el-Meciill, burada Edinbmg Üniversitesinde 1993 yılında
hazırladığı İbn Kuteybe ve İshlimuhu fi'd-Diraseti'l-Kur'aniyye adındaki
doktora tezinin kabnl edilmesiyle doktorasını ikıniil etmiştir. 1989 yılına Ürdün
Ünivesitesi Kulliyyetu'ş-Şeriada göreve başlayan el-Mecali, 1993 yılında
yardımcı doçent, 1999 yılında ise doçent olmuştur. el-Mecali, 2000 yılından
itibaren dört yıllığına Birleşik Arap Emirliklerinde ders vermek üzere izin almış
bulunmaktadır. el-MeciUi, ei-Veclz fi Ulfimi'I-Kitabi'I-Azlz, Islamic Culture
ve Islamic System adındaki kitaplarını hazırlamaktadır. el-Mecali ayrıca elMunlr fi Ahkfuni't-Tecvld76 adlı kitaba da iştirak etmiştir.
Aslen çerkez olmakla birlikte Ürdün' de doğup büyüyen Doç, Dr, Ahmed
Halid Yusuf Şükri, lisans eğitimini Medine'deki el-Cilnıiatu '1-İsliirniyye' ye
bağlı Kulliyyetu'l-Kur'ani'J-Kerlm ve'd-Dirasati'l-İslamiyye'de 1987 yılında
yapnuştır. Mezuniyet tezinin adı, ed-Da'va
ila'liith Kema Tusavviruha
Suretu Nilh'tur. 1987 yılında aynı Fakültede sunduğu el-Kıraat fi Tefs'iri'IBahri'I-Muhlt li Ebi Hayyan min Evvelilıi ila Alıiri Sil.reti'I-Enfl\1 adlı
tezinin kabulüyle yüksek lisansını tamamlayan Şükri, doktorasım da yine aynı
Fakülte'de yapmıştır. 1991 yılında sunduğu tezinin adı İdahu'r-Rumfiz ve
Miftahu'l-Kunfiz fi'l-Kıraati'l-Erbaa Aşrete li'l-Kabiikibl Dirlise ve
Tahklk'tir. Kıraatu'l-İmam Nafi' min Rivayetey Kalfin ve Verş min
Tar'iki'ş-Şatibiyye, 77 Şükrl'nin basılan başka bir eseridir. Şükri ayrıca, yazılan
bazı eseriere iştirak da etmiştir ki, bunların konrunuzia ilgili olanları şırnlardır:
el-Vadih fi Ahkami't-Tecvld,78 el-Ferid fi Ulfinıi't-Tecvld, 79 el-Munlr fi
Ahkfuni't-Tecvld, 80 ei-Muzhir fi Şerhi'ş-Şatibl ve'd-Durre, 8 ı Mukaddimat
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Dihu Ammlin, Anınıan. 440 sayfa.
Bk ..'!~~w.w_.J.l}_&0.~.--l~:y~ş_i}._<;~.<!b!.ç~fii•.ı:,~.ş_~?:.[a.:.!i?LI1h~n1.!!!.!!:ı.
Mektebetn'J-Fulld, Anıınan 2001.
oaru'l-Furkfın, Aınman 1996.
Dfu:u'ıı-Nefilis, Ammfin, 1995. (M.İsUın d-Kudfıt ve Ahmed Muflih el-KudiH ile birlikte).
Dilnı'l-Menhel, Amınftn.
Dftnı'l-Futid, Anunfın. 2001.
Dfi.ru Anunfin, Anınıtin.
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fi İlmi'l-Kıriiat, 82 Kavilidu't-Terbiyeti'l-Useriyye elieti Ta'riduha Silretu'n·
Nilr ve Eseruha fi'I-Muctema', el-Kn·aat min Tefsiri İbn Atiyye Dirlise
Tatbikiyye Silretu'l-Bakara, Menhecu'd-Da'va fi'l-Kıssati'I-Kur'aniyye,
Luğatu'I-Cism fi'I-Kur'ani'I-Kerim, ei-Kıraatu'l-Kur'aniyye ve Tevcihuha
fi Tefsiri'r-Razi. 83 Kur' an okuma yarışmalarında üstün dereceler elde eden
84
Şükri, ayrıca çeşitli alanlarda pek çok ödül almıştır
Doç. Dr. Ahmed İsmail İbrahim Nevfel Filistin asıllıdır. Ürdün
Üniversitesi Kulliyyetu'ş-Şeria mezunu olan Nevfel, yüksek lisansını 1975'te
Cilı:niatu'l-Ezher' de sunduğu et- Tenasuku'l-Fenıll fi'I-Kasasi'I-Kur'ani adlı
tezinin kabulüyle tamamlanuştır. Nevfel, doktorasını da Camiatu'l-Ezher'de
yapnuştır. 'Tefsiru Mücllhid Dirilse ve Tahkik' adlı tezi, 1978'de kabul
edilmiştir. Nevfel'in tezi daha sonra Mücahid: ei-Müfessir ve't-Tefsir adı ile
basılmıştır. 85 707 sayfalık kitabın ilk kısnunda, müfessir Mücllhid ile ilgili
bilgiler verilmektedir. İkinci kısım ise tefsirin Tahkikidir. 1970 yılmda muid
(asistan) olarak Ürdün Üniversitesi Kulliyyetu'ş-Şeriada göreve başlayan ve şu
an doçent olan Nevfel, 1979 yılında yardnucı doçent kadrosuna atanmıştır. 86
Nevfel' in basılan pek çok çalışması vardır 87 ki biz bunlardan sadece Tefsir ile
ilgili olaniarım burada vereceğiz: Silretu Yilsuf Dirilse Tahliliyye88 Nevfel'in
en önemli çalışmalarından biridir. Nevfel 630 sayfalık bu eserinde, edebi olarak
ve kıssa metodu üzere sureyi tefsir etmiştir. Kitabın üçte biri, kıssanın ve
kıssadaki şalısiyetlerin tanıtımı ve tahlilinin yer aldığı bir mukaddimeden
ibarettir. Burada hasta Seyyid Kutub olmak üzere değişik müfessirlerden
alıntılar yapmalctadır. Ayetleri mana ve irab yönü ile tefsir eden Nevfel,
nıüfessirlerin ayetle ilgili görüşlerini veriyor, kavilleri söyleyenine isnat ediyor.
Her ayeti tefsir ederken beyaıı ve belağat yönünü de işliyor; kııllanılan kelime
üzerinde durarak, bundan bir takım mana ve hikmetler çılcarmaya çalışıyor.
Kıraatiere pek yer vermeyen nıüellif, zaınan zaman yaptığı açıklanıayı teyit
etınek üzere şiir ile istişhatta bulunuyor. Üzerinde durduğu konuyla ilgili olarak
pek çok müfessirin görüşlerini, tartışarak ve tercihte bulunarak naklediyor.
Başta rüya ve sebepleri olınak üzere zanıaı1 zaınan değişik alanlara ait alimierin
89
görüşlerini vererek konuyu açıklaınaya çalışıyor
Tet'siru Silreti'I-En'am, 90
82

Dfiru Anımfiıı, Amman.

83

Bk. l\..~YY!.cÜ!.,~"!!-!.JQl§.lJ.~.ı.:~.Q.L-;;x!.~hDB.ıJ.Js:J:;.<:ı-l~:ı:!JJ!.!.:o.
Bk. www.jn.edu.jt)/shat<~ah/nrfatırwıd ldwkd.h!w
Dliru's-Safve, el-Kfihlre, 1990.
Bk. .'!L~Y.W. j u.e.dl!,jf,'/shareahicv/ahm;ı~U::ı..:p_l~~Lhm~
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Bunlar için hk. www.iu.,~du.h:ı/shan~af;Jcvhb.r.nad i:->rrnt'l.htm
Dfu.u'l-f<\ırkfuı,Anm1lln 1989.
Ohfırl, lA -26.
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Tef:Siru'1-Eczili's-Sitte el-E bire mine'1-Kur'iini'l-Kerim, Menahicu' t- Te'lif
fi'l-Kasasi'l-Kur'anl Nevfel'in tefsir ile alakah basılmış diğer eserleridir.
Nevfel ayrıca, Tefslr adında ve konulu tefsir tarzında yazılıp Umman'da
neşredilen bir kitaba da iştirak etmiştir, 91 21 üniteden ibaret olan kitap 455 sayfa
civarındadır, Arap ülkelerine ait muhtelif televizyon kanallarında binden fazla
programa katılan Nevfel, ayrıca Amerika ve Avrupa kıtaları ile Arap alemindeki
birçok ülkede konferanslar da vermiştiL 92
Tefsir bölümünde iki tane de yardımcı doçent görev yapmakıadır. Yard.
Doç. Dr. Abdulcelll Abdurrahlm, Luğatu'l-Kur'ani'I-Kerlm adlı teziyle
Carniatu'l-Ezher'de doktorasını yapmıştır 93 Abdurrahiın'in tezi aynı adla
basıhnıştır, 94 et-Tefslru'l-Mevdiü Ji'l-Kur'an fi Keffetey ei-Mizan maa'IKıraatİ Beyne'l-Vesilili'r-Rabbaniyye ve'l-Esbabi'l-Beşeriyye el-Maddiyye
95
adlı kitap, Abdurrahiın'in basılan başka bir eseridir
Fakültede şu an yardımcı doçent olarak görev yapan ve Filistin asıllı olan
Dr. Ahmed Ferld Ebı1 Hezlm, 1996 yılında Camiatu'l-Ezher'den mezun
olmuştur, Ebı1 Hezlm, yüksek lisansını 1975, doktorasını da 1978 yılında ayııı
üniversitede yapmıştır. Doktora tezinin adı 'EhdMu Sureti Kllftır 96 Ebü
Heiim doktorasun tamamladığı yıl, Ürdün Üniversitesi Kulliyyetu' ş-Şerlada
göreve başlamıştır." Ebü Heziın'in, Salab ei-HiHidi ve Fayiz el-Hatib ile birlikte
hazırladığı et-Tefslr adlı çalışması basılmış bulunmakıadır. 98
Kitabu Meratibi'l-Usı11 ve Garilibi'l-Fusı11 li Alamuddln es-Sabavl
Dirlise ve Tahkik adındaki teziyle Ürdün Üniversitesi Kulliyyetu 'ş-Şeriada
yüksek lisansını tamamlayan Muhammed İs am el-Kudat da ayııı bölümde
akutınan olarak görev yapınaktaydı. el-İntisar li Balallani Diriise ve Tahkik
adında Sudan'da Alımed All el-İmam ile Fadl Hasan Abbas'ın danışmanlığı
altında bir doktora tezi hazırlayan el-Kudat, daha sonra üniversiteden
ayrılmıştır. İsam el-Kudat' in, fakültede görev yaptığı yıllarda diğer bazı öğretim

90
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92
93
94
95
96

97
9
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Anınıfin,
Kitabın diğer yazarları: İbrahim Zeyd cl-KeyHlnl, Muhammed Dbft Faris, Hemmfim Said.
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Daıuşman Prol Dr. Muhaımned Abdulğaffir Süleyman, 1393/1973.
Mektebetu'r-Ris1\.leti'l-Hadlse, Anınilin 1981.
Anınilin 1992.
Bk. Delllu'l-Kulliyye, 20-21: Del'ilit'l-Ctimia, 62-63.
Bk wwv•;.iu~;~li!J~1/.~hafi:.ııb/cl'/ühn_~<:_g}~J·edJılm
Cftm..iaru'J-Kuds el-MellGha, et-Tab'atu's-Sil.niye, Anınıil.ııl994.
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üyeleri ile birlikte fakülte öğrencileri için
Tecvld adlı kitabı basılnnştır. 99

hazırladığı

ei-Vadih fi Ahkfuni't-

Fakültenin Tefsir bölümünde görev yapan öğretim üyelerinden sadece eles-Selmiin, el-Mecali ve Ahmed Nevfel lisans eğitinilerini bu fakültede
yapmışlardır; diğer öğretim üyeleri ise lisans eğitimlerini Ürdün'ün dışındaki
muhtelif üniversitelerde ikmill etmişlerdir.
Meşnl,

Ürdün Üniversitesi Kulliyyetu'ş-Şerlada bir süre öğretim üyeliği ve
dekanlık yapan, bakan olarak tayin edildikten sonra da bir daha üniversitedeki
görevine dönmeyen İbrahim Zeyd el-Keylanl, lisans eğitimini 1961 yılında
Bağdat Üniversitesinde yapmıştır. 1972 yılında el-Ezher'de 'doktor' ll1lvanı alan
el-Keylanl'nin de basılınış bazı çalışmaları vardır. Muhanuned Ebu Faris ve
Hernınilm Said ile birlikte yazdığı Ulfunu'I-Kur'an Sakrue Tahsisiyye adlı
kitap bunlardan biridir. el-Keylanl ayrıca Tefsir adında konulu tefsir tarzında
yazılıp Umınan'da basılan bir kitaba da iştirak etıııiştir. 100 Tasavvuru'IUIUhiyye Kema Ta'riduhu Sfiretu'I-En'fun101 ve Ma'reketu'n-Nubuvve
maa'I-Muşrikln ev Kadiyyetu'r-RisaJe Kema Ta'riduha Sfiretu'I-En'fun102
da el-Keylanl'nin basılan kitapları arasmdadır.
2-Ürdün'deki Diğer Üniversitelerde Tefsir Anabilim Dalında Görev
Yapan Öğretim Üyeleri ve İlıni Çalışmalan
YermUk Üniversitesine bağlı olan Kulliyyetu'ş-Şeria ve'd-Dirasati'Iİslamiyye' de Ürdünlü ve yabancı uyruklu pek çok öğretim üyesi görev
yapmaktadır.

Öğrencileri arasında da öneınli ölçüde yabancı nymkluların
Fakültenin UsU!u'd-Din kısmında 2002 yılı itibariyle Tefsir anabilim
dalında, üçü Ürdünlü, biri Mısırlı ve biri de Iraklı toplam beş öğretim üyesi
görev yapmakiadır. Ürdünlü öğretim üyelerinin başında Doçent Doktor
Şahade Hamidi el-Amri gelmektedir. ei-Aınri, yüksek lisansını Fadl Hasan
Abbas'ın damşınaıılığı altında 1987 yılında hazırladığı el-İmam en-Nevevi ve
Culıfidulıu fi't-Tefsir adlı tezinin kabulüyle taınanılamıştır. Dr. Fayiz SaJih eiHatib ve Dr. Yahya Dahi Ş atanavi de bu fakültede görev yapan ve Ürdün
asıllı olan tefsir öğretiın üyeleridir. Siilih el-Hatib, yüksek lisans eğitiınini,
Avamilu Fesildi'l-Umem Kema Yusavviruhii'l-Kur'anu'I-Kerlm adı ile
Canıiatn'I-Ezher'de 1977 yılmda hazırlayıp sunduğu tcziııiıı kabulüyle ilaniii

bulunduğu

q•ı
100
101
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Dfiru'n-Nefiiis, A.ınmUn, 1995. (Ahın~d Yusuf Şükı-1 ve Ahmed Muflih d--Kudi'it ile birlikte).
NevteL Mulıaımned Ehfı Fil.ris ve Heınımlm Sald.
Mektebetu'l-Aksii, 1981, l 05 sayfa.
Meklebetu'i-Abil., 93 sayfa.
Diğer yazarlar: Alımed
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etmiştir.

el-Hat!b'in doktora tezi ise ed-Dahil fi Tefslri'I-Beğavi min Sureti'IFatiha ila Ahi ri Sureti'l-Kehf adını taşımaktadır. 319 sayfadan ibaret olan tez,
I 99 I yılında Cihniatn' 1-Ezher'de takdim edilıuiştir. Mısırlı olan Prof. Dr.
Mnhammed All Hicaz! ile Iraklı olan Dr. Ferman el-Mnhammed de tefsir
bölümünde görev yapan diğer öğretim üyeleridir.
Mute Üniversitesi Knlliyyetn'ş-Şeriada da 2002 yılı itibariyle tefsirden
lıeş öğretim üyesi görev yapmaktadır. Bunlardan Nilil Ebu Zeyd doktorasını
Sudan'daki Canıiatu Umm Derman el-İslaml'de tamamlamıştır ve halen
fakültede doçent olarak görev yapmaktadır. Doktora tezi, el- Emnu fi Rihabi'IKur'an adım taşımaktadır. Ürdün Üniversitesi Kulliyyetu'ş-Şerlada Abdulcelil
Abdurralı!m' in danışmanlığı altında 1991 yılında hazırladığı yüksek lisans tezi
de eınniyetle ilgili olup, el-Emnu'J-İctimaiyyn min Manzuri'l-Kur'ani'IKerim adını taşımaktadır. Faküitede doçent olarak görev yapan diğer bir
öğretim üyesi de Dr. Mualımmed Ali ez-Zağul'dur. Lisans eğitimini 1979'da
Mekke'deki Citnıiatu Urnnıi'I-Kura'da; yüksek lisansını ise 1987 yılında Ürdün
Üniversitesi Kulliyyetu'ş-Şerlada Ahmed Nevfel'in damşmaıılığı altında
hazırladığı el-İtticiihu'l-Akadi fi Tefsiri'I-Menar adındald tezle tamanılayan
ez-Zağfil, doktorasını da el-İtticiihu'l-Fıkhi fi Tefslri'l-Menar adlı teziyle
1996'da Sudan'daki Camiatu'l-Kur'fuıi'l-Kerim'de ikmal etmiştir. ez-Zağfil,
Fetava Karil'l-Hidaye ve Kalaidu'I-Mercan fi'n-Nasilıi ve'I-Mensiilıi fi'lKur'an li Mer'l b. Yilsuf el-Kerenıl el-Hanbell 103 adındaki iki eseri Tabldkini
yaparak neşretıuiştir. Doçent olarak görev yapan Emin Selam el-Battuş,
lisansını Medine'deki el-Canıiatu'l-İslanıiyye'de, yüksek lisansını da yine
Medine'deki el-Ma'hadu'l-Aıi li'd-Da'vati'l-İslamiyye'de hazırladığı Da'vetu
Musa Aleyhi's-Selam fı'I-Kur'ani'I-Kerim adlı tezının kabulüyle
tamamlanuştır. el-Battuş ayrıca Mukarenetu'l-Edyiin alaniında da Amerika'da
mastır
yapnuştır.
Doktorasını
ise el-Canıiatu'l-Aınrlkiyye' de hazırladığı
Mes'eletu'n-Nesh fı'l-Kur'ani'I-Kerlm adlı tezinin kabulüyle ikmal edip
doktor unvanını alan el-Battuş, ayrıca yine Amerika'daki Koloınbiya
Üniversitesinde ed-Da'va ila'lialı alanında da doktora yapmıştır. Sekiz ayrı dil
bilen el-Battilş, üçüncü bir doktora tezini de el-Akidelu'l-İslamiyye alanında
Pakistan'da sürdürmektedir. Değişik alanlarda eserleri olan el-Battuş'un tefsir
ile ilgili olarale yayınlarmuş kitapları arasından şunları tespit ettik: el-Medhal
ila Ulilnıi'I-Kur'ani'I-Kerim; ei-Mnrşidn'I-Veciz fi Tilaveti'I-Kitabi'I-Azlz;
Ahkiiınu'I-Mevaris ve'I-Vasaya. El-Battuş'un, en-Nesh fi Şeriti'l-İsHiıniyye;
Hukliku'I-Mer'eti fi'I-İslaın ve Tefsiru Leyleti'I-Kadr adnıdaki eserleri de
103

Dfiru'l-l-lurkiln, Ammil.n 2000.
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İngilizce

olarak tab edilmişlerdir. Fakültede görev yapan öğretiın üyelerinden
Harun el-Kudat, doktorasını İran'da Camiatn Tabran'da yapmıştır. Truib
Muhammed es-Sarayira da fakültede okutman olarak görev yapmaktadır. esSarayira yüksek Jisansım, Ahmed Abbas el-Bedevl'nin danışmanlığı altmda esSilmu ti Ayati'l-Kur'ani'l-Kerlm adlı teziyle Ürdün'deki Alu'I-Beyt
üniversitesinde yapmıştır.
Camiatu Ali'I-Beyfte görev yapan Tefsir öğretim üyelerinden Dr.
Ziyact ed-Dağamln, 1984 yılında Ürdün Üniversitesi Kulliyyetn'ş-Şerla
Usillu' d-Din bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını yine aynı
üniversitede Fadl Hasan Abbas'ın danışmanlığı altında hazırladığı Akldetu'lBa'si ve Keyfe TenaveleM'l-Kur'anu'l-Kerim adlı tezinin 1987 yılında kabul
edilmesi ile tamamlayan ed-Dağanıln, daha sonra doktorasını yapmak üzere
Malezya'ya gitmiştir. Burada el-Canıiatu'I-Vataniyye ei-Mallziyye'ye bağlı
Kulliyyetn'd-Dirasati'l-İslamiyye'de

Usfılu'd-D1n

kısmında

hazırladığı

Silretu'l-Ankebilt Dirlise ve Tefsir adındaki tezinin 1991 yılında kabul
edilmesiyle doktorasını tamamlar. 1988-1997 yılları arasında Malezya' da
muhtelif üniversitelerde görev yapaıı ed-Dağanlln., 1997 yılındaıı beri Alu'IBeyt Üniversitesinde görev yapmaktadır. 1996 yılında doçent olan ve halen aynı
üniversitede Us()]u'd-Din kısmının başkanlığını yapanı 04 ed-Dağamln'in
Menheciyyetn'l-Bahs
tl't-Tefslri'l-Mevdili
li'l-Kur'ani'I-Kerlm
adlı
105
çalışması basılınıştır
Dağamin'nı basılan diğer bir eseri ise İ'dizu'l-Kur'an
ve Eb'adubu el-Hadariyye fi Fikri'n-Nursi Ard ve Tahlllıoo adını
taşımaktadır ve Said Nursl' yi konu abnaktadır. Yine aynı üniversitede doçent
unvanıyla görev yapan Dr. Hasib es-Samarrru'nin de Reşld Rıza el-Mufessir
adlı çalışması basılmış bulumnaktadır. 107 Bu çalışma, es-Sanıarral'nin doktora
tezi olup 1970 yılmda el-Ezher'de sunulınuştur. es-Samarrru aslen lraklıdır.
Lisans eğitimini 1953'te Irak'ta yaptıidan sonar Mısır'a gitmiş, mastır ve
doktorasını Ciıniatu'l-Ezher'de taınaırılarnıştır. 1963 yılında hazırlayıp sunduğu
mastır tezinin adı, et-Tefs'ir ti'l-Asri'l-Hadis'tir. Irak, Sulidi Arabistan, Cezair,
Fas gibi ülkelerde değişik üniversitelerde görev yaptıktan sonra 1997 yılmda
Caıniatu Ali'I-Beyt' e iııtikal etmiştir. Aynı üniversitede tefsir alaıunda görev
yapan öğretiın üyelerinden biri de Abdurrahim ez-Zukka'diı·. ez-Zukka,
Tahkiku Tefsiri Bahri'I-VIilm li's-Semerkandl adı ile el-Ezher' de hazırlayıp
sunduğu tezinin kabulüyle doktorasını ikmill etnıiştir.
104
105
106
107

cd-Dağamln, Eylül 2002 laribinde çalıştığı takültcye dekan olarak atanmıştır.
184 sayfa. Dil.nı'l-Bcşir, Amınilııl995.
358 sayfa. Dilnı'n-NiL İzmir 1998.
Dil.ru'r-Risil.Je li't-Tibfi.ç, Bağdat 1976.
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Camiatu'l-Balka, diğerlerine göre daha yenı bir üniversitcdir.
Kulliyetu'd-Da'va ve Usilli'd-Din, bu üniversitenin dini eğitim yapılan
fakültesidir. 2002 yılına kadar sadece erkeklerin okuduğu Fakülte, geçici
mekanlarda hizmet vermektedir. Yakında üniversite kampüsü içerisindeki yeni
binasına taşınacağı belirtilmektedir. Fakültede görev yapan tek tefsir öğretim
üyesi olan Dr. Salalı el-Hiilidi, daha çok Seyyid Kutub ve metodu üzerinde
yoğunlaşmış, bu alanda ihtisas yapmıştır. el-Halidi'nin mastır tezi Seyyid
Kutub'un et-Tasv'iru'I-Fennl fi'l-Kur'aııi'l-Kerlm adlı kitabı ile ilgilidir.
Nitekim bu çalışması daha sonra Nazariyyetu't-Tasvlri'I-Fennl inde Seyyid
Kutub adı ile basılnuştır. 108 Seyyid Kutub mine'l-Miliid ile'I-İstişhiid, 109 ve
Seyyid Kutub eş-Şehld ei-Hayy 110 adlı kitaplar da el-Halidtnin mastır
tezinden ürettiği kitaplardır. Doktorası da Fi Ziliili'l-Kur'an ve Seyyid
Kutub'un tefsir anlayışı ile ilgilidir. Fi Zilali'l-Kur'an Diriise ve Tahkik
adındaki tez, 2 ciltten ibaret olup, 1984 yılında Caıniatu'l-İmilın b. Suud elİslaıniyye' de
sunulınuştıır.
el-Menhecu'1-Haraki fi Ziliili'l-Kur' an, 111
12
Medhal ila Ziliili'l-Kur'anı
ve Fi Zilali'l-Kur'an fi'I-Mizan, 113 elHiilidl' nin doktora tezinden esinlenerek hazırlayıp hastırdığı eserleridir.
Pek çok konuda kitap yazan el-Halidi'nin eheınıniyetle üzerinde durduğu
konulardan biri de Kur'an'ın i'cazı konusudıır. Bununla ilgili olarak yazdığı elBeyan fi j· cazi'l-.Kur'iin, 114 adlı kitabında, bütün yönleriyle konuyu
işlemektedir. Kitabın ikinci bölümünde i'cazın tarihini başlangıcından hicri
andördüncü asra kadar aıılatmaktadır. Burada konuyla ilgili eser yazaıı önemli
alimleri ve eserlerini de vermektedir. İ'cazu'l-Kur'an el-Beyani Dellülu
Masdaribi er-Rabbiin1, 115 de el-Hiilidi'ırin i'caz konusunu işlediği
kitaplarıudandır. Kur'an kıssaları da cl-Hiilidi'nin çok işlediği konulardaııdır.
Bununla ilgili olarak el-Kasasu'I-Kur'ani Ard Vakai' Tahlilu Ahdiis,ı 16 ve
Maa Kasasi's-Sabikiyye fi'I-Kur'iin Durils fi'I-İmiin ve'd-Da'va ve'ICihi\d117 adında iki kitap yaznuştır.

D:inı'l-Furld'in, Anunin 1983, 415 sayfa.
Daru'l-Kalcm, 1991, 607 sayfa.
wı Mektebetu'l-Aksii. 1981; ikinci ba<>kı 1985,266 sayfa.
ııı Dfuu'l-Menfirc, Cidde 1986.
112
Dflru'l-Menfire, Cidde 1986.
113
D:iru'l-Mcntlr, Cidde, 1986,464 sayfa.
11 1
'
Dfiru Ammfiıı, Anınıi'inl989.
115
Dı1nı Amınfin, Anımfuı 2000.
116
DUru'I-Kalem, Diınaşk 1998.
117
DUru'l-Kalem, Diınaşk 1988.
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et-Tefs'ir ve't-Te'v'il fı'I-Kur'an: 118 Bu çalışmada el-Halid!, tefsir ve
te'vil kelimelerini lügat ve ıstılah yönü itibariyle izah ettikten sonra, Kur'an
üslubu içerisinde tefsir ve te'vili işlemektedir. Surelerden ömekler serdederken
Kur'an'm mevcut tertibine riayet etmeyen el-Halid!, Yusuf suresini, Nisa'dan
önce, bu sureyi de Al-ı İmrandan önce vermiştir. Daha soma Hz. Peygamber'in
ve aslıabm kavlinde tefsir ve te'vil ömekleri veren el-Hitlidi, kitabını, tefsir ile
te'vil arasındaki farkları zikretınekle bitirmektedir. Ayrıca Kudüs Açılc öğretim
Üniversitesi öğrencileri için hazırladığı et-Tefsir admda bir ders kitabı vardır. 119
Şu eserler de Salalı el-Halidl'nin tefsir ile ilgili çalışmaları olup basılınışlardır:
Letiüfun Kuraniyyetun; 120 Mefatih ırt-Teliınnl maa'I-Kur'an;ııı Haza'IKur'an;122 Hakitlkun Kur'llniyye Havle'i-Kadiyyati'l-Filistiniyye;ı 23 etTefsiru'I-Mevdill Beyne'n-Nazariyyeti ve't-Tatbik. 124
Tefslru't-Taber'i Camiu'l-Beyan an Te'vlli Ayi'I-Kur'an 125 da Dr.
Salalı el-Halidi tarafında takrir ve tehzibi yapılıp yaymlanan önemli bir
çalışmadır. Hadislerinin tahTİrcini ise İbrahim Muhammed el-Ali yapnnştır. etTaberi'nin tefsiri üzerinde çalışan başka alimler da vardır. Ürdünlü alinıler olan
Dr. Beşşiir Avad Ma'rfıf ve İsam Faris el-Harastani bunlardandır. Bu iki zat,
Taberi tefsirini baştan sona tehzip ve TahKık etmiş, nasslarını zabt ederek
üzerine ta'lik yapmış ve yedi cilt halinde Tefslru't-Taber'i min Kitabihi
Ciimi'u'I-Beyan 'an Te'vili Ayi'I-Kur'an adı ile yayııılannşlardır 126
Özel Zerkil Üniversitesi Kulliyyetu'ş-Şeriada de tefsir derslerini okutan
iki öğretim üyesi vardır. Yard. Doç. Dr. Ahmed Muhammed Muflih elKudat ve Yard. Doç. Dr. Ceml'ıl Ebu Hassan. el-Kudat, daha sonra basılacak
olan Tahblru't-Tefsir fı'I-Kıraati'I-Aşr I'İbni'I-Cezeri Dirilse ve Tahkik'
adındaki teziyle 1995 yılında Sudan'da Cil.rniatu'l-Kur'ani'l-Kerlm'de doktor
unvanı
alımştır.
1983 yılında Medine'deki el-Carniatu'l-İslamiyye'de
bakalaryus eğitinrini tamamlayan el-Kudiit, Ürdün Üniversitesi'nde Fadl Hasan
Abbas'm danışmanlığı altında hazırladığı Mustalahu'l-İşadit fi'l-Kiraati'zZrud ei-Merviyye aııi's-Sikat, Te'lif: Ali Osman b. el-Kasih ei-Uzri elBağdadi adındaki tahkik tezinin kabulüyle i 992 yılında yüksek lisansıın
118
09
120
121
122
123
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Dfiru'n-Neffl.is, Ammftııl996.
Kilap, Ahmed Ferid ve Rl.yiz el-Hatıp ile birlikte hazırlanmıştır.
Dfuu'l-Kalem, Dimaşk 1992.
et-Tab'atus-St'i.ııiyc, Dfııu'l-Kalcın, Diınaşk 1994.
Dllru'l-Menfir, Anmıihı1992.
McnşOriitu Fili!.1iniyye el-Musliıne, London {994.
0\lru'n-Neffl.is, el-Hrdun 1998.
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tamamlamıştır.

1992-1997 yıllan arasında Ürdün Üniversitesi Kulliyyetu' ş
Şeôada öğretim görevlisi olarak çalışan el-Kudat, 1997 yılında Özel Zerkil
Üniversitesine yardımcı doçent olarak atanmıştır. Halen bu görevini sürdüren

el-Kudiit, Doç. Dr. Alunet Yusuf Şükı1'ııin de aralannda bulunduğu bir gunıpla
yazılan bazı eseriere iştirak etmiştir ki, btmların konumuzia ilgili olanlan
127
şm1lardır: el- Viidılı fi Ahkami't-Tecvid,
ei-Munlr fi İlmi't- Tecvld, 128 elMuzhir fi Şerhi'ş-Şatibl ve'd-Durre, 129 Mukaddimat fi Ulfuni'J-Kıraat. 130
ei-İbna' fı Tecvldi'I-Kur'ani'I-Kerim adında bir tahkik de yapan el-Kudat, erRe'y gazetesindeki dini yazıları yanında, ayrıca pek çok televizyon ve radyo
programına da katılmıştır. Aralannda İstanbul'da 1998 tarihinde yapılan
Bediuzzaman Said Nursi ile ilgili olanı da dahil, değişik ulusal ve uluslararası
sempozyumlara iştirak etmek de el-Kudat' in ilmi faaliyetleri arasında
bulumnaktadır.
Ebfı

Keriın' de

Hassan da

doktorasım

taınaınlarmştır.

1995 yılında Sudan'daki Cainiatu'l-Kur'iini'l1985-86 öğretim yılında Ürdün Üniversitesi

Kulliyyetu'ş-Şeriada bakalaryus eğitimini tamamlayan Ebfı Hassan, yüksek
lisansnn da yine bu üniversitede yapnnştır. Fadl Hasan Abbas'ın dan1şınanlıği
altında hazırladığı Tefslru İbn Aşfır et-Tahrir ve't-Tenvlr Diriise
Menheciyye ve Nakdiyye adındaki tezinin kabulüyle 1991 yılında yüksek
lisansnn tamamlarmştır. Daha sonra doktora için Sudan' a giden Ebfı Hassan,
Canıiatu'1- Kur'iini'l-Kerim'de ed-Delilletu'l-Ma'nevi yye li Fevasili'I-Ayati'lKur'aniyye adında bir tez hazırlamıştır. 1995 yılında tezinin kabulüyle doktor
olmuştur.

Özel bir üniversite olan Cereş Üniversitesinde de Kulliyyetu'ş-Şeria
bulumnaktadır. Burada Dr. Fehml Şuman ve Dr. İzzuddln Nemr adında iki
öğretin1 üyesi Tefsir bölümünde görev yapmaktadırlar. Felnni Şfınıiin aslen
Ürdünlü olup 1983 yılında Lübnan'dald Cainiatu Beyrfıt el-Arabiyye'de lisans
eğitimini tamamlrumştır. Mastır eğitimini Pakistan' daki Camialu' l-Pencab 'ta
1986 yılmda tınnamlayını Şfıman, Tefsir ve Ulfımu'l-Kur'iin alruıında
Sudan'daki Canıiatu'l-Kur'i\ııi'l-Keriıu' de I 995 yılında sunduğu tezinin
kabulüyle doktorasını ikıual etmiştir. O tarihten beri Özel Cereş Üniversitesi
Kulliyyetu'ş-Şeriada yardnncı doçent olarak görev yapan Ş ilmin' m henüz
basılmış kitabı bulumnamaktadır.
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Dfıru'n-Netais, Amınıin, 1995. Ürdün Üniv. Şerfat Fakültesi öğrencileri için hazırlanan hir ders kitabıdır.
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Dfi.nı'l-Fufid, Ammfin.
Dfiru Anınilln, Ammfın.
Dfinı Ammfin, Ammftn.
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üniversitede görev yapan İzzuddin Ahmed Neım de Ürdün asıllı
olup 1982'de el-Ezher'in Usl1lu'd-D\n Fakültesi Tefsir kısmından mezun
olmuştur. Mastırını 1990 yılmda yine aynı üniversitede yapan N emr,
doktorasını ise 1995 yılında Sudan'daki Cfuniatu Urnrıı Dennan el-İslamiyye'de
tamamlamıştır. İzzuddin Nemr'in, et-Teysir fi Usilli't-Tefsir adında bir
çalışması vardır.

Yine özel bir üniversite olan Camiatu İrbid el-Ehliyye' ye bağlı
ve'l-Kanfin'da sadece Dr. Ahmed Süleyman el-Avd
Beşayira tefsir öğretinr üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini 1980
yılmda Medine'deki el-Cii.miatu'1-İslilıuiyye' de yapan Beşayira, yüksek
lisansını 1987 yılmda sunduğu ei-Hucacu'l-Akliyye li Uli'I-Azm mine'rRusuli fı'l- Kur' ani'!-Kerim adındaki tezinin kabulüyle bitinniştir. Daha sonra
Sudan' daki Cii.miatu'1-Kur' ilııi'l- Kerim ve'1-Ulfuni'l- İs!amiyye' de doktoraya
başlayan
el-Beşayira,
es-Siretu'n-Nebeviyyetu fı'I-Kur'ani'I-Kerim elMerhaletu'J-Mekkiyye admdaki tezinin 1994 yılmda kabul edilınesi ile bu
eğitimini de tamamlanuş ve 'doktor' unvanım alıruştrr. 1980 yılında ordnda
göreve başlayan el-Başayira, 1996 yılında Özel İrbid Üniversitesine geçineeye
kadar yaklaşık 16 yıl orduda görev yapmıştır. el-Cii.miatu'l-Urduniyye'de elFıkb ve UsU!uh kısınmda doktora yapan Ahmed Şahilde Beşir ez-Za'bl de bu
fakülte'de Tilavet ve Tecvit dersleri vermektedir. Kıraat konusunda değişik kişi
ve kuruluşlardan icazet alan ez-Za'bi, masıının 2000 yılında Lübnan' da
Kulliyyetu'ş-Şeria

yapnuştrr.

Doktorasım Tefsirden yaptığı halde Özel Zeytune Üniversitesi Hukuk
Fakültesinde görev yapan Ahmed Davi\d Muhammed Şahri\rl'den de burada
bahsetmek istiyoruz. Şalıriir! mastır tezini eş-Şeyh Ahmed el-Merağl ve
Menhecnhn fı't-Tefsir adı ile İbrahim Zeyd el-Keylaııi'nin danışmanlığı
altında 1990 yılmda Ürdün Üniversitesi Kulliyyetu' ş-Şerlada yapmıştır.
Doktorasım ise en-Nebt ve'z-Zer' fı'I-Kur'ani'I-Kerlm Dirilse Mevdiliyye
adı ile hazırladığı tezinin kabulüyle 1999 yılmda tamamlamıştır.
Dirıl eğitim veren fakültclerin dışındaki bir kurumda veya herhangi bir
üniversitede görev yapmadığı halde Tefsir ve Uli\mu'l-Kur'an alanında eser
yazan Ürdüıılü alimler de vardır. Bunlardan tespit edebildiklerimizi, eserlerinin
adı ile birlikte vereceğiz: Esilllbu'I-Beyan ti'I-Kur'ilni'l-Kerim, Mnhaırınıed
Ali Ebil Hamde, Mektebctu'r-Risiile, Aınman 1983. 166 sayfadan ibaı-et olan
kitap, teşbih ve isliarenin Kur' an ayetleri ve hadisler üzerinde tatbikinden ibaıet
uygulamalı bir kitaptır. Müellifi Ürdün Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Arap
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Dili'nde öğretim üyesidir. U!i\ınu'l-Kur'an ve'I-Hadis, Ahmed Muhammed
Ah Davfid, Daru'n-Neşr 1984, 264 sayfa. Fi'I-Felsefe ve'I-Hitahi'I-Kur'aıll,
İbrahim c!-Acluni, 1984. Medhal ila İlmi't- Tecvld, Abdu1vediid ez-Zerar1,
1985, 263 sayfa. Garlbu'I-Kur'an ve Tefslruhu !'İbn ei-Yezldl, Dr.
Abdurrczzak Hüseyn, Beyrut 1986. Müellif 1981 yılında Cil.rniatu'l-Ezher
Kulliyyetu'l-Luğati'l-Arabiyye'de doktor olınuştur. Teemmıılat Kur'aniyye
Balısun Menheciyyun ff Ulfuni'I-Kur'ıiıı, Musa İbrahlın el-İbralıiın, Arnman
1989, 226 sayfa. Mu'cemu'I-Edevat ve'd-Damrur fı'I-Kur'anfl-Kerlm, Dr.
İsınail Amayire, Muessesetu'r-Risale, Beyrut 1989. Doktorasıın 1983 yılında
Almanya' da Nalıiv ve Luğat alamuda yapan ınüellif, hillen Ürdün Üniversitesi
Edebiyat Fakültesinde profesör olarale görev yapmaktadır. Dirasat ff Ulfuni'IKur'an, Dr. Muhammed Selim Ubeydat, Dil.ru Arnman 1990, 299 sayfa. Kitap
Ubeydat'ın öğretmen yetiştiren külliyelerde öğreticilik yaparken hazırladığı ders
notlarından oluşmuştur. Şahsiyyatun Kur'aniyye, Dr. Me'ınun Feriz Cerar,
Dil.ru'1-Beşlr, Arnman 1992. Müellif Caıniatu'l-İınil.rn Muhaınıned b. Suud elİsliinıiyye·de Menliecu· 1-Edebi! '1- İslami
alamuda 198 7 yılında doktor
olınuştur. Binau'ş-Şahsiyye fı'I-Kıssati'l-Kur'aniyye, Prof. Dr. Mustafa
Ulyan, Daru'l-Beşlr, Arnman 1992. Doktorasım en-nakd el-edehl alanında
Caıniatu'l-Ezher'de
1978 yılında yapan ınüellif, halen el-Caıniatu'1Haşiıniyye' de görev yapmaktadır. et- Tefslru'I-İ'Jaınl li Sureti' n-Nur, HilJid
İbrahim el-Fetyani, Daru Tomas li'n-Neşr ve't-Tevzi', 1994, 235 sayfa. Kitap,
el-Fetyani'nin 1988 yılında Sudan'daki Cil.rniatu Umm Derınan'da sunduğu
yüksek lisans tezidir. el-Fetyfini, lifilen Ürdün'de bir külliyyede ınüderris olarak
görev yapmaktadır. Muhıtdarat fi Ulfuni'I-Kur'an, Halid İbrahim el-Fetyani,
Daru Amman, 246 sayfa. Kitap Ürdün' deki külliyelerin din eğitimi veren
kısnunda okuyan öğrencilere yönelik bir ders kitabı olarak hazırlaııınıştır.
Kalrudu'I-Mercan fı'n-Nasih ve'I-Mensilh mine'I-Kur'an li Mer'l Yilsuf,
talilik Dr. Muhammed İbrahlın ez-Zeyl. el-İman Beyne'I-Ayati'I-Kur'aniyye
ve'I-Hadarati'I-İlmiyye, Dr. Abdusselil.rn el-İbadi Müellif, 1972 yılında
Mısır'daki Cil.rniatu'l-Ezher'de Karşılaştınnah Fıkıh alanında doktora yapnuştır
ve 1993 yılından itibaren uzun süre Vizaretu'l-Evkaf ve'ş-Şuuni'l
Mukaddeseti'1-İsHimiyye'de bakan olarak görev yapmıştır. 131 Edebu'I-Muslim
maa'I-Kur'aıı, İzzuddln el-Hatfb et-Teınlnıl. Maa'I-Kur'ani'I-Kerlm Diriise
ve Alıkarn ve Fetava, Haydar Kuffah. et-Tatavvurıı'd-DeUUI Beyne Luğati'ş
Şi'ri'I-Cahill ve Luğati'I-Kur'ani'I-Kerlm, Dr. Avde EbU Avde. Müellif 1988
131

De!fl11 A 'd c? i Mektebi'I-Urdım el-İklimi li Rdbilali '1-Rdebi'I-İsldmi el-Alemi, (Haz. Muhanınıed Ceml\.1
Kemftl MahmO.d Affı. ne), Anınıftu 1421/2001, 15-16.
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Ürdün Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Arap dilinde doktora
yapmıştır. Ebu Avde'nin diğer bir eseri de Şevahid fi'l-İ'cazi'I-Kur'an Dirase
Luğaviyye Delaliyye adını taşımaktadır.
Min Esrari'l-İ'cazi'l-Kur'an
Tenevvu'u's-Siyağ Zati'l-Asl el-Luğavi el-Vahid fi'I-Kur'an, Dr. Avdullah
Muni' el-Kaysi. Müellif I 988 yılında Arap Dili'nde doktor olmuştur.
Enmuzecu'ş-Şabbi'l-Muslim fi Kıssati Yusuf Aleyhi's-selam, Dr. Mahmud
Şiikir Said. Müellif doktorasım el-edeb ve'n-nakd alanında 1981 yılında
Cilrniatu'l-Ezher'de yapmıştır. Hasrusu't-Terakib el-Luğaviyye fi Ayati'tTeşri' fi'l-Kur'iini'I-Kerim, Dr. Necm Bedriin. Müellif 1989 yılında
Canıiatu '1-İskenderiyye ·de doktor olmuştur. Zulkarneyn el-Krud ve'l-Fatih
ve'l-Hiikim es-S3lih Dirase Tahliliye Mukarene ala Davi'l-Kur'ani ve'sSunneti ve Tarihi Dimaşk, Muhammed Hayr Ramadiin Yusuf, 412 sayfa. elHıdr Beyne'l-Viiki' ve't-Tehvil, Muhammed Hayr Ramadan Yusuf'un, 368
sayfalik başka bir eseridir.
B-Öğretim Üyelerinin Kur'an İliınieri ve Tefsir Alanında Yazdıklan

Makaleler
Ürdün· de görev yapan öğretim üyelerine ait yayınlanmış pek çok makale
tespit ettik. Bu makaleler çoğunlukla üniversitelere ait halccnıli dergilerde
yayınlanmışlardır. Ürdün' de ilıni çalışmalara yer veren ille üniversite dergisi,
Ürdün Üniversitesine bağlı İmadetu 'I-Bahsi'I-İlmi 132 tarafından çıkarılan
Dirasat' 33 adlı ilıni-hakemli dergidir 134 İlle kez 1974 yılında ve Ulumu'lİnsiiniyye ile Ulılmu't-Tabi'iyye adında iki ayrı branşta yayma başlayan Dirasat,
daha sonra gelişerek bir çok branşta çıkar olmuştur. 13 ayrı uluslararası indeks
yapan kuruluş tarafından indekslenen Dirasat, 135 bugün, aralarında Şeria ve
Kanıln'un da bulunduğu sekiz ayrı branştaı 36 yayın yapmalctadır. Tefsir ile ilgili
makaleler, uzun süre ei-Uiômu'l-İnsaniyye kısıru altında yayınlaıınştır. Dalıa
sonra diğer fakültelere olduğu gibi, Klılliyyetu'ş-Şcrlaya da özel bir dergi tahsis
edilıniştir. Şu an Tefsir ile ilgili makaleler, Kulliyyetu' ş-Ş eriaya ait öğretim
üyelerinin diğer makaleleri ile birlikte Dirilsaf ın Ulfimu ·ş-Şeria ve· 1-Kam1n 137
kısmında neşrcdilmektedir.
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The Deanship of Academic Research
Bk. b.~tr:;{!)_]_f)_V_,_!!._,Qlj_yj_0.2ixl%ş_%..~~tb\:.'!!,h~!.IJ.
JJ.ı Dirilsilt Mecelle İlmiyye Muhakkcınc (Dinl.sat an lntemational Reiereed Research Joumal ).
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B k. http://l 72.J 5.1.0/ju ı lindexcd.htm
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Yermuk Üniversitesince çıkarılan dergi de ilmi-hakemli bir dergi olup
yılda dört kez yaymlamnaktadır. Üniversiteye bağlı İmadetn'l-Bahsi'l-İlıni
ve'd-Dirasati'l-Ulya tarafından yaymlanan Ebhasu'l-Yermôk acimdaki dergi
de Dirilsat gibi yayıniandıktan bir süre sonra branşlara göre ayrılımştır. Tefsir
ile ilgili makaleler Silsiletu Ulfunfl-İnsaniyye ve'I-İctimaiyye'de yer
almaktadır.

Müte Üniversitesi de Mfıte li'I-Bubfis ve'd-Dirasat adında bir dergi
Tcfsir ile ilgili makaleler bu derginin Silsiletu Ulfunl'lİnsaniyye ve'l-İctimaiyye'de yayınlanınaktadır. Bu dergi de diğer iki dergi gibi
ilm! hakenıli bir dergidir.
çıkarmaktadır.

Aıu'l-Beyt Üniversitesince çıkarılan ilmt-hakenıli derginin adı ise el-

Menare'dir. Tefsir ile ilgili makaleler bu derginin ei-Uifunu'I-İslamiyye ve'ş
Şerla veya eş-Şeria ve'I-Kanftn serisi içinde yayııılanmaktadır. Aıu'l-Beyt
üniversitesine bağlı olarak mevsimlik kültür-magazİn ağırlıklı el-Beyan adında
bir dergi de çıkmaktadır ki, zaman zaman burada da Tefsir ile ilgili makalelere
rastlamak mümkündür. Ayrıca Ürdün'deki tüm özel üniversitelerin de hakemli
ihni dergileri vardır ve buralarda da Tcfsir ile ilgili çalışmalar yer alınaktadır.
Mecmau'l-Luğa al-Arabiyye el-Urdunt de Mecelletu Mecmai'l-Luğa alArabiyye el-Urdunl adı ile bir dergi çıkarmaktadır. İlk sayısı 1978 yılında çıkan
dergide, daha çok Kur' an ve dil ağırıklı makaleler yayınlanınaktadır.
Yukarıda verdiğimiz bütün ilmi hakenıli dergilerde çıkan makaleler,
Arapça ve İngilizce özet ile biriiiete yaynılamnaktadırlar. Bazılanmn 60-70
sayfa civarında olduğu makalelerin, bilhassa son döncnılerde yaymlananlarının
çoğunun İngilizce adı da verilmektedir. Ayrıca bazı makaleler tamamıyla
İngilizcedir. Bunların sadece Arapça adları ve özetleri verilmiştir. Yine
makalelerin çoğunda, müellifnı adının yaruna düşiilen işaretle sayfanın altmda
görev yeri, almdemilc unvam, doktorasım yaptığı üniversite ve yıl ile alam
belirtilmektedir. Araştırıcı, derginin şartlarına göre makalesini hazırladıktan
sonra dergi idaresine teslim etmekte, hakemlerden olunılu rapor geldiği takdirde
yayınlanınaktadır. Makalelerin çoğunda teslim tariiri ve kabul tarihi de
yazılınalctadır ki, kabul tarihinin, teslim tariirinden bir yıl sonra olduğu
görülmektedir. Bu demektir ki, çoğunlukla makaleler, teslim edildilcten yaklaşık
bir yıl sonra yaynılamnaktadır. Aşağıda da görüleceği gibi, Tefsir alanmda
yayınlanan makaleler değişık konularda olmakla birlilcte, bilhassa Kur'an'm
i' cazı konusunun daha fazla işlendiği müşahede edilmektedir. Yayııılaıımı
makalelerin çoğunluğu, Ürdün asıllı öğretim üyelerine aittir. Ürdün asıllı
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olmayıp burada görev yapan yabancı öğretim üyelerine ait makaleler de
mevcuttur. Bazen Ürdün dışındaki üniversitelerde görev yapan öğretim
üyelerine ait makalelerin da yayınlandığı olmaktadır.

Bu ön bilgiden sonra Ürdün
üyelerinin Kur'an İliınieri ve Tefsir
öğretim üyesine ait makaleyi, yayın
İngilizce adı verilen makalelerin bu
parantez içerisinde vereceğiz.

üniversitelerinde görev yapan öğretim
ile ilgili makalelerine geçebiliriz. Her
tarihine göre sırayla vereceğiz. Ayrıca
isimlerini de faydalı olur düşüncesiyle

1-Ürdüu Üniversitesi Kulliyyetu'ş-Şeriada Görev Yapan Öğretim
Üyeleri Tarafından Yazılan ve Yayınlanan Tefsir ile İlgili Makaleler
a-Fadl Hasan Abbas

TarafındanYazılan

Makaleler

Kurnlduğu yıllardan

beri bu Fakültede görev yapan Fadl Hasan Abbas,
konularla ilgili pek çok makale yazıp yayınlamıştır. Bunları şöylece
verebiliriz: Kadiyyetu 'z-Zeviiid fi Kitiibilliih/ 38 ei-Mufrediitu '1-Kur'iiniyye
Muzharun min Maziihiri'l-İ'caz/ 39 ei-Kıriiiitu '1-Kur'iiniyye mine '1-Vicheti'lBeliiğa;140 Beyann İ'ciizi'l-Kur'iin li'l-Hattiibf Tahlfl ve Mukiirana ve
Nakd;w Şubehiit H avle '1-Kıriiiiti'l-Kur'iiniye/ 42 Kadiyyetu 't-Tekriiri fi
Kitiibilliih; Risiiletu 'r-Rummiinf: en-Nuket ji İ'ciizi'l-Kur'iin Tahlfl ve
Nakd;' 43 Diriisetu İ'ciizi'l-Kur'iinli'l-Biikilliinf Tahlfl ve Nakd. 144
değişik

Abbas

ayrıca

Ankebut suresini de bir bütün halinde tefsir edip
yayınlarınştır. Abbas'ın bu tefsirini Vizaretu'l-Evkafrn bir yayrın olan Hedyu'Iİsliim adlı dergi 1970'li yıllarda seri halinde yayınlarınştrr. Abbiis bu tefsirinde
ayetlerden bir gurup almış; kolay, açık ve anlaşılır bir üslup ile tefsir etmiştir.
Bu arada ayetteki inceiiidere de işaret etıniştir 145
b-Ferid Mustafa Ahmedes-Selman Tarafından

Yazılan

Makaleler

Uzun bir süre Suudİ Arabistan'daki İmam Muhammed Üniversitesinde
çalışan es-Selmiin' ın oradayken şu makaleleri yayınlanmıştır: Hukumetu
138

139
140
141
14

?.

143

144
145

Dirdsiit, Mecelle İlmı)'ye Muhakkeme (Dirdsdt an International Refereed Reseaı·ch Joımıal) (Dir{isdt),
eş-Şeria ve 'l-Kdni1n, İnu1detu 'l-Bulıfisi'l-İlmi el-Cônıiatıt'l-Urduniyye (1he Deanship of Academic
Researclı, Universily of Joı·darı), adcd 3, ci id ll, Ammlın-Ürdüu 1984, 143-J 56.
Dirtis[it, el-Uiı1mıl'l-İnsiinı)'ye ve 't-Turas, adcd 4, cild ı ı, 1405!1984, I 03-133.
Dirt1.1'til, el-Ulamu'l-İnsiiniyye, aded 7, cild 14, Zulkaade 1407!Temınuz, 1987,9-48.
Dir[l.vtlt, el-Ulılmu'l-İnsCiniyye, aded 10, ci1d 14, Teşrlııu'1-evvel, 1987,227-281.
Dirôsiit, el-Ulılmu'l-İnsCiniyye, aded 3, ci1d 15, Receb 1408/Azar 1988, 129-156.
OirCisCit, eş-Şerfa ve '1-Kônfln, aded 10, cild 16, R.evvel 1410!T.evve1, 1989, 115-- ı 55.
DirôsCil, eş-Şeria ve'l-Kôm?n, aded 10, ci1d 16, R.evvel1410fl'.evvel, 1989156-201.
Örnek için hk. Jledyu'l-İs1fim, cilt

n:. sene

1974, aded G, 7-16; Cihfid, 28.
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Davud ve Suleymaıı Aleylıimesselaın; 146 Tefsfru '1-Kııraııi'f-J(erfm Vifka
148
47
Tertfbi'ıı-NıızUI/
el-Hııcecıı '1-Beyyitıat .fi Tefsiri'l-Ayat.
Daha sonra
Ürdün Üniversitesi Kulliyyetu' ş-Şeriada göreve başlayan es-Selınfin, burada da
şu makaleleri yayınlatrnıştır: Ayatıı '1-Liilıı Diriise li'r-Rivayat ve'l-Aiıkam
149
(Damıı Verses in Qıır'an a Study of Narratioııs and Jııdgements);
Eserıı
150
Esbfibi'n-Nuzuf.fi İza1eti't-Teve/ı/ııımi ji't-Tefsfr; Ayetıı 11-Deyn ve Lataif...
ve Tevcilıiyyat (The Half Religioııs Verse of Debt) ;m Uslubıı'l-İ1tifat ve
Aksamıılııı Beyne Uiemai't-Tefsiri ve'l-Betağa/ 52 Ayatıı'r-Ribfi Delatat ve
Ahkfim. 153 es-Selmiin'ın el-Asabiyyetıı'l-Cahiliyye fi Mizani'I-Kitabi ve's55
56
Sıımıeh;'54 Mııııazarat ji Tefsiri'l-Ayat;'
Kıssatu 's-Sam.in"'
adındaki
makaleleri de yayınlanmak üzere kabul edilmiştir. ı.l?
c-Mustafa İbrahim Halil el-Meşnl TarafındanYazılan Makaleler
Daha önce Cfimiat'l-Yermük ve Cfimiatu'l-İmfiriiti'l-Arabiyyeti'l
Muttalıide ·de görev yapan, ve 1996 yılında Ürdün Üniversitesine geçen elMeşni, Mustalahu'l-Hurftc fı'l-Kur'ani'l-Kerim başlığı ile üç bölüm halinde
şu makaleleri yayınlamıştır: a - el-Hııruc ve Del{i[etııhıı el-Ukadiyye Kema
Caet fi'l-Kıır'fin; b - ei-Hııruc ve's-Sir{i' Beyne'l-Hakki ve'i-Batıl; c- eiHııruc ve En 'amillahi Ale 'i- İnsan. 158 el- Meşııi'nin Siyağu '1-Fi'li Ahraca ve
Yahrııcu' ve Delfiietııhii fi'i-Kıır'fini'l-Kerim (Forms of The Verb Aklırafa
and Yakhrııjıı and Their Indications in The Hoiy Qııran) 159 adındaki makalesi
de bu başlık altında değerlendirilebilir. el-Meşni'nin el-UsUlu 'i-Amme li
60
Menheci's-Sııyuti ji Tefsirilıi ed-Dıırrıı 'i-Mensur;'
el-Kıır'anıı 'i-Kerim
146
7
H
148
149

150
151
152

153

154

155

156
157

'"
159

H•(l

Mecelletil Ctimiati'l-İmdnı Muhammed b. Suüd e!-İsldnıiyye, er-Riyad.
Mecelletu Kul!iyyeti Usfili'd-Dfn, er-Riyad.
Mecelletil Ctinıiati'l-Umnıi'l-Kurti Li Ulii.nıi'ş-Şeria.
Dirdsdt, Ulılıııu 'ş-Şerfa ve 'l-Kdm1ıı (Shar'ia aud Laıv Scieııces), (Dirdsd~ Uliimu 'ş-Şerfa), aded 1, cild
28, Ayar 2001/Safer 1422,223-242.
Diriisiit, Ulti.mu 'ş-Şerfa.
Diriisdt, Ulıiıııu'ş-Şerfa, aded 2, cild 28, TeŞrinu's-silni, 200l/Ramadanl422, 253-272.
Diriisiit, Ulıi.nıu 'ş-Şeria. aded 1, dld 29, 2002, 139-159.
Mecelletil Mt1te Li'l-Bulı(l.s ve 'd-Dir{/s{lt, Silsi!etıı 'l-UUimi'l-İn.wim)'Ye ve '1-İctlnıriı)ıye (Buhıı~), Mecelle
İlnıiyyeMuhakkeme, (Müte Üniversitesi yayını), aded 3, cild 17, Kerek-Ürdlin 2002, 149-187.
Mecelletil Mt1te li'l-Buhfls'da hasılınasına karar verilmiştir.
Mecel!etu Ctimiati'l-İmiinı Muhammed b. Suiid el-İslrimiyye'de hasılınasına karar verilmiştir.
Mecellelll C{Jmiati'l-İmiinı Muhammed b. Suüd el-İsliinıiyye'de hasılınasına karar verilmiştir.
B k. www.ju.edu.io!;,luırcah/cv/ht\od mostata.him
cl-Meşni'nin bu üç makalesi de Eblıtlsu'l-Yermflk, Sil.viletu Ulı1mi'l-İnsiiniyye ve'l-İctimiiiyye'de
yayınlanmıştır.

EblıtJsu '1-Yemulk, Silsiletu Ulı1mi'l-İnsilniyye ve '1-İctimôı)IJ'e (Ebhiis), Mecelle İlmiyye Mulıakkeme,
(Yermfık Üniversitesi yayını), aded 4, cild 6, İrbid-Ürdün 1411/1990, ı 13-144. (el-Meşni bu makaleyi
yazdığında Cılmiatıı 'l-İımlr:lti'l-1\rabiyyeti'l-Muttehide EbU Dabf'de görev yapıyordu).
Rııhfls, Silsiletıı'I-UI{Jmi'l-İnsônlyye ve'l-İclimdiyye, aded 3, cild 10, 1416/1995, 37-63. (el-Meşni bu
ınakale:vi yazdığındaY 0n11ük Ünivesitesi Şeriat Fakültesinde görev yapıyordu).
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Tedvinuhu Tercemetuhu ve Bermecetuh; 161 Kadiyyetu 'l-Mevtfi't- Tasavvuri'lf(ur'fin/62 et-Tahyfl Meflıümuhu ve Mevkifu 'l-Mufessirfne Minlıu Kudfimf ve
Muhdesfn adındaki makaleleri de yayınlammştır. 163 es-Suyütf Siyeruhu ve
Meııheculıu (yıl 1993); Ba'dıı'l-Cevfinibi'l-İlmiyye .fi Tef•iri'd-Durri'lMensür (yıl 1995) da el-Meşnl'nin Vizaretu'I-Evkafın bir yayııu olan Hedyu'lİsliiın adlı dergide yayınlaııınış ınakaleleridir.
d-Muhammed Hazir el-Medili TarafındanYazılan Makaleler
Doktorasım

İngiltere'de

yapan
ei-Mecall'nin
şu
makaleleri
ald S eb 'ati Alırııfin Muhfivele li Fehmiıı
Cedfd (The revelation of The Qur 'an by Seven Ahruf A New Attemt of
64
Understanding)/ Talıklku Mes'eleti't-Tekerrııri'n-Nıızül (A Study on The
Repetition of Certain Revelations)/65 ei-Mecil.ll, Ahmed Şükri ile birlikte
İngilizce bir maka1e de yazmıştır: Jeffery 's Views Regarding The Collection of
The Qur'aıı A Critica! Study (Arfiu Arthur Jeffe~y fi Cem'i'l-Kur'fini'l-Kerfnı
Dirfise Nakdiyye). 166 el-Meciill'ııin İngilizce olaı1 diğer iki makalesi de şu
baslığı taşımaktadır: Has The Qur'an Beeıı Changed by Al-Hajjaj? (Hel
Tağayyara'l-Kur'finu min Kıbeli'l-Haccfic)/ 67 Stages of Human Creation and
Their Comıection to Cloning, a Qur'anic Study (Merfihilu Halki'l-İnsfin ve
Alfikatulıii bi'l-İstinsfilı). 168 Kavfiidu't-Tefsir İnde İbni'l- Vezir el-Yemeni
(Exegesis Bases as Discussed by Ibn Al-Wazir Al-Yaınani: a Critica! Study/69
de ei-Mecall'nin yayınlanaı1 bir ınakalesidir.
yayınlanmıştır: Nıızülıı '1-Kur'fin

el-Mecil.ll"nin
Avfimilu 's-Sulüki'l-İcrfimi Kemfi
Yusavvirulıfi '1Kur'linu'l-Ketim adlı makalesi de Dirilsat dergisi tarafından kabul edilıııiş ve
29. ciltte (2002) yayırılamnasına karar verilıniştir. ei-Mecil.ll şu makaleleri de
yayınlanmak üzere takdim etmiştir: Let Tlıere be no Compulsioıı in Religioıı
(La Ikrfihe fi'd-Dfıı); 170 Devru 'l-Kur'lini fi Tersihi'l-Binfii'r-Rühi li'!-

161

ü1miatu'l-Kııds'da yayınlanmıştır.

Ebh{Js, SHsiletu Ulflmi'l-İnsiiniyye ve'l-İctimiiiyye, aded 2, cild 4, 1988, 7-59. (el-Meşni bu makaleyi
yazdığında Y ermfık Ünivesitesi Şeriat Fakültesinde görev yapıyordu).
163
B k. •;.:w w. juJ~duJ.Q!;~Q~~~f2<1h/cvfmo.~taüı il~;:~':.!~!)1trrı
164
Dird~·ôt, Ul-Umu 'ş-Şeria, aded ı, ciıd 23, S afer 1417/Temınıız 1996, 33-47.
165
Diriisdl, Ulilmu'ş-Şeria, aded 1, ciıd 24, RchlUlevvel1418/Temmuz, 1997,43-52.
166
Diriisdt, Ulilmu 'ş-Şeria, aded ı, cil d 24, Rehiulevvel 1418fl'emmu7, 1997, 125-136.
167
Diriisdt, Ulümu 'ş-Şeria, aded 2, cil d 25, Ranıadan 1419/Kllnfinu!evveı1997, 481-493.
16
~ Eblu1s, Silsiletu'l-Ulllmi'l-İnsiiniyye ve '1-İc(imiiiyye, aded 4, cil d 16, 2000.
169
Diriisiit, Ulümu'ş-Şerfa, aded 2, ı.:ild, 27, Saban 1421/Teşrlnu's-8ani, 2000,523-548.
170
Dr. Ahdulnıecid SaHiJıeyn ile birlikte yazdığı bu makale, yayınlanmak üzere Mecelletil Eblu1si'I-Yermı?k'a
162

gönderilmiştir.

;

-;

47
Uınmelı; 171

ed-Da'va llfi'llfilıi Beyne Sevfibiti'l-Menlıeci'l-Kur'fini ve
Mu 'tayfiti'l-Asr; 172 Hficetu'l-Beşeriyyeti Ilfi'n-Nubuvveti Beyne Sevfibiti'lKuriin ve Viiki'i'l-İnsfin; 173 Md İttafaka Rasmulıu ve llıtalafa Hurufulıu ve
Ma'niihu fi'l-Kırfifiti'l-Muteviitire, Cam' ve Dirfise; 174 Mfi İlıtalafa Rasmulıu
Beyne Mesfihiji'l-Eınsfir fi'l-Kıriiati'l-Aşr, Cam' ve Dirfise; 175 Hel Hfilefe'lKurrfiu Rasme Mesfi/ıiji/ıim ev Gayyaru/ıu, 176
el-Medili ayrıca ulusal ve uluslararası bazı sempozyumlara da tebliğ
sunarak iştirak etmiştir. Özel Zerkil Üniversitesi tarafindan 1421/2000 tarihinde
düzenlenen Tedrisu's-Sakfifeti'l-İslamiyye fı'l-Ciirniat adnıdaki sempozyunıa,
el-Kur'finu'l-Kerfm Masdaru 's-Sakiifeti'l-İsliimiyye el-Evvel admda bir tebliğ
sunmuştur ve tebliğ, diğer tebliğlerle birlikte ilgili üniversite tarafından
neşredilmiştir. 177 2001 yılında Camiatu' 1-İmarati'l-Arabiyyeti'l-Muttalıide
tarafmdan düzenlenen Mustakbalu'l-Ulilıni'l-İnsaniyye ve'1-İctimaiyye fı't
Ta'l'iınfi-Ciirnil adındaki sempozyurna da Devru'l-Kur'iini fi Tersilıi'l
Biııiii'r-Rflhi li'l-Ummeh adında bir tebliğ ile iştirak etmiştir. Muktadayatu'dDa'va fı Dav'i'l-Mu'tayati'l-Muasıra adı ile 2001 yılında Camiatu'ş-Şarika
tarafindan düzenlenen kongreye de Menhecu'l-Kur'iin fi'd-Da'veti Vijka'lMu'tayiiti'l-Mufisıra adnıda bir bildiri sunmuştur. el-Mecal'i'nin katıldığı bir
başka sempozyurn ise yine 2001 yılında Cfuniatu'l-İmarati'l-Arabiyyeti'l
Muttalıide tarafından düzenlenen ei-Vikayetu rıılne'l-Cer'imeti fl Asri'lAvleme adnıdalci sempozyumdur. Sunduğu tebliğ ise Aviimilu 's-Sulflki'lİcrfimf Kemfi Yusavviru/ı{i'/-Kur'finu 'l-Kerfm başlığını taşımaktadır. 1998
yılında bir dönem Bulgaristan'nı başkenti Sofya'daki Daru'l-İfta ve'lMa'hadu'l-İslami'de Kur'an müderrisliği yapan el-Medili, ayrıca Almanya ve
Amerika' daki bazı üniversitelerde de çalışmalar yapmış, ilmi faaliyetlerde
bulunmuştur.

e-Ahmed Halid Yusuf Şükr'i TarafındanYazılan Makaleler

171

172
173
174

115

176

177

Yayınlanmak

üzere Cılıniatu'l-İmii:nlti'l-Arabiyycti'l-Muttehide 'nin yayın organı olan Mecelletu'lUlı1mi'l-İnsôniyye ve 'l-İctimôiyye'yc gönderilmiştir.
Yayınlanmak üzere Dirtis{Jta gönderilmiştir.
Yayınlanmak üzere Cilıniatu Aıi'l-Beyt 'in yayın orgaıu olan el-Men{Jre'ye gönderilmiştir.
Yavınlanınak üzere Cilrrıiatu'l-Kuveyt'in yayın organı olan Mecelletıı 'ş-Şerfa ve 'd-DirtisUti'lİstdmiyye~yc gönderilmiştir.
Yayınlanmak üzere Cilıniatn'l-Kuveyfin

yayın

organı

olan

Afecel!etu ~·-Şerfa

ve 'd-Diılistili'f

İsliimiyye'yc gönderilmiştir.
Yayınlaıunak üzere DiriJsCıta gönderihniştir.

Bk. Tedrfsu's-Saktifeti'f-İslômiyye ji'f-C{Imiar, Ctimiatu'z-Zerkti el-Eiıl(vye, Bulın.l·u'I-Mu'remeri's-Sr!/lı~·
li Kıdliyye!i'ş-Şeria, cz-Zerkfi, 1422/2001,307-348.
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Daha önce işaret ettiğimiz gibi, ]effery's Views Regarding The
Golleetion of The Qur'an A Critica[ Study (Arau Arthur Jeffery .fi Cem'i'lKur'iini'l-Kerim Diriise Nakdiyye)/ 78 adlı İngilizce makale el-Mecilli ile
Alımed Şükri tarafından ortaklaşa yazılınıştır. Alunde Şükri'nin yayınlanan
diğer makaleleri ise şunlardır: Adedu Marrati Şakki Sadri Rasulilliihi
Sallalliihu Aleyhi ve Selem; 179 el-Kıraiitu '1-Kur'aniyye fi Muellefati's-Suyuti
Ard ve Munakaşa (The Quranic Recitations in Al-suyuti's Works)/ 80 elKaidetu 'n-Nahviyye ve Meda Salahihii li'l-Hukmi ale 'l-Kıraati'l
Kur'iiniye/81 Esbiibu Vucudi'l-Kıraati'ş-Şazze (Reasons for Existence of
lrregular Recitations. 182 el- Vak.fıı Bima Yuvafiku Rasma 't-Mushafi Takdfran
183
adlı makalesi de yayınlanmak üzere kabul edilmiştir
Burada Alımed Halid Şükri' nin katıldığı ve tebliğ sunduğu bazı
konferansiara da yer vermek istiyoruz. Şükri 1993 yılında Miite Üniversitesince
düzenlenen es-SuyOtl ve Ishiimuhu fı's-Sakafeti'I-Arabiyye ei-İsliimiyye adlı
konferansa es-Suyutf ve'!-Kıraat adında bir tebliğ ile katılmıştır. Tecdidu'IF1kri'l-İsllimi fi'l-Karni'I-Işrln ve Bediuzzaman Said en-Nursl adında 1995
yılında İstanbul' da yapılan uluslararası sempozyııına da Arau 'n-Nursi fi
Vucuhi İ'ciizi'l-Kur'ani'l-Kerim adlı tebliği ile katılınıştır. Tebliğ,
sempozyııınun diğer tebliğleri ile basılmıştır. Şükd, ayrıca ei-Ma'hadu'I-Alem'l
li'l-Fikri'I-İslaml, Mektebu'1-Urdun ve Merkezu BuhOsi Resiiili'n-Nur
tarafından 1997 yılında Aınıniin' da düzenlenen ilıni toplantıya da Ulumu 'lKur'iin ve't-Tefsir fi Resiiili'n-Nur adı ile bir çalışma snnmuştur. Şükri'nin
katıldığı başka bir uluslararası sempozyum da yine İstanbul' da 1998 yılında
akdedilen Nahve Fehmi Asr li'l-Kur'an Enmuzecu Resaili'n-Nur'dur. Şükri
bu sempozyuma Hikmetıı't-Tekriir ji.'l-Kur'iini'l-Kerim min Hillili Resiiili'nNur adında bir tebliğ ile katılımştır. Şükrl, es-Sultatu'I-Vataniyyetu'lFilistiniyye Vizaretu't-Ta'limi'I-A.ıi'ye bağlı Knlliyyetu't-Terbiyye elHukiiıniyye tarafindan 1421/2000 tarihinde Gazze'de düzenlenen el-İ'cliz fi'IKur'ani'l-Kerlm adlı üçüncü ilmi konferansa da el-İ'cfizu 'n-Nefsi Ma'niihu
ve Edilletııhu ve Mevkiuhu Beyne Vucfıhi'l-İ'caz adında bir tebliğ

Dirdsdt, U lı/mu 'ş-Şeria, aded 1, cild 24, Reb1nlevvell418ffenınruz 1997, 125-136.
Dirdsdt, Ulümu 'ş-Şeria, aded 2, cild 25, 1998, 393-406.
180
Diriisdt, Ulümu 'ş-Şeria, aded 2, cild 26, Şaban 1420/Teşrinu's-sani, 1999, 263-276.
181
el-Meniire, Mecelle İlmiyye Mu tahassise Muhakkeme, el-Ultlmu '1-İs!amiyye eş-Şeria, Ciimiafll Ali'l-Beyt
(el-Mendre), aded 2, cild 7, Matfak-Ürdün Recch 1422/Eylül 2001, 173-202. (Ahmed Muhammed Muflih
el-Kud§.l ile birlikte).
182
Diriisiit, Ulılnıu 'ş-Şeria ve '1-Kdntln, aded 2, cild 28, 2001/Ramadan 1422, 413-456.
m ei-Mendre'de yayınlanması kabul edilmiştir.
178

179

49
sumnuştur 184 Şükfı' nin tebliğ sunmak suretiyle katıldığı başka seınpozyuınlar

da vardır. ı ss
f-Ahmed İsınail İbrahim Nevfel TarafındanYazılan Makaleler
Ürdün Üniversitesi Kulliyyctu'ş-Şerla Tefsir Bölümü öğretim üyesi olan
en-Nevfel, Muşkillilun Tefslriyyetun adını verdiği bir seri içerisinde
makalelerini yayınlaınaktadır. Serinin ilk makalesi Bahsuıı fi Kavlihi Telilli
Yavma Yukşefu an Sakin ... J 86 adındaki ınakalesidir. Bahsun fi Kavlihi Telilli
İllfi İzfi Temennfi Elkfi'ş-Şeytfinu jl Umniyyetihi ... el-Hac 52 (When He (The
Prophet) Desired, he Satan Threw Samething to His Desire ... Verse 22/52/ 81
adındaki makale serinin ilcinci ınakalesidir. Üçüncü makale Neshu 't-Tiliiveti
Beyne'n-Nefyi ve'l-İsbfit adını taşunaktadır ve henüz basılınamıştır. Serinin
yayınlanan son makalesi ise Bahsuıı fi Kavlihi Telilli Mli Nansah min Ayetiıı

ev Nunsihii Ne'ti bi Hayrin Miııhli ev Mislihli ... Suretu'l-Bakara 106
(Nothing of Our Revelation Do We Abrogate or Cause Be Gorotten ... Verse
2/106)/ 88 adlı ınakaledir. en-Nevfel'in yayndanan başka bir makalesi de
89
Kıssatu'l-Garanik Diriise Kur'iiniyye Tefsiriyye/ adını taşımaktadır.
g-Ahmed Ferld Ebu Hezlm Tarafından

Yazılan

Makaleler

1978 yılında Ürdün Üniversitesi Kulliyyetu'ş-Şeria Tefsir bölümünde
göreve başlayan ve halen yardımcı doçent kadrosunda öğretim üyesi olarak
görev yapan Ahmed Ferld Ebu Hezim'in de şu makaleleri yaynılanuuştır: et90
Tefsir bi'r-Re'y ve Mavkifu'l-Ulemiii min İttihiizilıi Menhecen fi't-Tefsir;'
91

el-Muarrab fi'l-Kur'lini'l-Kerim (The Arabized in The Holy Quran);' elİltiziimu '1-Menheciyu jl Tefsiri İbn Abbas, (Methodological Commitment in
1bn Abblis Explanation);'92 Tefsiru's-Sufiyye ve Mavkifu'l-Ulenıiii min
İttihiizihi Menhecen .fi't-Tefsfı· (The lndicated Exegesis and The Scholars
Attitude Towards it as an Approach of Exegesis). 193 Ebu Hezim'in şu
çalışınaları ise henüz yayınlanınamıştır: Me 'surlitu 's-Sahiibe ve Kıymetulıii

tM
185

186

Bk. www.iu.eJı.:ı..jo/sharerıh/cv!r:hmrıd kkıkd.htm
Bk. V>'Ww.iu.edu.jo/shareah!cv/:.•hm;;_;j khale-.d.htm
Bufı(ls, adedI, cild 14, 1999, I 1-77.

Henüz yayınlanmamıştır.
Diriisiit, Uliimu 'ş-Şeria, aded 1, cild 27, 2000,
el-Ment7re, aded 2, cild 7, Receb 1422/Eylül2001, 281-332.
rgo Dirôsdt, el-Uifimu'l-İnsiiniyye, Silsiletu i\, aded 4, cild ll, R.evvel1415/Ah 1994,349-375.
191
Diriistit, Ulılmu'ş-Şeria, adedI, cild 23, Safer 1417ffenınıuz 1996, 1-13.
ın Dirôsôt, Ufılmu 'ş-Şeria, adcd 2, ci id 24, Şahan 1418/Kftni'ınu'l-evvel, 1997, 179-191.
193
Dirtistit, Ufilmu 'ş-Şeria, aded 2. cil d 27, Şahım 1421/Teşrinu's-sani 2000, 384-402.

m

188

189

so
fi't- Tef'sir; İlmu 'i-Hadis ve Eserulııı ft Nakdi Rivdydti't-T~fsfr el-Me 'sur;
194
Şüblıetu '1-Kırdeti bi'l-Ma'nd ve 'r-Reddu Aleylıd,
Ürdün Üniversitesi Kulliyyetu'ş-Şeria Tefsir bölümünün en eski öğretim
üyelerinden biri olan Abdulcelil Abdurrahirn'in el-Alıldku '1-Kur'dniyyetu
95
Beyııe'n-Nazariyyeti ve't-Tatbfk/ yine aynı Fakültede akutınan olarak görev
yapan ve 1980 yılında el-Ezher' de doktor olan Şeref ei-Kudat' ın da Mefdtflıu 'lGaybi Hamsun Ld Ya'lemulıd İlldlldlı, 196adh makaleleri yayınlanmıştır.
Tefsir bölümünden olmamakla beraber aynı Fakülteden bazı öğretim
üyelerinin, Kur'an ilinıleri ile ilgili makalelerini de vermeyi uygun görüyoruz.
Hukmu Messi'l-Kur'dni ve Hamlilıi ve Kitdbetilıi ve Kirdetilıi li'l-Mulıdisi
ve 'l-Cwıubi ve 'l-Hdizi ve 'n-Nufes ai fi'ş-Şeriati'l-İsWmiyyi 97 adında
yayınlanan makale, şu an Fakültenin dekanı olan Muhammed Hasaıı Ebu
Yahya'ya aittir. Suriye'deki Dimaşk ve Haleb üniversitelerinde öğretİnı üyeliği
yapan Nurettin !tr' m da bu dergide yaymlamnış bir makalesi vardır. Kur'an'ın
nüzulünü konu alan makalenin başlığı şöyledir: NuzUlu'l-Kur'dııi ve Esrdru
198
Teııcimflıi,
Camiatu'l-Urduniyye Kulliyyetu'l-Adab K.ısrnu'l-Luğa elArabiyye'de görev yapan Abdulmed'd Abdusselam el-Muhtesib de Tarikutu
199
Ebi'r-Reylıdıı el-Biriini ft Tefs iri Aydtiıımine'l-Kur'aııi'l-Kerim ve Mevkife
İbn Cizzi el-Kelbf el-Endelusi mine 'l-Mu 'tezi/e ft Tefsfrilıi li Kitdbilıi et00
Teslıil li Ulumi't- TenziP adı ile iki makale yazmıştır. Yine aynı kısımda görev
yapan Mahmud Abdullah Ceffil.l da, Kur' an' da atıf harfi olarak geçen "Em"
harfini Emfi'l-Luğati'l-Kur'aıı ("Am" in Language and The Holy Qur'aıı/ 01
adındaki makalesine konu yapmıştır. Ürdün Üniversitesi Kulliyyetu' ş-Şeriadan
Muhaııınıed Nebil ei-Unıerl'nin de eş-Şublıetu 'l- Varide ald Usuli'l-İ'tikddi
fi'l-Kur'd.ııi'l-Kerim ve Esbdbulıd (Suspicions on Tlıe Foundatioııs ot Belief
in The Holy Quraıı) adında Tefsir ile ilgilisi bulunan bir makalesi
yayınlaıınuştır 202 Nebil el-Unıeri'nin Kur' an ilimleri ile ilgisi olup yayınlanan
bir başka makalesi ıse el-Edilletu 'l-Kur'dııiyye Envdulıd, Mizetıılıd,

194
195
196

197
l%
199
200
201
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Bk. •;;w·w. ju.edu. jr.ı/.~9:-!r!~~~!'!s.;-:fahmM fım;d.h\nı
Dirtlstlt, el-Uf{lmu'l-İnsôniyye, aded 2, cild 9, Kıtnünu'l-evvel, 1982, 175-214.
Dir{Jstlt, e/-UWnııd-İnstinfyye, aded 3, cild 15, Reccb 1408/Azar 1988, 157--178.
DiJ&ôt, ef-Ulflmu '1-İnsiiniyye, Silsiletu A, aded 2; muc. ı 9 A Raın. 1412/Ni.~an ı 992, 123-189.
Dirôsôt, ef-Ulı?nıu'I-İnsiiniyye, aded !2, cild 13, R.sani 1407/Kfinünulevve11986, 9-37.
Dird.wlı, aded 1, cild 9, 1982,7-27.
Dirildi!, ei-Ulı?mu'l-İnsiiniyye ve "t -Tıul/.1', aded 4, cild 11, Safcr 1415!T.sani 1984, 41-56.
Dirtisiit, el-U/ı/m ei-İnsiiniyye ve'l-İclimôiyye. cild 26 (mulhak), 1999,895--912.
nırôsôt, Ulümu "ş-Şeria, aded 2, cild 27, Şahaıı 142l!Teşriımssani 2000. 497-S 15.

sı

Hasiiisu/ıli

(Qııranic

taşımaktadır.

203

Evideııcis:

Types,

Clıaracteristics

and Traits)

adını

2-Cfuniatu'l-Yermuk Kulliyyetu'ş-Şeria'da Görev Yapan Öğretim
Üyeleri TarafındanYazılan ve Yayınlanan Tefsir ile İlgili Makaleler
Fakültenin en eski

öğretim

üyelerinden biri olan

Şahade

el-Aınri

tarafından yazılan makaleleri şöylece sıralayabiliriz: el-İ'cazıı '/-Beyani etTeşri'i fi Ayati'l-Mevaris (The Rhectorical and Legislative lmmitabily in The
Verses of lnheritance )/04 Ayatu 't- Tahadi Tiirilıu NıızCtlihii ve Esruru İ'cazihô
(Clıallenge in Kur'an: dates of Tlıeir Revelation and Secrets of Tlıeir
miraculous Natııre); 205 el-Cevanibu'l-Beyaniyye et-Terbeviyye fi Suretey ed06
Dııha ve'ş-Şerh/ Ayatıı'r-Radfi Diriise Beyaniyye Fehmiyye (Quranic
07
Suckling Verses: An Exploratory Jurisprııdential Study)/ Mejlıumu't
Takdim ve't-Te'lıir fi'l-Kur'ani'l-Kerim İnde'l-İmam es-Sulıeyll (Proposing
of Postponing in Tlıe H olu Quran by Al-lıtUJm Al-Sıılıeily). 208

Aynı

Fakültede öğretim üyesi olan Merviin İbrahim el-Kays!'nin elManzumetıı'l-Kıyamiyye el-İslamiyye Kema Tahaddadat fi'l-Kıır'ani'l-Kerim
(lslamic Values System as Determined in Tlıe Qııran and Tlıe Swuıalı)/ 09
Muhanımed Milkavl'nin, Akfdetıı'l-Beda' Neş'etuha ve Tatavvuruha ve'rReddıı aleylıfi ve'l-Farkıı BeyneM ve Beynen-Neslı (al-Bada' Doctrine Its
Rise, Development, Refsııtation and How it Differs From Abrogation) 210 ve
Velid Alımed Musilide'nin, el-Elıdafu 't-Terbeviyye li'l-Kasasi'l-Kur'anf fi
Hayati'n-Nebf Sallaliilıu Aleylıi ve Sellem ed-Da'viyye (Edııcational
Objectives of Quranic Stories in The Missionary Life of Tlıe Proplıet Peace
Be Upon Him);211 adlı makaleleri yayınlanmıştır.
Aym Fakültede doçent olan Hüseyin Beni Halid'in de, el-İ'tikadu's
Salıflı Fima Nusibe illi Harut ve Marut mine 's-Si/ır (True Belief Conceming
Tlıe Magic Attributed to Harut and Marııt) adında bir makalesi
212
yaymlanınıştır.
Fakültenin öğretİnı üyelerinden Abdullah es-Salih'in Kur'an
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Dirôsôt, Ulilmu 'ş-Şerfa, (mullıak), cild 26, Ramazan 1420/K.evvell999, 482-499.
Ebh{ls, aded4, cild 10, 141511994,257-284.
Ebhüs, aded 1 (A), cild 13, 1418/1998, 153-170.
Ebhas, aded 3, cild 14, 1998,49-63. (Ahmed Diyfiuddln Huscyn ilc birlit1:e).
Eb/ı{Js, aded 1, cild 15, J 4 ı 9/1999, J 49-168. (İsmail Ebi'ı Şeria ile birlikte).
Dinisiit, Ufümu ·ş-Şeria, aded 1, cild 26, Safer 1420/Ayar I 999, 122-135.
Dirô.w/1, el-U/flm ei-İnsiiniyye, aded 6 (mulhak), Li! d 22 A, 1995, 3217-3241.
Eb/ı{Js, adedI (A), cild 13, 1418/1998,59-81.
Dirdsdt, Ufılmi'ş-Şerfa, el-aded I, cild 28, Ayar 2001/afer 1422, ı 79-196.
Ebln1s, adcd 3, cild 14, 1419/1998,65-75.
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ilimleriyle

ilgili

olarak yayınlanan makalesi, el-Kirfifitu 'ş-Şfizze İn de '1-

Usiiliyyin ve Eserulıfiji'l-İstidlfili'l-Fıklıi (lrregular Reading Among u,ufists
and Its Efect in Jıırisprııdential Dedııction) baslığını taşnnaktadır 213
Yermuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kısmn'l-Luğati'l-Arabiyye'de
doçent olan Selman Muhammed el-Kudafin Kırfietun Lıığaviyyetıın
2 4
Fıklıiyyetun ft Ayeti'l- Vııdu' el-Aye es-Siidise min Sureti'l-Miiide; ı yine aym
üniversitenin Eğitim Fakültesinde (Kıılliyyetu 't- Terbeviyye)de görev yapan
Macid el-Ce!Hid'ın Kur'an ilimleriyle ilgisi olan es-Sufil ve Ağriidııhu et-

Terbeviyye ji'l-Kur'iini'l-Kerim (The Aims of Questioning in The Holy
Qur'an)/ı 5 İsmail Alımed el-Aıim'in Eseru'l-Kur'iini'l-Kerim ft Şi'ri'l
Aiıtal/16 Fayiz el- Kuran'ın el-Leffu ve'n-Neşru .fı'l-Kur'iini'l-Kerim Diriise
Tahliliyyi 17 ile el-İcmfil ve't-Tafsil fi'l-Kur'iini'l-Kerfm Diriise Tahliliye 218 ve
Al! el-Hamd'ın Eseru't-Tevcihi'n-Nahviyyi ft Tercemeti'n-Nusus ŞevtJlıid
Mine'l-Kur'iini'l-Kerim219 adındaki makaleleri yayınlaınmştır.
3-Camiatu Mute Kulliyyetu' ş-Şeria· da Görev Yap au Öğretim
Üyeleri TarafındanYazılan ve Yayınlanan Tefsir ile İlgili Makaleler
Bu üniversitede Tefsir öğretim üyesi olarak doçent kadrosunda görev
Uksimu fi'l-Kur'iini'l-Kerim İnda'l
yapan Nrul EbU Zeyd'in de 'Siğatu
Mufessirfıı, 220 Dirfise Beyiiniyye li Takyidi'ş-Şarti bi (Enne) ve (İzii) ft
Sureti'l-Bakara 221, ve AytJtu '1-Liiin Beyne 'd-Dikkati'l-Beyiiniyye ve Hij'zi'l-

La

Hukuki'z-Zevce (Liaan Verses Between Precise Legislation and Protection of
Couple's Rights/22 adında üç makalesi yaymlanmıştrr. EbU Zeyd'in yayınlanaıı
diğer bir makalesi de DirtJsetun ft Menheci'l-Kur'iini et-Terbevi li'l-Ubuvveti
ve 'n-Nubuvve ft Sureti Yusu/ 23 başlığını taşımaktadır. Ayetu 'd-Deyn ve 'rRilıiin Beyne 'd-Dikkati'l-BeytJniyye ve Hifzi'l-Hukuki'l-Miiliyye adındaki
makale de Ebu Zeyd' e ait olup neşredilıniştir. 224 Yine bu fakültede Tefsir
öğretim üyesi olup 2002 yılı itibariyle Kısmu Usuli'd-Diıı'in başkanlığını yapaıı
213
214

215
216

217
2IR
219
220
221
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m

Eblıtis, aded 2, cild ll, 1415/1995,97-123.
el-Meıu1re, aded 1, cild 2, Zulkaade 1417/Azar 1997, 11-28.
Eb!ıtls, aded 3, cild 15, 142011999, ı59-182.
Mecel!etıı Mecmail-Luğa el-Arabiyye el-Urdwıt (Joıımal of 11ıe fordmı Academic of Arabic), Mecmau'lLuğa el-Arabiyyc cl-Urduni'nin yayını), Aınmiin, aded 57, yıl23 142011999, 63-82.
Eb/ı{Js, Silsiletıı 'l-Edeb ve '1-Luğavı)'ydt, aded ı, cild I 3, 1995, 93-145.
Eblıti.1·, Si!siletıı'l-Edeb ve'l-LuğaviyyCit, aded ı, cild 12, 1994, 9-54.
Rhlıô~·. Silsi/etu'l-Edeh ve'l-Luğaviyyiit, aded 2, ci1d 15, 1997, 187-222.
Bıılu?.v, adcd 2, cild 13, 1998, 107--137.
d-Meniire. eş-Şeria ve 'l-Kfi11ı?11, aded 2, o.:ild 5, Şevva! 1420/Kc'iııCınus:o;ani 2000, 441-472.
Dı'rdsdt, Ulı1mı'~·-Şerta, aded 2, cild 28, Teşriını 's-siııi 200 1/Ranıadan 1422, 484--500.
Bulıf/,1', aded 3, cild14, 1999,77-108.
Bu/ı(/ s, adcd 1, cikl 4, 2000, 35-72.
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Muhammed Ali İbrahim cz-Zağill'un da Menhecu İbn Cizzi ji Tej.\·frilıi et225
Teslıil li Ulıtmi't-Teıızil
adında bir makalesi yaymlamıştır 226 Cevtlııib
Mitıe'l-Fikri'l-Isltllıi el-İsltlmf et-Talızir mine's-Silır, et-Teııcim, el-Kelıtlııe,
227

el-İrtlfe;
Meflıumu 'l-Muvtlfeketi (Deltlletu 'ıı-Nassi) ve Elıemıniyyetuhu fi
Tefsiri'n-Nususi'ş-Şer'iyye ve'l-Kiiııuııiyye/ 28 er-Rahınetu ve'ş-Şejkatu fi'L29
Kuriiıı min Maıızuri Resiiili'ıı-Nuı; ve el-Eseru'l-İ'ctlziyyu et-Teşrf'iyyu fi
30
İhtiltlfi '1-Kırddti'l-Mütev/itire (Nemuzecu Ayiitiıı min Sureti'l-Bakara/ adlı
makaleleri de yayma kabul edilmiştir. Fıkıh alanında öğretim üyesi olarak görev
231
ve
yapan Hiiııi' Taimafin, en-N/isih ve 'l-Menstih İn de 'l-İm/im es-Suyut~
232
İbriiu Zimmeti'l-Meyyit min Hakki'lllilıi Teli/tl fi'l-İbtldiit,
adında iki
makalesi yayınlamıştır.

Milte Üniversitesi Kulliyyetu'ş-Şeria öğretim üyelerinden Velid Avdin'ın
es-Suyuti ve Kitlibuhu Ten/isuku 'd-Durer fi Tenlisubi's-Suver Dirlise ve
Tahlfl/.u Emin ei-Batilş'un da el-Fikeru fi'l-Ayeti'l-Aşire min Silreti'zZumer/34 adında birer makaleleri yayınlaınnıştır. el-Battilş'un el-Hukmu'ş
Şer 'iyyu li İstitai'l-A ali; el-Muffd fi İlmi't- Tecvfd; 235 Şertlbun Muhtelefuıı
Elvanuhu filıi Şiftlun Li'ıı-Niis; el-Melekiyyetu'l-Fikeriyye fi'l-Kur'liııi'l
Kerim; el-Vahyu fi'l-Kur'aııi'l-Kerim ve Şuheddu Mfite adındaki makaleleri de
yayınlamnıştır. el-Battilş'un et-Tavfiku'r-Rabbliııi fi'l-Keltlmi'l-Kur'lini adlı
makalesi de yayma kabul edilmiştir 236
Milte Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili kısmında görev yapan Dr.
Ali el-HerQfun da Kur'an ilinıleriyle ilgili Ebu Hayy/iıı el-Endelusi ve't-Ta'n
fi'l-Kırtidti'l-Kur'liniyye adında bir makalesi yayınlanınıştır 237 Aynı
üniversitenin İngiliz Dili kısmında görev yapan Adil et-Tuveysi'nin konumuzia
ilgili yayınlanan makalesinin adı İlmu '1-Luğati'l-Arabi ve İ'ciizu'l-

225
226
227
228

229

Bulıı?.~, aded 1, cild 15,73-108.
Buhfis, aded ı, cild 15,2000.
Mecelletu Ciimiati Dimaşk tarafindan yayma kabul edilmiştir.
Mecel\etu Ci'imiati Saddam Ji'l-Ulı1nrl'J-İsliimiyye tarafından yayına kabul edilmiştir.
Bağdiit Üniversitesi yayını olan Mecel\ctu Kulliyyeti'l-Ulfiml'l-İslfiıniyyc tarafından yayma kabul
edilmiştir.

Müte Üniversitesi yayını olan Buhils tarafindan yayına kabul edilmiştir.
231
Rulırls, aded 3, cild lO, Rebiulevvel14J6/Ab 1995, 190-228.
232
Rıtlıı1s, aded 5, cild 13, 1998, 153-179.
:m Bu!u1s, aded 5, cild 13, 1998,203-244.
23 1
'
Bııh(is, aded 2, cild 13, 1998,45-62.
235
Irak'taki Müsul Üniversitesinin yayın orgam olan Mecelletu'r-RiHidin'de yayınlaıınnştır.
236
Bağd<it'taki el-camiatu'J-Mustansiriyye'nin yaym orgaıu olan Mecellettı Kulliyyeti'l-Adiib tarallndan
yayma kabul edilmiştir.
237
Bıı!ıı?s, aded 1, cil d 6, Safcr 1412/Ab 199 l, 95-112.
230

54
Kur'ilıı'dır

238

Mutc Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde görev yapan Yahya ·
Ababna'nın el-Hemzetu'l-Mukalıhanw ve Davruhdfl Teşkili Bunyeti'l-Kelime
Dirdsefi'l-Kırddti'l-Kur'dııiyye/19 Ziyad Ebu Hanınıad'rn Milıııetıı'l-İmdm el40
Bulıdri bi Mes'eleti'l-Lafzi bi'l-Kur'dııi'l-Kerim/ Dr. Yahya el-Kasıın'ın
Şdlıidu'l-Kırddti'l-Kur'dniyye İnda's-Suyfiti ve Vlemui'l-Luğa el-Kudami
Diruse Savtiyye Feııolojiyyi 41 ve yine aynı zatın Eseru't-Tahvildti'l-Uslfibiyye
fi Tağyiri'l-İ'rdbi ji'l-Ayuti'l-Kur'aniyye ve'ş-Şevdlıid eş-Şi'riyye;242
Malezyadaki el-C1irrıiatu'l-İslaıniyye'de görev yapan Ebu Said Abdulınecid'in
Kadiyyetıı'l-İştiğdl Beyne'l-Kur'uııi'l-Kerim ve'l-Luğa (Tlıe Problem of
lslıtigal (i.e. syntactic occupattioıı) Between The Holy Qur'an and The
Language/ 43 adlı makaleleri yayınlanmıştır.
4-Cfuniatu
Ali'l-Beyt
Kulliyyetu'd-Dirilsati'l-Fıkhiyye
ve'IKanuniyye' de Görev Yapan Öğretim Üyeleri Tarafından Yazılan ve
Yayınlanan Tefsir ile İlgili Makaleler
Fakültede Usı11u'd-Dln bölümü başkanı olarak görev yaparken Eylül
2002 tarihinde dekan olan Doç. Dr. Ziyiid ed-Dağarnin'in yaymlanınış pek çok
makalesi bulunınaktadır. Daha ziyade Ürdün'ün dışmdaki memleketlerde
yayınlanan dergilerde çıkan mal<alelerinden bazılan şunlardır: Nazariyyetıı 'lİmdm Ebii Hdmid el-Gazuli fi't-Taumııl ma'a'l-Kur'dn Kırileten ve Felımen
ve Tefsiran; 244 Tefsiru 'l-Kur'dn İşkdliyyetu '1-Me.fhfimi ve 'l-Menhec. 245 Said
Nursi ile ilgili bir kitabı yayıulanan ed-Dağarnln'in İsldmiyyetu'l-Ma'rife fi
Dav'i İ'cdzi'l-Kur'un Kemii Yusavviruhu en-Nursf 46 ile el-Kur'un fi
Muvficeheti'l-Hadfireti'l-Garbiyye Beyne Muhammed Abdulı ve'n-Nursf 47
admdaki makaleleri de Nurs! ile ilgilidir. el-Bu'du '[- Vakiyyu fi'l-Ameli'tTefsiri Diruse Tahliliyye fi Tefsiri'l-Kurtııbi/ 48 el-Kur'uıı Beyne Afuki'lKırdeti ve 't-Tildvelı; 249 Mevki/tt '1- Va/ıyi Mine't-Tafimul Maa't-Turfisi'd-Dini
el- Yalıfidi/ 50 Tarşidu 'r-Rasfil Sallalldlıu Aleylıi ve Sellem Mesirete 's238

Diriisôt, el-Ulilm el-İnsiiniyye, aded 3, cild 16, 1989, 157-166.

239

Bulıfls, aded 5, cild 14, 1999,205-229.

240

Buhfls, aded 3, cild 14, 1999, 11-32.

241

Bulıi'ls ve 'd-Dirôsilt, adcd 6, ci1d 8, 1993, 155-181.

242

Ebhils, Silsiletu 'l-Jidilb ve'I-Luğaviyyiit, aded 1, cild Il, 1993, 9-42.
Eblıtls, Silsiletu 'l-lı.d(?b ve'l-Luğaviyydt, aded 1, cild 19, 2001, 9-53.

243
2 1

Mecel/etu'I-Muslim el-Mutlsir, Mısır, 1996, aded 80, 99-134.

245

Mecel/etu'I-Muslim el-Mutlsir, Mısır 1996, aded ın, ,13-45.
Mece!letu'l-Mw·!im ei-Muôsir, Mısır 1997, aded 83,49-83.
ı\fecelletu 'ş-Şeria ve 'd-Dirtlstlti'l-İsliimiyye, Cfimiatu'l-Kuveyt 1997, aded 33, 17-54.

+

246

147
HS

Mecelletu't-Tecdld, el-Ctımlatu'l-İs!Umiyye el--Alemiyye/Malizya, 1998, aded 4, 49-76.

2 19
'

Mecel!etu'ş-Ş'eria ve 'd-Dirôsôti'l-İsldmiyye, Clnıiatu'I-Kuveyl 1999, aded 37, 15-61.

250

Mecelle/u ·ş-Şeria 11e 'd-Dirr1sr1fi'l-İslômı)'ye. C3miatu'l-Kuveyt 1999, aded 39, 81-128.
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Sahilbeli ji F ehmi'l-Kur 'iini ve 'l-Ameli bih/ 51 M eziihirıı Tekrimi'l-İnsfin fi'lBeyiini'l-Kıır 'iini Kıraefi Fikri'n-Nm·si (Honoring of Man by God According
to The Understandiııg of Al-Nıırsi) 252 de ed- Dağanun'in yaynılaınnış makaleleri
arasındadır.
ed-Dağanıln'in şn makaleleri de yayınlanmak üzere kabul
edilmişlerdir: Maklisidıı '1-Kıır'lin fi. Fikri'n-Nıırsi; 253 Mellimihıı 't-Tecdfd fi
Fikri'l-Afglini fi.'t- TalimuZ Ma 'a 'l-Kıır 'lini'l-Keıim ve Eserııhıı fi Menheci'tTejsir fi'l-Asri'l-Hadfs/ 54 Menhecıı 't- TalimuZ Ma 'a 'l-Kur 'lin fi fi.kri'ş-Şeyh
Muhammed Reşid Rıza Ku·{ie Tahliliyye fi Tefsiri'l-Meniir/ 55 el-Emnu 'i256
İktisadi fi'l-Kur 'lin.
Ziyad ed-Dağaınln aynı zamanda ulusal ve uluslararası bazı ilm!
konferans ve sempozyumlara da tebliğ sunarak katılmıştır. el-Ma'hadu'l-Aıenıt
li'l-Fikri'l-İsliimi, Cem'iyyetu'd-Dirasali'l-İsliimiyye ve el-Urduniyye, ely cnnılk ve Mılte üniversiteleri tarafından 1994 yılında ortaklaşa düzenlenen
Ulılmu'ş-Şerla fi'l-CamHit el-Vakf ve't-Tırmılh adındaki ilınl sempozyuına,
Nahve Menheciyye Mıındabita fi. Tefsiri'l-Kıır'liııi'l-Kerfm adında bir tebliğ
257
suırmuştur.
İstanbul' daki İlim ve Kültür Vakfı' nin 1995 yılında düzenlediği
el-Mu'temer el-Aieınl es-Salis ei-Mun'akad Havle Fikri lledizzaman enNursl adındaki sempozyuma da Meııhecıı Bediu:zzaıniln en-Nursi fi Beyliııi
İ'cfizi'l-Kıır'lin adında bir tebliğ ile katılmıştır. ed-Dağanı"ın'in bu tebliği, diğer
258
bildirilerle birlikte Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak basılınıştır.
Malezya'dald el-Camiatu'l-İsHimiyyc el-Alemiyye'nin 1996 yılında düzenlediği
el-İngiliziyye ve '1-İsliim adlı sempozyum ile yine ayıu üniversitenin elMa'hadu'I-Aıenıt li'l-Fikri'l-İslamı ile birlikte Kualalıunpur'da 1997 yılında
düzenlediği el- İlacu' n-Nefs! min Manzıl.ri'l-İslami adındaki sempozyuınlara
da katılan ed-Dağarııiı1, bu son sempozyuma Eseru'l-Vahy fi'l-İltici'n-Nejsi
adında bir tebliğ suıımuştur. ed-Dağaınln ayrıca, İstanbul ilim ve Kültür
Vakfı'nın 1998 yılında İstanbul'da düzenlediği ei-Mu'temer el-Alem! er-Rabi'
li lledizzaman en-Nursl adındaki sempozyuına Maklisidu'l-Kuranfi Fikri'nNıırsi adındaki tebliği ile; el-Ma'hadu'l-Aıemt li'l-Fikri'l-İslfuııl ve el251
252
253
254
255
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m

Mecelle Havliyye eş-Şerfa ve 'd-Dirfisiiti'l-İslamiyye, Cfl.nıiatu Katar, aded 17, 171-213.
Diriisdt, Uhlnıi'ş-Şerfa, aded I, cild 29, 2002, 22-41.
Mecelle Havliyye eş-f;ı'erfa ve 'd-Dirdstlti'l-İsliiuıı)')'e, Ciimiatu Katar, 2002, aded 20.
Mecelletu 'ş-Şerfa ve 'd-Dirtlsilti'l-İsldmiyye, Cfimiatu'l-Kuveyt tarafindan yayinlanacaktir.
Mecelletu 'ş-Şeria ve 'd-DirQ.\'fili'l-İsldnıı)'ye, O'imiatu'l-Kuveyt tarafından yayinlanacaktir.
Diriisiit, U!Umi'ş-Şerfa'da yaymlanacaklır.
B k. Bnhlisu Mu 'temeri Ulii.mi'ş-:)erfa fi'l-C{Imiôf: el- Wtki' ve 't-Tumtllt, Anıman 1994, l/401-438.
Arapçası için bk. Rulıllsu'I-Mu'remer d-Alemi es-Sôli.v li Bedtzzamiln en-Nııt.l'/, Nesil Yay. istanbul 1996,
265-292. Türkçesi için bk. Bulıfi.I'II'!-Mıı'femer el-Alemi es-Stl/i,l' li Bed'lzzamtlu e11-Nursl, istanbul 1996,
283-:HS. ingilizeesi için bk. Buh{lsu'l-Mu'temer e!-li.leml e.1·-Sô/i.r li Bedfuamdu eıı-Nur.\'1, Sözler
Neşriyat, İstanbul 1997,299-337.
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Munazzamatu'l-İslamiyyetu

Ji't-Terbiyeti ve'l-lliilm ve's-Sakllfe'nin 1999
yılında Cemaluddin el-Afgaııi ve düşünceleri ilc ilgili olarak düzenlediği
senıpozyuma da Menhecu'l-Afgdnf fi't-Tefsfr adındaki tebliği ile iştirak
.

. 259

etmıştır.

Üniversitenin en yaşlı öğretİnı üyelerinden biri olan Irak asıllı Hasib esSamarrai'nin Irak, Libya, Fas ve Cezair'de görev yaparken yayınlanmış pek çok
makalesi vardır. Alu'l-Beyt Üniversitesinde bir süre görev yaptıktan sonra
ayrılan ve Lübnanlı olan Abdullah Abdurrahman el-Hatib'in el-İmam eıı-Nursf
ve Vucillıu 'l-İ'cazi'l-Kur'ani İndelıu 260 adında Said Nursi'yi işleyen bir
makalesi; Sami Ata Hasan'ın en-Nesh ji'l-Kur'dni Beyne'l-Mueyyidine ve'l261
Muarıdin, ile el-Kıssatu 'i-Kur 'dniyye Hasaisuhd ve Elıddfuhd ve Da 'vatu 'tTekrari Fihd 262 adında iki makalesi; Alınıed en-Neyfer'in et-Tefdsiru'lKur'aniyyu Kırae .fi'l-Menlıec; 263 Birleşik Arap Emirlikleri Zayid Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Arap Dili Bölümünde görev yapan Hani Tevfik Nasmllah'ın,
en-Nucfi;m - Nizamu 'ş-Şevahid en-Nalıviyye fi'l-Kur'dni'l-Kerim (I) elMuaırabdt bi'l-Aldnıdti'l-Fer'iyye/ 64 Hamid en-Nuaymi'nin el-Luğa ve'lFelek fi Zılli Maani'l-Kur'dni'l-Kerfm; 265 adlı makaleleri ile yine Lübnanlı
olan Ridvan es-Seyyid'in ed-Dirasatu 'l-Kur'dniyye 266 ve el-Vahy ve 'l-Kur'dn
ve 'n-Nubuvve Kıraetun fi Kitabi Hisam Cait261 adında iki makalesi
yayınlannuş bulunmaktadır.

Aıu'l-Beyt

Üniversitesi
Kulliyyetu'd-Dirasati'l-Fıldıiyye
ve'lKanfuıiyye'de akutman olarak görev yapan Muhammed Halid Mansı1r'un da şu
makalesi yayınlanmıştır: Hukmu İlıticaci bi'l-Kiraati'ş-Şazze İnde 'l-Usuliyyin
(Validity of Odd Reading Among The Fundamentalists). 268 Kısa bir süre
öncesine kadar aynı üniversitenin Kulliyyetu' d-Dirasati'l-Fıklıiyye ve'lKanilniyye adındaki fakiiltesiniıı dekanlığırn yapan ve Eylül 2002 'de bu
görevinden ayrılan Kahtan ed-Dilrl"ııin de ed-Damiru Ene ji'l-Kur'dni'l-Kerim
269
adında bir makalesi yayrnlannuştır

ll k. Cem!lluddfn el-AfgtinlAttlulııı'l-Fikr?ve Metthecııhıı'l-Islti!ıf adlı eserde neşredilmiştir.
el-Mentire, eş-Şer/a ve ·z-Ktlnfln, aded 2, cild 5, Şevval t 420/Kiini.lnussani 2000, 281-362.
261
el-Mentire, eş-Şerfa ve 'l-Kiim/11, aded 2, dld 5, Şevval 1420/Kiinfınussani 2000, 363-400.
262
el-Mendre, eş-Şerfa ve '1-K{Jnflıı, aded 2, cild 5, Şevval 1420/Kiinünussani 2000, 563-590.
263
el-Mem1re, aded 3, cild 4, 69264
el-Men{Jre, aded 2, dld 7, 2001,237-280.
265
el-Beycln, Mecelle Fasliyye Sakdfiyye Hadclriyye, Cômiatu Ali'l-Beyt, aded 3, cild 1, 1418/1998, 51-68.
w. el-Beytln, el-adedu'r-rabi', el-dld 1, 97267 el-Beycln, adcd ı, elld 3 Kış 1421/2000-2001, 65-80.
268
Dirôsiit, Ulılmu'ş-Şerla, aded 2, eild 26, Şahan 1420/Teşrinussani 1999,370-383.
269
el-Beyôu, adcd4, cild ı, Sonbahar 141911998,7-24.
259
260
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Camiatu'l-Balka et-Tatbikiyye Kulliyyetu'd-Da'va ve Usüli'd-Din'de
yapan Dr. Salah el-Hillidi, çalışınalarını daha ziyade kitap
halinde neşretınektedir. Bununla beraber, el-Halidl'niu Evkiif Bakanlığmın
yayın organı olan Hedyu' 1- İslam adlı dergide Nemüze c mine '1- Viivi'lİsti'ııiifiyye fi'l-Kur 'iiıı adında bir makalesi yayınlanmıştır. 270
öğretim üycliği

S-Özel

Zerkil

Üniversitesi

Kulliyyetu'ş-Şeriada

Görev

Yapan

Öğretim Üyelerinin Tefsir ile İlgili Yayınlanmış Makaleleri
Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi bir süre Ürdün Üniversitesinde
çalıştıktan sonra 1997 yılında yardımcı doçent olarak Özel Zerkil Üniversitesi
Kulliyyetu'ş-Şerlada göreve başlayan Ahmed Muhammed Muflih el-Kudafm
el-Kiiidetu 'ıı-Nalıviyye ve Meda Saliilıilıii li'l-Hukmi ale 'l-Kıraati'l
Kur 'iiııiyye adında bir makalesi yaymlanııuştır. 271 İlmu 't- Tecvfd ve Eserulıu fi
Takvfmi'l-Lisiiıı ve Taslıflıi'ıı-Nutk (The lmpact of The Scieııce of Recitatioıı
on Correctüıg The Proııuııcatioıı) el-Kudilfın yayınlanan başka bir
makalesidir. 272 el-Kudilfın yayıillauan diğer bazı makaleleri şun1ardır: eş-Şi'ru
fi'l-Hadfsi'ıı-Nebeviyyi 'ş-Şerif ve fi Dav 'i'l-Ayiiti'l-Kur 'iiııiyye; Nazariyyetu 'tTekrar fi'l-Kur'iini'l-Kerlm İnde Bedtuzzaman en-Nursf; Mekiiııetu'l-Kuds
fi'l-İsliimi min Hilali'l-Kur'iiııi ve 's-Swmelı.

Aynı

fakültenin

öğretim

üyelerinden olan Cemal Ebu Hassan da,

Kıraatun Nakdiyyetun li Kitabi'l-Keif an Manalıici'l-Edille l'İbn Rüşd adında
bir ilıni çalışmayı, .A.ıu'l-Beyt Üniversitesinde Nedvetu'l-Atilfi-Fikrl !'İbn
Rüşd adında

düzen1enen sempozyuma sunmuştur. Muviizene Beyne Kitiibi
Bediiiu 'l-Fevfiid l'İbni'l-Kayyim ve Netaicu 'l-Fikr fi'n-Nalıv li's-Sulıeylf
adındaki çalışma da Ebu Hassan'lu yaymlanan bir makalesidir?73
Özel İrbid Üniversitesi Kulliyyetu'ş-Şeria ve'l-Kaufiu'da görev yapan
Dr. Ahmed Süleyman el-Avd Beşilyira'niıı da el-Ceviiııibu't-Tiirflıiyye ve'lFikriyye ve'n-Nef•iyye li Gazveti Bedr Kema Yusavvirulıfi el-Kur'iinu'l-Kerim
adındaki makalesi yayınlanmıştır 274 el-Eb 'iidu 's-Siyiisiyye ve '1-Askeriyye ve'lİktisadiyye li Gazveti Bedr .ff Dav'i'l-Kur'iini'l-Kerfm adındaki makalesi de

270

271

272

273
274

F.S

Bk. yıl 1988, 9-12.
el-Meu{/re, el-Ulılmu'l-İsliimiyye ve'ş-Şerfa, aded 2, cild 7, Receb 1422/Eylül 2001, l73-202. (Ahmed
Hii.lid Şükri ile birlikte).
Mecelletu'z.-Zerktl li'l-Bulu/s ve'd-Diılise, Mecelle İlmiyye 1viulıakkeme, İmil.detu'l-Bah.~i'l-İlmi fi
Cfl.miati'z-Zerkfi el-Ehli'yye, aded 1, cild 2, ez-Zerk3. el-Urdun, 1421/2000,37-58.
Dirôsdt, Ulflmu 'ş-Şeria, aded 2, cild 24, 1997.
Bk. Jvfecelletu irbid li'l-Buhfls ve'd-Diriisiit (Jrbid Journal for Research aud Sludie,\'), aded 2, cild 4,
2002,91-142.
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yayma kabul edilmiştir. 275 Beşiiyire'nin yazdığı şu makaleleri ise henüz
yayııılaınnamıştır: Gazvetu Uhud Diriise Talıliliyyefi Dav'i'l-Kur'iini'l-Kerim;
Gazvetu'l-Aiıziib Diriise Talıliliyye fi Dav'i'l-Kur'lini'l-Kerfm; el-Harbu'dDiplomiisiyyetu fi Gazveti'l-Hudeybiyye ve Sullıilıli fi Dav'i'il-Kur'lini'lKerim; Nukatu '!-İttifak ve 'l-İftiriik Beyne '1-Edylini's-Semliviyye es-Seltis fi
Dav'i'l-Kur'lini'l-Kerfın Aym üniversitenin Edebiyat Fakültesinde yardımcı
doçent olarak görev yapan Dr. Eymen ei-Ahıned'in de el-Kur'iiıı ve'ş-Şi'r
276
adında bir makalesi yayınlarınnştır.
Özel Cereş Üniversitesi Kulliyyetu'ş-Şerlada görev yapan Felınıl Said
et-Televvusu'l-Fikrf ve Eserulıu fi Televvusi'l-Bf'iyye; et-Tezyfl elKur 'iiııi Bi Gayri'l-Esm/ii ve 's-Sifiiti fi'l-Kur'iini'l-Kerim ve Eserulıu fi
Biııiii'ş-Şalısiyyeti'l-Muslime ve es-Suiil el-Kur'iini ve Eserulıu fi Biniii'ş
Şalısiyyeti'l-Muslime adlı makaleleri yayınlarunak için beklemektedir.
Şı1ıniin,

İliil:ı:iyiit alanında eğitim veren Fakültelerde görev yapmamakla birlikte

Tefsir ve Ulümu'I-Kur'iin ile ilgili makale yayuılayan Ürdünlü alimler de vardır
ki, tespit edebildiklerinıizi şöylece sıralayabiliriz: Kitiibu Luğati'l-Kur'lin li
Abdillii/ı b, Abbas Radiya!Uilıu An/ı el-Muteveffli Sene 68/ı./687m, Mahtı1t ve
Mathü nüshalardan tahlil yapan: Muhaınnıed Hayr el-Bukiif; 277 Biniiu 'ş
Şa/ısiyye fi'l-Kıssati'l-Kur'iiııiyye, Prof Dr. Mustafa Ulyan; 278 eş-Şiiir ve
Tecribetulıu fi Ziliili Sureti'ş-Şuarii, Prof Dr. Mustafa Ulyıtn? 79 el-Hec/i' fi
Ziliili Sureti'ş-Şuarii, Prof. Dr. Mustafa Ulyiin; 280 el- Vücfllı ve'n-Nazliir ve
Tercemetu Malini'l-Kur'liıı, Dr. Ahmet Matlı1h; 28 ı Zlilıiretu't-Tafdil Beyne'lKur'lini'l-Kerfm ve'l-Luğa, Ebu Said Muhanmıed Abdulmec1d 282
Buraya kadar serdedilen bilgilerden, makalemizin

başında

da

işaret

ettiğimiz gibi, Ürdün'de Kur'an iliınieri ve Tefsir alınınıda azıınsarunayacak

derecede çok çalışınanın yapıldığı anlaşılmaktadır. Başta kendi ülkemiz olmak
üzere diğer İslam ülkelerinde de bu alınıda ciddi çalışmalarm yapıldığı
ınuhakkaktır.
Nitekim ülkemizde yapılıınş çalışınaların Türkçe olarale
neşredildiği bazı escrlerin varlığındmı haberdarız. Türkiye İlahiyat Fakülteleri

275

276

m
278

m
280
281
282

Mecelle/u İrbid li '1-Buhıls, makaleyi yayınlamaya kararvenniştir.
İrbid li 'l-Bıt!ıı1s ve'd-Dirilsiif aded 2, cild 4, 2002, 179-208.

Mecelle tu Mecmai'I-Luğa ei-Arabiyye el-Urdwıf, aded 46, ytl 16, 1414/1994, 131 -146.
Mecelletu Mewuıi'f-Luğati'l-Arabiyye el-Urdımf, 1995. Doktorasım eıHıakd el-edebi ahımnda
Ciimiatu'J-Ezher'de 1978 yılında yapan ınüellif, hil.len el-Climiatu'J-1-liişiıniyye'de görev yapmaktadır.
Makale, Ivfalezya 'da çıkanMecelle İslt:imiyye ef.Ma'rife'de 1998 yılında yayınlannnştır.
EbluJsu Mu'temeri'l-Edebi'f-İsldnıf: el- Vilki' ve '1-Tumı?fı, Cfımiatu'z-Zerkft el-Ehliyye'de çıkmıştır.
Mecelletil Mecmai'l-Luğa ei-Arabiyye el-Urdımf, adcd 58, yıl24, 1420/2000. ı 1-50.
Mecelletil '1-Belkil, ei-Ulılm ei-İnsdnixve ve '1-ictimdiyye. aded 1, cil d 9, 2002, ZD-260.

::
,.::l=:

'

59

Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Bibliyografyası (Özgeçmişleri ve
Bilimsel Çalışmaları); 283 Türkiye Kur'an Makaleleri Bibliyografyası 284 ve
Kur'an İliınieri Sahasında Neşredilen Eserler (1923-1992) ve Yapılan
Tezler285 adlı eserleri bu meyaoda zikredebiliriz. Ancak, üniversitelerimizde
görev yapan öğretim üyelerinin çalışmalarını, yurt dışında tanıtan herhaogi bir
esere ne yazık ki rastlamadık. 286 Ayrıca diğer İslam ülkeleri ile Batı illeınİnde
yapılnnş çalışmaların derli toplu tanıtıldığı bir çalışmayı da görmedik. Oysa,
alimierin birbirlerini ve yaptıkları çalışmaları bilip tammaları açısından bunun
büyük bir zamret olduğu kaoaatindeyiz. Esasen biz de bu maksatla bu çalışmayı
yaptık. En yakın zamaoda, il.limlerimizin Kur'ao ilimleri konusunda yaptıkları
çalışmaları yurt dışında; diğer ülkelerde yapılmış çalışmaları da ülkemizde
tanıtacak eserlerin meydana getirilmesi en büyük temennimizdir. Böylece
Allalı'ın kelamına hizmet konusunda ne kadar çok emeğin ortaya konulduğu
müşahede edilebilecek; bilassa işlemnemiş veya az ele alımnış konularda yeni
çalışmalar yapılarak, ilahi kelamın dalıa iyi anlaşılınasına katkı sağlamnış
olacaktır. O kelam ki; "şayet yeryüzündeki ağaçların tümü kalem; denizierin
tümü de mürekkep olsa; üstelik bunlara yedi deniz daha ilave edilse, yine de
tükenmeyecektir. "287

283
284

285
286

Hazırlayanlar: Yakup Çiçek- Bünyaınin Açıkalın, İstanbul
Hazırlayanlar: Murat Sülün- Ömer Çalık, İstanbull999.
Hazırlayan: Süleyman Mollaibrahimoğlu, İstanbul 1993.

Alu'l~Beyt Üniversitesi Kulliyyetu'd-Diriis1Ui'l-Fıkhiyye ve'l-KaııUniyye'de yüksek lisans yapan Selman

Akkaya

adında

bir Türk öğrenci, Ziyiid cd-Dağamin'in (ve ayrıca Türkiye'den Suat Yıldırım'ın)
Cuhüdu Uleınii.i't-Tefslr fi Turkiyfi fı'l-Petra min 1923-2000 adında bir tez almıştı.
ki Selman Akkaya 2002 yılında Kazakistan'da geçirdiği bir tratik kazası sonucu vefat etmiştir.

danışmanlığı altında

Ne

yazık

Dolayısıyla çalışma yapılamamıştır.

m

2000.

Bak. Lokman, 31127.

