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DÜZENLEME KURULU ADINA

Sn.  Prof. Dr. Eyüp BAŞ

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Sayın Diyanet İşleri Başkan yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kamil 
Yılmaz hocam, sayın dekanım Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal hocam, 
İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı mütevelli heyet başkanı çok 
muhterem Lütfi Doğan hocam, siz saygıdeğer davetliler, katılımcılar 
ve sempozyumun ev sahibi olan genç akademisyen kardeşlerim! He-
pinize şahsım ve İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı İlahiyat 
Araştırmaları Merkezi adına hoş geldiniz diyor, sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum.

Değerli davetliler! Öncelikle hoş geldiniz şeref verdiniz. Efen-
dim, bugün burada İlahiyat Araştırmaları Merkezi’nin, İslam 
Medeniyeti’nin Yapı Taşları başlıklı öğrenci sempozyumunun ikin-
cisini icra etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle böy-
lesine anlamlı ve sıradışı bir organizasyonun gerçekleşmesinde, has-
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belkader katkısı olan biri olarak duyduğum memnuniyet ve sevinci 
sizlerle paylaşmak isterim. Bana bu mutluluğu tekrar nasib eden Ce-
nab-ı Hakka sonsuz şükürler ediyorum.  

Bildiğiniz üzere İlahiyat Araştırmaları Merkezi, İslami İlimleri 
Araştırma ve Yayma Vakfı bünyesinde 2006 yılı başında, İlahiyat 
ilimleri alanında araştırmalar yapmak, araştırmacılara destek olmak, 
projeler üretmek, üretilen bilginin ulusal ve uluslararası düzeyde pay-
laşımını sağlamak amacı ile kurulmuş bir araştırma merkezidir. 

Değerli davetliler, sevgili öğrenciler! İLAMER bahsettiğim amaç-
lara matuf olarak yürüttüğü çalışmaları, 2008 yılından bugüne “Li-
sans Akademik Destek Programı” adı altında farklı ilahiyat disip-
linlerine özgü araştırma gruplarıyla devam ettirmektedir. Araştırma 
gruplarının çalışmaları üç yıla yayılmış durumdadır. Buna göre 2. 
sınıftan alınan öğrencilerimiz fakültedeki öğrenimlerine paralel ola-
rak Arapça hazırlık, sonraki bir yıl alan dersleri, son bir yıl da danış-
man hoca nezaretinde telif veya tercüme proje dönemi geçirmekte, 
akademik hayatta karşılaşacakları seminer, tez, makale, tebliğ metni 
hazırlama ve sunma gibi her tür etkinliğe hazırlanmaktadırlar ki, öğ-
renci sempozyumu organizasyonu söz konusu dönem için bir uygu-
lama alanıdır. Öğrencilerimiz ayrıca iki yıl boyunca İngilizce desteği 
almaktadırlar. Şu an İLAMER, Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, İslam 
Tarihi, Arap Dili ve Belagatı olmak üzere beş araştırma grubu ile faa-
liyetlerini sürdürmektedir. 

Değerli davetliler, sevgili öğrenciler! İlahiyat sahasında li-
sans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin özgüve-
nini artırmak, onları bu sahada özne olmaya hazırlamak, öğrenci-
akademisyen iletişimini güçlendirmek ve ortak projeler hazırlamayı 
teşvik etmek am acıyla düzenlenen bu yılki sempozyuma tebliğ 
veya müzakereleriyle toplam 49 genç akademisyen kardeşimiz 
katılacaktır. Bunların 36’sı lisans düzeyinde; 10’u yüksek lisans; 3’ü 
de doktora düzeyindeler. Katılımcılarımızın büyük çoğunluğu Ankara 
Üniversitesi’nden olmakla birlikte, Marmara Üniversitesi’nden 
2; Konya Üniversitesi’nden 3; İstanbul Üniversitesi’nden 1; 
Cumhuriyet Üniversitesi’nden 1; Boğaziçi Üniversitesi’nden 1 ve 
ABD Temple Üniversitesi’nden 1 genç akademisyen kardeşimiz 
aramızda bulunmaktadır. Kendilerine misafirimiz olmaları nedeniyle 
özel selamlarımı sunuyor, hoş geldiniz diyorum.
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Ben sözlerimi daha fazla uzatmadan, İSİLAY Vakfı mütevelli 
heyet başkanı Lütfi Doğan hocamıza, başta Ahmet Remzi Hatip ve 
Abidin Çetin beyler olmak üzere vakfın diğer yetkilileri ve gönüldaş-
larına, bizlere verdikleri maddi ve manevi destekleri için sonsuz şük-
ranlarımızı arz ediyorum. Ayrıca İLAMER araştırma gruplarına hal-i 
hazırda dersler veren (Prof. Dr. Bünyamin ERUL, Prof. Dr. Mehmet 
AKİF KOÇ, Doç. Dr. Ahmet Ünsal, Yrd. Doç. Dr. Tahirhan AYDIN, 
Dr. Ömer ACAR, Dr. Yaşar DAŞKIRAN, Doç. Dr. Ahmed Cuma, Dr. 
Mahmut DEMİR, Dr. Ali Parlak, Hüseyin Akıncı, Velid Selame ve 
Zeynelabidin BAŞAR)  hocalarımıza; yürütülen diğer programlara 
emeği ve desteği geçen tüm hocalarımıza teşekkürler ediyorum.

Huzurlarınızdan ayrılırken sempozyuma katılan bütün kardeşleri-
me başarılar diliyor, kendilerini böyle bir uğraşa kanalize ettikleri için 
tebrikler ediyor, ilim yolundaki çabalarının ilim-amel-ihlas bütünlüğü 
boyutuna ulaşmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.  
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      Sn. Lütfi DOĞAN

Diyanet İşleri Eski Başkanı,

 İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı Mütevelli  
Heyet Başkanı

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbilalemin. Vessâla-
tü vesselâmü alâ şefîi’l-mürselîn seyyidinâ ve senedenâ Muhamme-
din ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

Sayın Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız, İlahiyat fakültemi-
zin muhterem dekanı, muhterem hocalarımız, kıymetli davetliler, 
kıymetli hanımefendi evlatlarım. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi 
hepinizin, hepimizin üzerine olsun.

Öncelikle teşriflerinizden dolayı hepinize şükranlarımı ifade 
ediyorum. Bizi bu güzel mekanda bir araya gelmemizi sağlayan, bu 
sempozyumu organize eden Prof. Dr. Eyüp Baş beyefendiye ve siz 
değerli talebelerimizin en güzel şekilde yetişmesi için emek veren 
bütün hocalarımıza ayrı ayrı halisane şükranlarımı ifade ediyorum. 
Bu bizim için bir bahtiyarlıktır. Çok mütevazi olan İslami İlimleri 
Araştırma ve Yayma Vakfımıza fikirleriyle, düşünceleriyle, ilimleriy-
le olduğu gibi diğer her yönden yardımcı olan kardeşlerimizin hepsi-
ne şükranlarımı arz ediyorum. Bunların hepsi bu büyük milletin azim 
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ve iradesinin bir sonucudur. Bundan dolayı Cenab-ı Hakk’tan mil-
letimize dünya hayatları devam ettiği sürece birlik, dirlik, kardeşlik 
şuuru içerisinde kıyamete kadar İslam’a, Kur’an’a, İslami ilimlere, 
insanlığa en hayırlı hizmetlerde başarılı olmalarını Allahu Teala’dan 
niyaz ediyorum.

Söze başlarken vaktiyle merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal Bey 
ile Arnavutluk’ta bulunuyorduk. Buradan başka bir yere gidecektik 
fakat bir de baktım ki bizim oturduğumuz bölümde üç tane yabancı 
var. Bizim gibi. Biz de yabancıyız. Yanlarına vardım. Selam verdim. 
Ne maksatla burada olduğumuzu söyledim. Hoş geldiniz, dedim. Ve 
yolcu olduğumuz için Allah ısmarladık dedim. Dediler ki; bizim bir 
başkanımız var şimdi gelecek dediler: Otelden çıkarken bir zat geldi 
ve selam verdi. Dedi ki görüştüğünüz heyetin sorumlusu benim. Ben 
bir İslam ülkesindenim –onu söylemiyorum şimdi- dedi. Bugün içeri-
sinde misafir bulunduğumuz bu memleket yani Arnavutluk dünyada-
ki en fakir ülkelerden biri ve birincisi. Yardım götürdük buraya. Ama 
sizden bir ricamız var. Bir İslam ülkesi Türkiye Cumhuriyeti olarak 
ve oranın vatandaşları olarak net olarak sizden ricamız şu: İnsanlığın 
sıkıntılarını görüyorsunuz, hissediyorsunuz. İnsanlığa hizmet etmek 
üzere size büyük sorumluluk düşüyor. Siz görevinizi yaparsanız biz 
kardeşleriniz hizmetlerinizde sizinle birlikteyiz, gerekirse arkanızda 
hizmetin başarıya ulaşması için elden gelen gayreti kanımızla, canı-
mızla yerine getireceğiz. Tabi bu söz beni çok sevindirdi. Ama çok da 
düşündürdü. Neden? Hani geçenlerde de bir yerde söyledim. 

Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim

Adam! Aldırma da geç, git, diyemem aldırırım

Çiğnerim, çiğnenirim Hakkı tutar kaldırırım

Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu

Bizim bu toplantıları bundan şu kadar yıl önce Mehmet Akif dile 
getirmişti. Şimdi öyle bir durum ki biz Müslümanlar olarak başta da 
Türkiye olarak Allah’ın ihsan buyurduğu büyük zenginliklere sahi-
biz. Bu zenginliklere, dünyanın hepsini bir yere koyun bu zenginliğe 
ait bir bölümü de diğer tarafa koyun bu zenginlik değil bu dünyayı, 
dünyalardan da daha ağır gelir. Bir örnek olarak arz edeyim.
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Bismillahirrahmanirrahim. “İnneme’l-mü’minûne ihvetün…” 
“Ancak müminler birbirleriyle kardeştirler.” Dikkat buyurun. “An-
cak müminler birbirleriyle kardeştirler. Öyleyse sadece iki kardeşi-
niz arasında bir kırgınlık, dargınlık olsa dahi derhal onu iyileştirin. 
Ve bu görevi yerine getirme hususunda Allah’tan korkun. Allah’ın 
buyruğuna saygılı olun. Rahmete nail olasınız.” Şimdi yapılması la-
zım gelen hizmetler çok iken –hani bir misal vardır- İbrahim Pey-
gamber’in Allah’ın peygamberi olarak Nemrut’a gönderildiği zaman 
Nemrut kızıyor onu ateşe atıyor. Bir karınca da gidiyor. Soruyor birisi 
nereye gidiyorsun? Allah’ın düşmanı Nemrut, Allah’ın sevgili kulu 
İbrahim’i ateşe atmak istiyor. Onu yakmak istiyor. Nemrut’un yaktığı 
ateşi söndürmek üzere su aldım ağzıma oraya gidiyorum. Bu kadar az 
bir su ile o koskoca ateşi söndürmek mümkün olur mu? Ben bu su ile 
o ateşi söndüremezsem veya oraya ulaşamazsam. Ben o yolda ölürüm 
cevabını veriyor. Tabi bu bir hikâyedir. Sonuç şu, İslam dünyasının, 
İslam âleminin, memleketimizin birçok meseleleri olduğu halde aca-
ba İslami ilimleri araştırma, yayma vakfı ne yapıyor? Bu çok naçiz, 
küçük hizmeti bir netice verecek mi? Allah’ın izniyle verecektir. Bu 
fidanların meyvalarını görmenin bahtiyarlığı içindeyim. Allah’ıma 
şükrediyorum. Değerli kız evlatlarımı gönülden tebrik ediyor başarı-
larının devamını Allah’tan diliyorum. Erkek evlatlarımı da onlar gibi 
tebrik ediyorum. Bu evlatlarımızın ilim adamı olarak gerek erkek, 
gerekse kız evlatlarımızın ilim sahibi, müstesna insanlar, iyi insanlar 
olarak yetiştirilmesinde emeği geçen bütün hocalarımı gönülden teb-
rik ediyor, dua ediyorum. Allah razı olsun diyorum.

Değerli davetliler! Kıymetli kardeşlerim, kıymetli evlatlarım! Ger-
çi bazı zamanlarda şu sözleri de söyleyenler olmuştur. Dert çok, hem 
deva yok, düşman kavi demişler. Zamanına göre doğrudur. Dert çok 
deva da çok elhamdulillah. İşte her biriniz ilmin ışığını, Kur’an’ın 
ışığını çevrenize göstereceksiniz. Yaşayışınızla, konuşmalarınızla, 
edep ve terbiyenizle sizi tanıyan kimseler, “Ah şu insanlar gibi, şu 
evlatlarımız gibi iyi insanlar safında yer alsam diyecek kişiler çok 
olacaktır. Çünkü insanlığın yapısı temizdir. Kur’an-ı Kerim’de Allah 
Teala, Bismillahirrahmanirrahim “Velekad kerremnâ benî Ademe ve 
hamelnâhum…” Cenab-ı Hakk Kur’an-ı Celili’nde şöyle buyuruyor 
demin okuduğum ayet: “And olsun ki insanı çok değerli bir varlık 
olarak yarattık.” Kim buyuruyor bunu? Varlık âleminin sahibi Allah 
Teala bize bu şeref yeter. Değerimizi, kıymetimizi, kadrimizi bilelim. 
İnsanın değerini, kıymetini, kadrini bilip acaba ona bir hizmetimiz 
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olabilir mi? Eskilerin güzel bir şeyi var. İmam-ı Azam Ebu Hanife’ye 
sormuşlar. Efendim siz bu ilmi nasıl öğrendiniz? Bildiğimi öğretmek-
ten, bilmediğimi de bilenlerden öğrenmekten hiç çekinmedim. Ve 
böylece vaktimi değerlendirdim. Elhamdulillah.

Demek ki, yetişmiş ilim adamlarımızdan gücümüzün yettiği öl-
çüde istifade edeceğiz. Ama bildiğimiz kadarını da etrafımızdaki in-
sanlara öğretmenin de bizim görevimiz, sorumluluğumuz olduğunu 
unutmayacağız. Tabi burada usûl çok önemli. Kur’an-ı Kerim’e yine 
Allah Teala bize bildiriyor. Nedir o? “Ey mü’min! Sen –başta tabi 
Peygamber Efendimize ve Onun mümtaz şahsiyetinde de iman şere-
fine ermiş her bir mümine- insanları Rabbinin yoluna, Kur’an’ın yo-
luna bilgiyle, güzel sözlerle, güzel nasihatle davet et.” Demek ki biz 
hizmetimizi yaparken, hocamızdan ilim alırken talebe kardeşlerimi-
ze, arkadaşlarımıza bilgilerimizi aktarırken hocamızı, ana-babamızın 
daha üstünde diyebileceğimiz kadar hürmetle; talebelerimize kendi 
gözbebeğimiz gibi, kardeşlerimiz olduğunu öylece bilip öğretmeye 
çalışacağız. Ve şunu bileceğiz. Bizim Peygamberimiz bizi yetiştiriyor 
ve şöyle buyuruyor. “Ey mü’min! Ya alim ol, bilgin ol. Ya öğren-
ci, ilim öğrenen ol. Bu imkana sahip değilsen onları dinleyen ol. Bu 
imkan da yoksa onları seven ol. Beşinci olma. Helak olursun” Bu 
hususlarda imkanlarımız çok araştıracağız, bulacağız adeta susamış 
insana bir bardak su sunmak gibi bildiğimizi kardeşimize aktaracağız. 
Şunu düşüneceğiz. İnsanların en hayırlısı onlara faydalı olandır. İn-
sanın diğer insanlara bildiği kadar sağlam bilgiyi aktarmasında daha 
değerli bir hizmet olabilir mi? En önemli hizmetlerden biri belki de 
birincisidir, diyebiliriz. Belkiyi de kaldırabiliriz. Birincisidir. O hal-
de İslami ilimlerde talebe olarak devam eden evlatlarımı gönülden 
tebrik ediyorum. Bu yavrularımızın yetişmesi için ilim sahibi olarak 
memleketimize hizmet vermek üzere yetişmeleri için gayret gösteren 
hocalarımızı daima şükranlarımı arz ediyorum. İlahiyat fakültesi ho-
calarımızı ve ayrıca özel olarak yetişmiş ve yetiştirmeye devam eden 
hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum. Başınızı ağrıttığımı biliyo-
rum. Bu ilimde daha başarılı olmak için bir ilim adamımızın uygu-
ladığı prensibi siz değerli hocalarımın yanında kıymetli evlatlarıma 
hatırlatmak istiyorum. Bilgiyi elde etmek için sabır, dünyanın aldatıcı 
ziynetlerine değer vermemek. Zaten Müslümanın varlığı, davranışla-
rı, giyimi, en güzel, en iyi, en temiz örnektir. Ama başkalarına gıpta 
etmeye gerek yoktur. Bunu söyleyen de; başarılı olmak için bize ışık 
tutan ilim adamlarımızdan biri İmam Nevevi (rahmetullahi aleyh)dir. 
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Bir, İlme sarılın, aman ilim. Nereden nereye, beşikten mezara kadar. 
İki, sabır, üç, dünya ziynetleri bizi aldatmamalı. Dünyada Allah’ın 
verdiği nimetlerden Onun emrine uygun en iyi şekilde yararlanmalı 
ama sakın bu nimetlere tamah edip de dünya ziynetlerine aldanmama-
lı ki başarımız çok olsun. 

Sonuç olarak şunu arz etmek istiyorum. İslami İlimleri Araştırma 
ve Yayma Vakfımız 1987 yılında 7 arkadaşla birlikte kuruldu. Ga-
yemiz bu büyük milletimize ve İslam toplumlarına az önce sizlere 
verdiğim misal karıncanın ağzında taşıdığı bir damla su kadar bir 
hizmetimiz olabilir mi? Ama Kur’an-ı Kerim’de Allah Teala’nın bü-
tün ehl-i imana bir müjdesi var. Allah yolunda bir adım atana Allah 
Teala 10 mükafat, hatta 700 hatta sayısız mükafat veriyor. Şahsen 
bir kardeşiniz olarak ben bunu gözlerimle görüyorum. Hiçbir hizmet 
yapamadığım halde, bundan ızdırap duyduğum halde attığımız bir 
iki adıma Cenab-ı Hakk binlerce mükafat ihsan etti. Bu kadar ilim 
adamlarıyla elhamdulillah yüz yüzeyiz. Bu kadar kıymetli evlatla-
rımızla bir aradayız. Bundan dolayı Cenab-ı Hakk’a sayısız hamdü 
senalar ediyorum. Ben epey vakit aldığımı biliyorum. Bir araya gel-
mişken kıymetli evlatlarımı tebrik edeyim diye lafı bu kadar uzattım. 
Allah’tan hepinize üstün başarılar niyaz ediyorum. Hepinizi Allah’a 
emanet ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Vesselâmu aleyküm 
ve rahmetullahi ve berakâtühü.
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Sn.   Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil âlemin. Ves-
salâtü vesselâmu alâ rasûlina Muhammedin ve alâ âlihi vesahbihî 
ecmain.

Muhterem Lütfi Doğan Hocam, İlahiyat fakültemizin ve diğer 
ilim camiasından buraya gelmiş olan muhterem hocalarımız, değerli 
davetliler ve sevgili öğrenciler. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlı-
yorum. 

Böyle bir sempozyum hakikaten istisnai bir toplantı. Bugüne 
kadar sempozyumlar genelde bilim adamlarıyla, fakültedeki aka-
demisyenlerle yapılırdı, yapılır. Öteden beri böyledir. Ama öğrenci 
sempozyumları ülkemizde nadiren yapılıyor. Başka fakültelerde de 
öğrenciler bazen yapıyorlar ama bizim fakültemizde de işte sizlerin, 
hocalarımızın teşvikleriyle geçen sene zannediyorum birincisi yapıl-
dı. Bu ikincisi. Böyle bir ilmi toplantı hani diyorlar ya amatör işler 
bazen profesyonelce yapılan işlerden daha samimidir, içtendir, yapay 
şeylerden uzaktır. Diğer sempozyumlarda hocalarımız bir şeyler ha-
zırlarlar ama onların belli şeyleri vardır. O makale bir yerde yayınla-
nacak. Ondan puan alacak. Tebliğ sunmuş olacak. Onlar değerlendiri-
lecek. Kariyerinde onlar bir yerde değer bulacak. Kendi yükselmesine 
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vesile olacak ama sizin yaptığınız bu faaliyet tamamen içten bir çaba, 
hobi diyoruz ya zevkine, ilimle kazandığı bir takım özellikleri burada 
ortaya koyma çabası. Bu açıdan son derece önemlidir. 

Lütfi Doğan hocamız burada açıkladılar. İSİLAY vakfını gerçek-
ten çok fazla kişi duymuyor. Fazla kimse tanımıyor ama yaptığı bu 
eğitim hizmetleri, kültür hizmetiyle çok kalıcı izler bırakmaya, artık 
çok daha fazla duyurmaya başlayacak. Ben de Bedir Külliyesi diye 
isimlendirildiği dönemde, İlamer’den önce diğer hocalarla birlikte 
ders vermeye gelmiştim. Oradaki arkadaşlarımız bizim öğrencileri-
mizdi. Ve çok güzel bir ortamda sohbet gibi, ders müzakeresi gibi 
şeyler yapmak suretiyle onların biraz daha gelişmesini sağlıyorduk. 
Kendimiz de istifade ediyorduk. Samimi bir ortam içerisinde bir 
müddet böyle devam etti. Ve bu öğrencilerimizin hemen hemen hep-
si değişik fakültelerde, bir kısmı Diyanet İşleri Başkanlığımızda vb. 
yerlerde ama hepsi oradan almış oldukları eğitim ve ilave katkıyla 
kendi hayatlarında, kendi alanlarında çok başarılı oldular ve bunu da 
gösterdiler. Temayüz ettiler. O kadar memnun olduk ki belki bu üç 
beş yıl içerisinde olan bir şeydi bu. Sonra bir ara fetret dönemi oldu. 
Ama sonra yine toparlandı. İşte Prof. Dr. Eyüp Baş hocamızın da ifa-
de ettiği gibi 2006 yılından itibaren İLAMER adı altında yeniden, 
yeni bir programla canlandı. Eyüp Bey de işin başında bulundu. Sağ 
olsun çok ciddi gayretler sarf etti. Sistemli ve planlı bir şekilde yine 
ilahiyat öğrencilerimiz oraya rağbet ettiler. Hafta sonları işte burada 
izah edilen beş ayrı grupta çalıştılar. Arapçaları takviye edildi. Yatı-
lı orada dershane öğrencileri de var. Ama yapılan bu iş çok önemli. 
İlahiyat fakültesinde biliyorsunuz öğrencilerimiz değişik dersler alı-
yorlar ama yani bir koşuşturmaca oradan oraya derslerde müfredatın 
çok yoğun olmasından dolayı sadece derslerini geçmek için bir çaba 
sarf ediyorlar ama onun ötesinde ilave bir şey yapamıyorlar. Kendi 
adlarını imkanları ve zamanları olmuyor. Bir rehber, onlara destek 
verecek bir şey bulamıyorlar. İLAMER dediğimiz bu eğitim müessesi 
ile bu katkı sağlanıyor.

“Ve’l-müminu ve’l-müminat…” “Mümin kadınlar ve erkekler 
birbirlerinin dostlarıdırlar. İyiliği emretmek kötülüğü de nehyetmek-
le yükümlüdürler.” Bunu yapabilmek için de hep beraber kendimi-
zi geliştirmek zorundayız. İlahiyat fakülteleri belli ölçülerde bunu 
yapıyorlar. İlave katkı ve desteklerle de bu ilmi faaliyeti daha ileri 
götürerek kendimizi geliştirerek hayatımızın bundan sonraki safha-
larında bu aldığımız eğitimi en iyi şekilde bulunduğumuz görevlerde 
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kullanabilmek, bunda hem kendimiz hem de diğer insanları istifade 
ettirebilmek. Bütün mesele budur. Bunun içinde ihlas ve samimiyet 
işin başında var. Zaten hocamız işin başında ihlas ve samimiyetle 7 
arkadaşıyla bu vakfı kurduğunu söylediler ki öyledir. Bu samimiyet 
ve ihlasla da daha da büyüyecek. Aksayabilir ama ileride belli bir 
noktaya gelir. Yeter ki tohum atılsın. Fidan olur sonra büyür ağaç 
olur. Hocamız biraz önce Bedir’in fidanları demişti bu gençler için. 
Bedir’in fidanları Bedirin aslanları olacak inşallah. Ve ilerisinde ha-
kikaten bu ülkemize, bütün İslam alemine büyük bir hizmet yürütü-
lecek. Bir kere ilim dediğimiz şey hepiniz biliyorsunuz son derece 
önemlidir. 

İlim sahibi olmak zor bir iştir ama özellikle bizim İslami bilimlerde 
çok şerefli bir iştir. Maddi, manevi her yönden önemi olan bir çabadır. 
Bunu yerine getirmemiz lazım. Bunun için de donanımlı olmamız 
lazım. Bizler ilim sahipleri olarak yani ilimden bir şeyler öğrendik. 
İlim bir derya, sonu gelmez. Hepimiz nereye kadar gidersek gidelim 
bu ilmin talibiyiz, talebesiyiz aynı zamanda. Bu ilimden, bu derya-
dan ne alırsak, bünyemize ne katarsak bizim için büyük bir kazanç 
olacak. Ve bizim müstakil bireyler olarak dayanışma içerisinde bu 
memlekete büyük bir hizmet yapmamıza vesile olacak. Bunu şunun 
için söylüyorum. Biliyorsunuz Türkiye’nin durumunu bazıları bir 
şeyler öğreniyorlar veyahut da öne çıkıyorlar. Diyorlar ki biz her şeyi 
biliyoruz. Çok şey biliyoruz. Siz bize tabi olun. Evet insanlar tabi 
oluyorlar. Çok tabi olan oluyor. Hayırlı işler de yapılıyor tabi ki kimse 
buna bir şey diyemez. Öyle bir noktaya geliyor ki sizi esir alıyorlar. 
Zihnen sizi esir alıyorlar. Ben bazen diyorum ki öyle bir noktaya ge-
liyoruz ki zihinleri klonlanmış nesiller ortaya çıkıyor. Zihinleri klon-
lanmış. Bir kişi var. Diğerleri onun kopyası. İslamiyet böyle bir şey 
istemiyor ki. Allah da böyle bir şey istemiyor. Yani bizler hepimiz 
kendimizden mesul özgür bireyler olmak zorundayız. Ve her alanda, 
mümkün olduğu ölçüde kendimize yetmeye çalışmalıyız. Yetemedi-
ğimiz yerde Müslüman kardeşlerimizle dayanışma içerisinde yürüye-
ceğiz. Hepimiz ilimde, irfanda, ahlakta daha ileri bir noktaya gitmek 
için çaba sarf edeceğiz. Benim adıma bir başkaları bunu yapsın ben 
oturayım. Başkaları ilim sahibi olsun ben ona tabi olayım. Başkaları 
ilimde söz sahibi olsun. O ne derse ben onu yapayım. Bu olmaz. Bu 
bugünün dünyasına da uymaz. Dinimizin temel esprisine de aykırıdır. 
Bu bakımdan hepimiz müstakil insanlar olacağız, hepimiz kendi şah-
siyetimizi kimseye ezdirmeden kimseye de körü körüne tabi olmadan 
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kendi ayaklarımız üzerinde yükseleceğiz. Ama İslam’ın ilim, ahlak, 
iman, ihlas bütün özelliklerini üzerimizde taşımak suretiyle birbiri-
mizle bu şekilde ilişkiler kurarak bir bütün olacağız. Yani Müslüman 
toplumu böyle olursa bu ülke böyle kalkınır, diğer Müslüman ülkeler 
de bu şekilde kalkınabilir. Bir kişiye tabi olunca ne oluyor? O kişi 
yanlış yaptığı zaman arkasındaki binlerce kişi de o yanlışa tabi olmuş 
oluyor. İyi yaptığı yerlerde problem olmayabilir. Ama yanlış yaptığı 
yerde o yanlışın farkına varmaz da, o yanlışı ikaz etmez de ve o yanlı-
şı düzeltmezsek ve bunda kendimizi sorumlu görmezsek veya yetkili 
görmezsek o zaman herkes bir kişinin arkasından gider. 

Bu toplu hizmetler veyahut da dernek hizmetleri, vakıf hizmetleri 
bir şeylerin daha iyi yürümesi için idealdir, doğrudur, böyle olması 
lazım. Ama o demek değildir ki oraya mensup olan insanların müs-
takil düşünceleri yok, oraya mensup olan insanların kendilerine ait 
bir şahsiyetleri yok. Böyle ayrı ayrı insanlar olacak ama aynı hizmet 
için aynı gaye için bir araya gelinebilecek. Bunda yadırganacak bir 
şey yok. Ama yeter ki zihinlerimizi teslim edip de esir olmayalım. 
Ben bundan şikayetçiyim. Ülkemizde bunu görüyoruz. Birisi bir şey 
söyledi ben ona tabi olurum. Ne söylediyse doğru söyledi. Yok böyle 
bir şey, dinimizde böyle bir şey yok. Biliyorsunuz Peygamberimizin 
ashabı da zaman zaman sorular soruyordu, anlamak istiyordu, hikme-
tini öğrenmek istiyordu. Bazen itiraz ediyordu. Ya Rasulallah acaba 
şöyle mi olsa diye. İstişare noktasında yoksa dini konularda kimsenin 
itiraz hakkı yok Peygamberimize ama dünyevi konularda bunu bili-
yorsunuz. Onun gibi değerli arkadaşlar, bu ilim yani İslami ilimler 
ve sizin hocalarınız size bunları öğretecekler zaten öğretiyorlar. Bu 
serbest düşünme yerine göre tahlil, tenkit alışkanlığını kazanacaksı-
nız. Fakülte sıralarında ve vakıfta gördüğünüz dersler sırasında bu 
özellikleri kazanacaksınız. Ve hepiniz kendi ayağı üzerinde duran ve 
yerine göre dirayetiyle karşısındaki insanlarla rahatça konuşan, tartı-
şan ve yerine göre eleştiren insanlar olacaksınız. Ama büyüklerinize, 
hocalarınıza karşı saygıyı, İslam ahlak ve edebini hiçbir zaman unut-
madan bu alanda inşallah yürüyeceksiniz. 

Cenab-ı Hak bu hizmete katkıda bulunan başta muhterem hocam 
Lütfi Doğan olmak üzere, ders veren hocalar olmak üzere maddi ma-
nevi buna destek veren bütün herkesten razı olsun. Allah onların say-
lerini meşkur kılsın, amel defterlerine onların sevap olarak yazsın. 
Biz de bu yolda yetişen insanlar olarak, daha ileride bizden sonra 
gelenlere bu aldığımız hizmeti onlara aktarmak suretiyle bunu bir 
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gelenek haline getirerek daha da büyütüp ülke sathına yayarak bu 
hizmeti geliştirelim. Ancak böyle olduğu takdirde verim alınabiliyor. 
İşte sizler burada yetişen gençlerimiz sayısı 60’ı bulan ilahiyat fakül-
teleri var ülkemizde. O kadar hızla çoğalıyor ki şu anda bunlara nere-
den hoca bulacağız diye bir telaş başladı. Şimdiye kadar doktorasını 
yapan bütün elemanlar buralara yerleştiler. Ama yetmiyor şu anda. 
Sizler buralar için hazır elemanlarsınız. Kendinizi yetiştirin. En kısa 
zamanda master, doktora çalışmalarını yürütmek suretiyle ilahiyat 
fakülteleri sizleri bekliyor. Buradan aldığınız ilimle, irfanla, şevkle 
inşallah oralarda önemli hizmetler yapacaksınız. Tekrar teşekkür edi-
yorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.





İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları II 29

Sn.    Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin. Ves-
salâtü vesselâmu alâ rasûlina Muhammedin ve alâ alihî vesahbihî 
ecmaîn.

Muhterem hocam, değerli meslektaşlarım, sevgili gençler hepinizi 
saygıyla selamlıyorum.

Geçen yılki İLAMER öğrenci sempozyumu bildiri kitabına ba-
kıldığında sempozyum sanki akademisyenlerin, ilim adamlarının 
sunduğu, emek verdiği bir sempozyum. Tebrik ediyorum. Demek ki 
her dönemde, her devirde emek verilen işler sonuçta güzel meyveler 
veriyor. Malumlarınız medreseler kurulduğu zaman ulemanın bir 
kısmı ilmin gaib namazını kılmışlar. Medreseler kurulduğunda artık 
bundan sonra resmi sıfatla yapılacak olan bu tür kurumlarda ilim öl-
müştür, başımız sağ olsun diye ilmin gaib namazını kılmışlar. Ama 
o medreselerden asırlar boyu çok büyük alimler yetişti. Ondan son-
ra değişik kurumlar kuruldu. Türkiye’de ilahiyat fakülteleri kuruldu, 
imam hatip liseleri açıldı. Elhamdulillah bugünlere gelindi. 

Bugün hakikaten devletin açtığı kurumların sunduğu imkanların 
yanında sivil insiyatiflerin de desteğiyle açılan araştırma merkezle-
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rinde ki İLAMER bunlardan bir tanesidir Ankara’da ve pek çoğu da 
ülkemizin değişik yerlerinde bu hizmeti yapıyorlar. Bu kurumların 
desteğiyle fakültelerdeki eğitim daha bir seviye kazanmakta, derin-
lemesine sonuçlar elde edilmekte ve güzel insanlar yetişmektedir bu 
kurumlardan. Bu kurumlara hizmet eden hocalarımıza başta Lütfi 
Doğan ve Eyüp Baş bey olmak üzere bütün hocalarımıza teşekkür 
etmek istiyorum. Hakikaten onların bu gayretleriyle fakültenin dışın-
daki zamanlarda gençlerimizi bir fakülte kadar kendilerini ilme ayır-
maları ve bu işe teksif olmaları mezun olduklarında adeta iki fakülte 
bitirmiş gibi ilmi birikimle mezun olmalarını sağlamaktadır ki bu son 
derece sevindirici bir hadisedir. Hamdolsun ülkemizde bu manada İs-
lami ilimlerde ciddi bir birikim olmuştur. 

Son 50-60 yıl içerisinde Türkiye’nin gelmiş olduğu nokta iyi bir 
noktadır. Ancak bir kusuru vardır. O kusurumuz da hepinizin ma-
lumları yapılan çalışmaların sadece kendi ana dilimizde daha çok 
yayınlanmış olmasıdır. Tabi Türkçe yayınlanan bu eserlerden bu ül-
kede yaşayan insanlarımız, kısmen Türk dünyası istifade ediyor. Ama 
başka dillerde İngilizce ve Arapça’da yayın yapılabilse elbette bu bi-
rikim bütün dünyaya daha fazla şeyler sunabilir. Buna inanıyorum. 
İslam dünyasının aşağı yukarı bugün bulunduğu noktayı biliyoruz. 
Bu bulunduğu ilmi noktada Türkiye’nin durumu gerçekten önemli bir 
ilmi birikimdir. İnşallah bu birikimin artık dünyaya ışık saçması için 
eğitim kurumlarımızın farklı dillerde de yayın yapabilecek konuma 
gelmesi, konuşmaların Arapça ve İngilizce yapılacak düzeye gelmesi 
bence çok önemli. 

İlahiyat fakültelerimizde uzun yıllardan beri Arapça eğitim 
vardı ama bunun çok yüz ağartıcı bir seviyede olmadığı hepinizin 
malumları ama inşallah bu yeni süreçte hem hazırlık sınıfı ardından 
% 30’luk Temel İslam bilimlerinde Arapça eğitim verilmiş olmasının 
Arap dilini biraz daha halledeceğini ve yurt dışı imkanlarıyla 
bunun beslenmesi halinde daha iyi sonuçların elde edileceğini 
düşünüyorum. Çünkü bizim en sıkıntılı alanlarımızdan birisi 
ülkemizin dışında yayınlarımızın yapılamamış olması, hocalarımızın 
çok fazla oralara gidememesi, talebelerimizin oralardan veyahut da 
bizim yayınlarımızdan oradaki insanların istifade edememesi. Bunun 
için de dil konusunda arkadaşlarımızın hem Arapça hem de İngilizce 
konusunda muhtemelen iyi bir noktadadırlar ama daha iyi bir noktaya 
gelmelerini tavsiye ediyorum. Daha işin başındalar şu an hepsi lisans 
talebesi, yüksek lisans ve doktorada iki dili de, bir doğu dilini, bir batı 
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dilini konuşabilir seviyeye gelmeleri artık kaçınılmaz olmuştur.

Bundan önceki yıllarda bizim zamanımızda belki mazeretti, ama 
artık bundan sonra mazeret değildir. İmkanlar buna müsaittir. Lisansı 
bitiren bir yıl doğuya, bir yıl batıya giderek oradaki yabancı dil düze-
yini mutlak surette halletmelidir. Hakikaten İslam dünyasının âlime 
ihtiyacı vardır. Buna vurgu yapmak istiyorum. Sadece akademisyene 
değil. Akademisyen olmak iyi âlim olmak demek değildir bunu 
gördük bu süreçte. Dolayısıyla ilmin de takva ve ibadetle buluşması 
son derece önemli. Hamdolsun son yıllarda bu noktada iyi semere-
lerin ortaya çıktığını görüyoruz. Rabbimize hamdediyoruz. Çünkü 
baktığımızda Efendimiz (s.a.v)’e ilk gelen vahiy İkra Suresi orada 
ilk mesaj ‘oku’ ama öncelikle kendini oku mesajını veriyor. Ondan 
sonra gelen Müzzemmil Suresi’nde Allahu Teala gece ibadetini ve in-
sanın kendisine zaman ayırmasını bizim gündemimize koyuyor Efen-
dimizin şahsında. Daha sonra da Müddessir Suresi’de ‘kalk insanları 
uyar’ diyerek sorumluluklar yüklüyor. 

Dolayısıyla bu sıralamayı göz önünde bulundurarak ilmin gece 
ibadetiyle, takvayla buluşması sonra da topluma tebliğ ile taçlanma-
sı herhalde bu alanda çalışma yapan arkadaşların ulaşacağı en güzel 
noktadır. Ben bu öğrencilerimizi bu gayretlerinden dolayı tebrik edi-
yorum. Emeği geçen hocalarımızı tebrik ediyorum. Onları yetiştiren 
hocalarımızı, genç hocalarımızı ve büyük hocalarımızı başta Lütfi 
Doğan hocamız olmak üzere ve bu hayırlı işin başında olan hocaları-
mızı Şaban hocamız ve eksik olmasın Remzi Hatip abimizi ve diğer-
lerini tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Bu kurumların yaygınla-
şarak devam etmesini, ülkemizin her yöresine Ankara ve İstanbul’da 
değil diğer ilahiyat fakültelerinin bulunduğu yerlerde de bu tür ilahi-
yatlara destek veren sivil kurumların yaygınlaşmasını diliyorum. Şu 
anda kararnamesi çıkmış 53 tane ilahiyat fakültesi var. Kararnamesi 
hazırlanması 12 taneden de söz ediliyor. 65 tane ilahiyat fakültesi 
var potansiyel olarak. 81’e kadar çıkacak. Bu ilahiyat fakültelerinin 
bulunduğu yerlerde de onlara destek verecek sivil insiyatiflerle de-
vam ettirmesinin hayırlı olacağını düşünüyorum. Yeni çıkan kanunla 
Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in hayatı gibi derslerin ilköğretim 
ve ortaöğretim kurumlarında seçmeli ders haline gelmesi İlahiyat fa-
kültelerinin önemini biraz daha artırmaktadır. 

İlahiyat fakültesi mezunu olmayanların kanaatimce Kur’an-ı Kerim 
ve Hz. Peygamber’in Hayatı derslerine girmesi asla uygun olmaz. Bu 
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yüzden İlahiyat fakültesi öğrencilerine mutlak surette bu formasyon 
derslerinin sağlanması gerektiğine inanıyorum. Yani öğrencilerimiz, 
mezunlarımız formasyon için tekrar yeni bir işe soyunmasınlar 
mezun olduklarında formasyon eğitimiyle mezun olup vatan sathında 
hizmet bekleyen yavrularımıza Kur’an ve Hz. Peygamber’in Hayatı 
hizmetinde ve diğer hizmetlerde daha kolaylıkla işler görsünler. 
Sanıyorum YÖK’ün dünkü aldığı kararla bugünkü mevcutlara bu hak 
tanındı. Temenni edelim ki bundan sonrakilere de bu hak verilmiş 
olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 1

1  Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ, İLAMER’in “İslam Medeniyeti’nin 
Yapı Taşları – II” adlı Öğrenci Sempozyumu’na iştirak edememiştir. Sayın GÖRMEZ, telgraf 
yoluyla dileklerini şu sözlerle iletmişlerdir: “İslam Medeniyeti’nin	Yapı	Taşları-	II”	adlı	öğren-
ci	sempozyumuna	nazik	davetiniz	için	teşekkür	ederim.	İstikbalde	medeniyet	kubbemizi	ayakta	
tutacak	İslam	âlimleri	olma	yolunda	gayret	gösteren	gençlerimizi	kutlar,	sempozyumda	emeği	
geçen	herkesi	şahsınızda	tebrik	eder,	tüm	katılımcılara	selam	ve	iyi	dileklerimi	sunarım.”
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BİRİNCİ OTURUM
Oturum Başkanı: Hümeyra BAYSAL 

1. Birnur BÖLEN, İslam	Devletinin	Teşekkül	Sürecinde	Hz.	
Peygamber’in	İzlediği	Siyaset	

2. Ömer GÜRBÜZ, İslam	Tarihinde	Muhacir	ve	Ensar	
Diyalogu 

3. Hüseyin Alp KÜTÜKDE, İslam	Birliği	ve	Uhuvvet 

4. Tuğba DAĞLI, Avrupa	İslam	Karşılaşmasının	Tarihi	Süreci	
ve	Günümüz	İslamfobisi  

5. Hümeyra BAYSAL, Batı’da	İbn	Arabi	Sevgisi:	İbn	Arabi	
Toplulukları  
  
Müzakereci: Ar. Gör. Hadi Ensar CEYLAN
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Oturum Başkanı

Hümeyra BAYSAL

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf, 

İLAMER İslam Tarihi Araştırma Grubu Öğrencisi)

Bismillahirrahmanirrahim. Değerli misafirler, sevgili öğrenci ar-
kadaşlarım. Hepinizi Allah’ın selamıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş 
geldiniz. Ben Hümeyra Baysal Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
si 4. Sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda iki yıldır İLAMER’de İslam 
Tarihi Araştırma grubunda değerli hocam Eyüp Baş ile birlikte İslam 
Tarihi derslerine devam ediyorum. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz 
İLAMER Öğrenci Sempozyumuna katılımlarınızdan dolayı teşekkür 
ederek ilk oturumu açıyorum. Bu yıl ki Kutlu Doğum haftasının da 
teması olan kardeşlik başlığıyla bağlantılı bu oturumda, konuları iti-
bariyle birbirinden değerli beş tebliğ sunulacak. Her bir tebliğ için 
ayrılan süre 15 dakikadır. Cuma namazı öncesi oturum olduğundan 
süre konusunda hassas davranılmasını rica ederek sözü ilk tebliğcime 
bırakmak istiyorum. Birnur Bölen “İslam Devletinin Oluşumu Süre-
cinde Hz. Peygamber’in İzlediği Siyaset” başlıklı tebliğini bizlerle 
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paylaşacak. Kendisi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. Sınıf 
öğrencisi aynı zamanda İlim Yayma Cemiyeti’nin İlim Sanatlar Mer-
kezi’nde çalışmalarına devam ediyor. Kendisine başarılar dileyerek 
sözü kendisine bırakıyorum.
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“İSLAM DEVLETİ’NİN TEŞEKKÜL SÜRECİN-
DE HZ. PEYGAMBER’İN İZLEDİĞİ SİYASET”

BİRNUR BÖLEN

(Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. Sınıf)

Özet

İslam peygamberi Hz. Muhammed (sav), yirmi üç yıllık nübüvveti 
süresince, İslam medeniyetinin temellerini teşkil eden İslam devletini 
kurmuştur. Bunu nasıl yaptığı, yaparken hangi adımları attığı ve 
hangi aşamalardan geçtiği soruları bu çalışmanın cevapladığı 
araştırma sorularıdır. Bu amaçla yapılan bu çalışmada ilgili makaleler 
araştırılarak literatür taraması yapılmıştır. Ulaşılan makalelerin 
konunun çeşitli kısımları üzerinde ayrı ayrı durduğu, ancak müstakil 
olarak bu konudaki çalışmaların yetersiz olduğu görülmüştür. Hz. 
Peygamberin izlediği siyaset, günümüzü ve geleceği doğru olarak 
şekillendirecek niteliğe sahiptir. İyi bir şekilde incelenip siyasi alanda 
uygulanacak ilkeler çıkarılmalı ve benimsenmelidir. 

Anahtar kelimeler: Din, Siyaset, Hz. Peygamber, İslam Devleti.

Giriş

Din insanlığa gönderilmiş bir düzendir, yaşam biçimidir. Dini, 
dünyevî olay ve olgulardan soyutlayıp onu metafiziğe hapsetmek 
makul bir davranış değildir. İnsan ile ilgili her şeyin dinde de bir yeri 
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vardır.  Siyasetin temel unsurlarından biri olan iktidar, iki kişinin ol-
duğu her yerde söz konusu olan bir gerçekliktir. İktidarın olduğu her 
yerde otorite, otoritenin olduğu her yerde de siyaset vardır. Din ve 
siyaseti birbirinden kesin çizgilerle ayırmak mümkün değildir ama 
toplumun taşıdığı geleneğe göre aralarındaki ilişki değişkenlik gös-
terebilir. Kimi toplumlarda belirgin şekilde ayrı olabilirken, kimi 
toplumlarda fark edilmeyecek kadar iç içe geçmiş bir halde olabilir. 
(Evkuran, 2006, s. 53) 

İnsanlık, tarih boyunca çeşitli din ve peygamberlerle muhatap 
olmuştur. Dinin ve siyasetin iç içe olduğu toplumlarda, gerçek 
anlamda dinin toplum tarafından benimsenmesi için, onlara 
gönderilen peygamberlerin aynı zamanda dünyevi bir statüye, yani 
siyasi liderliğe de sahip oldukları görülmektedir. İslam peygamberi 
Hz. Muhammed (s.a.v) de kendisine hem dinî hem dünyevî 
liderlik verilen peygamberlerdendir. Ancak bu dünyevî liderlik Hz. 
Süleyman’ınki gibi babasından kendisine miras olarak kalmış bir 
krallık değildir (Severcan, 1999, s. 165). Hz. Peygamber Medine’ye 
hicret edene kadar böyle bir siyasi liderlik vasfına da sahip olmuş 
değildir. Nübüvvetin gelişi ve tebliğin başlamasıyla Hz. Peygamber, 
etrafında oluşan müslüman topluluğu eğiterek ve yönlendirerek 
ileride kurulacak olan İslam Devleti’nin temellerini atmaya 
başlamıştır. Koskoca bir devletin kuruluşunun arkasındaki siyaset ise 
Hz. peygamberin uygulamalarında gizlidir. Bu yüzden bu konunun 
üzerinde durmak geçmişi iyi anlayıp geleceği iyi inşa etmek adına 
atılacak önemli bir adımdır. 

Bulgular

Genel olarak Hz. Peygamberin hayatına bakıldığında siyasî yönü-
nün ağırlıklı olarak Medine devrinde söz konusu olduğunu söylenile-
bilir. Ancak Medine’deki İslam Devleti’nin kuruluşundaki en büyük 
payı Hz. Peygamberin Mekke’de izlediği siyasette aramak gerekir. 
Bu yüzden öncelikle cahiliye devrinde Arap siyasi yapısına değinerek 
başlamak daha uygundur.

Cahiliye devrinde Mekke’de Arap yarımadasının ticarî ve siyasî 
faaliyetleri yürütülüyordu. Aynı zamanda, içinde önceki zamanlardan 
beri dinî bir önem taşıyan Ka’be’yi barındırması hasebiyle ayrı bir 
yere sahipti. Kabile ruhuna sahip Arap geleneğinin süregeldiği bu şe-
hirde güç birliği kabileler tarafından sağlanıyordu (Bulaç, 1992, s. 
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104). Burada bir kent devleti vardı. Bir topluluk veya her biri bir ka-
bileden olan ve görevini çoğunlukla babadan oğla mirasla devralan 
on üyeli bir meclis (kurul) tarafından yönetiliyordu. Her bir üye çağı-
mızdaki gibi, bakanlara benzer şekilde özel bir görevle ilgileniyordu. 
Bakanların görevleri fazla değildi ve hayatları boyunca sürüyordu. 
Başlarında herhangi bir kral ya da başbakan yoktu. Dâru’n-Nedve’de 
( parlamentoda) barış ve savaş durumlarında kent halkına danışırlardı 
(Hamidullah, 2005, s. 18).  

Tablo 1: Mekke Kent Devletindeki Cahiliye Dönemi On Bakanlık 
Rejimi

Görev Niteliği
Görevli 

Aile Bakan

Dinî İşler 

Sikaye Hacta su işleri, Bey-
tu’l Haram’ın idaresi

Beni 
Haşim

Ebu Talib-Ab-
bas

Eyser Kahinlik, Fal okları Beni 
Cumah

Safvan b. 
Ümeyye

Livâ, Sidane, 
Hicabe ve 

Nedve

Kabile bayraktarlığı, 
Kabe ve Daru’n Ned-

ve’nin korunması

Beni 
Abdüdâr

Osman bin 
Talha 

Adlî İşler Eşnak Adlî İşler Hukuk Da-
vaları

Beni 
Teyn

Ebu Bekr 
b.Kuhafe

Hükûmet Ceza İşleri Beni 
Sehm 

El-Haris b. 
Kays

Askerî 
İşler

Ukab Piyade ordusunun 
tanzimi, şehir sancağı 

muhafazası

Beni 
Ümeyye 

Ebu Süfyan

Kubbe - Ein-
ne

Suvarî ordusunun 
tanzimi, en ulu putu 

taşıma

Beni 
Mahzum

Halid bin 
Velid

Malî İşler
Rifade Maliye ve vergi Beni 

Nevfel 
El-Haris b. 

Âmir
Emval Mu-

hacere Hükû-
met

Kâbe’deki dinî hedi-
yelerin korunması

Beni  
Sehm

El-Haris b. 
Kays

Siyasî 
İşler

Nedve Nedve meclisinin 
işleri

Beni 
Abdüddâr

Osman b. 
Talha

Meşûra Kent-devlet meclisinn 
işleri

Beni 
Esed

Yezid b. 
Zem’a

Sifare Dışişler elçilikler Beni Adî Ömer b. 
Hattab
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Hz. Peygamber, Mekke’nin bu kabileci anlayışında, yönetimdeki 
din işleriyle ilgilenen önemli bir aileye – İtalyan sosyolog Pareto’ya 
göre elite, genel söyleme göre ileri gelenlere- mensup olarak dünyaya 
gelmiştir -ki bu vasfı ileride ailesinin kendisine gözetmesi yoluyla 
ona yardımcı olacaktır. Aynı şekilde, nübüvvetten önce, barındırdığı 
iyi hasletler sebebiyle etrafında hep sevilen, güvenilen ve saygı du-
yulan biri olmuştur –ki bu da ileride insanların kendisine inanmasını 
ve güvenmesini kolaylaştırmıştır. Nübüvvetten sonra ise siyasî lider-
liğiyle beraber, aynı hasletleri taşımaya devam etmiştir. Böylece gü-
nümüzde Machiavellist olarak isimlendirilen “hedefe giden yolda her 
şey mübahtır.” anlayışının tabularını yıkarak, siyaset ahlakına yönelik 
çok iyi bir örnek teşkil etmiştir.

İslam’ın açıktan tebliğinin başlamasıyla birlikte –az da olsa- 
insanlar Hz. Peygamberin etrafında toplanmaya, Hz. Peygamber 
de bu insanları eğitmeye, onlara İslam’ın ideolojisini yerleştirmeye 
başlamıştır. Bununla birlikte bu ilk yıllarda açıkça bir siyasî otorite 
oluşturma iddiasında bulunmamıştır ancak mücadelesi ve değiştirmeye 
çalıştıkları hasebiyle çok önemli siyasî sonuçlara yol açtığı inkâr 
edilemez. Hz. Peygamber kabileler arasında hassas dengeler üzerine 
kurulmuş olan yapıya, dinsel ve ahlâkî bir örtü ile dolaylı olarak 
saldırılıyordu. Yani sosyo-politik bu yapının kökenine karşı açıkça 
siyasî bir söylemle saldırılmasa da din ve ahlâkî söylem ile putperest 
toplumun kökü yavaş yavaş kazınıyordu. Hz. Peygamber yalnızca 
din olarak değil sosyal ilişkilere de olağanın dışında bir düzenleme 
getiriyordu. Her ne kadar bu söylemler açıkça siyasî bir yön taşımasa 
da ‘bireyleri üst bir ilke ve onu savunan kişi etrafında örgütleyen, 
onların davranışlarını belirleyen, aralarındaki ilişkileri yönlendiren 
her hareket, neticede siyasal bir hareket sayılmayı hak eder’. Ki zaten 
iktidar sahipleri de geleneksel iktidarın eskisi gibi olmayacağını, 
kenti ve halkı yönetme güçlerinin ortadan kalkacağını anladılar. 
Bu duruma engel olmak adına öncelikle Hz. Peygambere türlü 
tekliflerde bulundular fakat Hz. Peygamber tarafından reddedilince 
siyasi kaygı ile iktidarın kendilerinden gitmesini önlemek adına, Hz. 
Peygambere dinî bir söylemle karşılık vererek atalarının dinlerinden 
dönmeyeceklerini belirtmişlerdir. (Evkuran, 2006, s. 61)  İtalyan 
sosyalist sosyolog Gramsci’nin bakış açısına göre; karşı bir söylem 
oluşturan müşriklerin ileri gelenleri, bu şekilde bir hegemonya 
oluşturmuşlardır; ‘Atalarının dini’ söylemini halka yayarak ve 
Hz. Peygamber’e çeşitli iftiralar atarak ideolojilerini toplumun her 
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alanına yayıp bunun sürekliliği için çabalamışlardır. Müşrikler, bütün 
çabalarına rağmen istedikleri sonucu alamayınca müslümanları 
sosyal ve ekonomik yönden vurmak ve yıldırmak istemişlerdir ve üç 
yıl sürecek bir boykot başlatmış, büyük bir ambargo uygulamışlardır. 

Mekke döneminde bir devlet ya da hükümet için gerekli olan ‘ül-
ke’den mahrum olunması hasebiyle İslamî bir idare söz konusu olma-
dığı için Hz. Peygamber burada bir devlet kurmaktan ziyade etrafında 
toplanan müslüman cemaatini teşkilatlandırmaya yönelmiştir. Ki za-
ten misyonunun önemli bir kısmını, müreffeh ve tüccar Mekke toplu-
munda sosyo-ekonomik açıdan zayıf ve baskı altındaki sınıfların—fa-
kirler, yetimler, kadınlar, köleler, vs.—güçlendirilmesiyle ilgili sosyal 
reformlar oluşturmuştur ve tebliğ dışında, fakirlerin durumunu dü-
zeltmek, onları kronik borç yükünden kurtarmak, savunma gücünü 
ve diğer sosyal hizmetleri geliştirmek için zenginlere zekât mükelle-
fiyeti getirerek; kadınların miras haklarını tanzim ederek, evlilik ve 
boşanmayı düzenleyerek, v.s. sosyal reform programını uygulamıştır. 

Hz. Peygamber Mekke’de yaşananlardan sonra müslümanları, di-
nin emir ve gereklerini daha rahat yerine getirebilecekleri başka yer-
lere hicret etmelerine teşvik ediyordu. Güvenlik sebebi ile bir kısmını 
Habeşistan’a gönderirken bir kısmını da Medine’ye yönlendirerek 
oradaki faaliyetlerle yakından ilgileniyordu. Hac zamanı gelip giden-
lerle de ilişki içerisinde olan Hz. Peygamber akabe biatlarıyla artık 
İslam Devletinin temelini teşkil eden prensiplerle, İslam Devletinin 
temellerini atmaya başlıyor ve İslam ideolojisini de gittikçe daha ge-
niş alanlara yayıyordu. ‘Henüz ülke olmamasına rağmen, ilahi kanun 
ve esaslara dayanan bir devletin bütün unsurları bu biatlarda mev-
cuttu.’ İlkinde 12, ikincisinde 72 kadar kişi Allah’ın emirlerine itaat 
edeceklerine, zina etmeyeceklerine, çocuklarını öldürmeyeceklerine, 
kimseye iftira etmeyeceklerine, kimseyi öldürmeyeceklerine saadette 
de felakette de akitlerine sadık kalacaklarına dair Hz. Peygambere 
biat etmişlerdir. Böylece burada sosyal reformun, ruh temizliğinin ve 
bütün kuvvetiyle takip edilecek bir hukuk davasına ilk adımlar atıl-
mıştır. (Sadık, 1986, s. 55)

Hz. Peygamber, İslam Devletinin temellerinin atıldığı bu biatları 
gizli bir şekilde yaparak aynı zamanda istihbarat faaliyetlerine de baş-
lamıştır. İstihbarat işine çok önem verip haber kaynaklarına dört şe-
kilde ulaşıyordu. Birincisi; vahiy meleği Cebrail’in durumu bildirme-
siyle, ikincisi; düşman bedellerindeki casusların orada olup biteni bir 
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mektupla Hz. Peygambere bildirmeleriyle, üçüncüsü; bizzat Hz. Pey-
gamberin merkezden istihbaratçı göndererek düşmanların eylemleri 
ve planları hakkında bilgi toplamasıyla, dördüncüsü ise; Sahabe’nin 
Hz. Peygamber ve kurduğu devletin bütünlüğü aleyhinde konuşan, 
onu yıkma eğiliminde bulunan iç düşmanların durumunu kendisine 
bildirilmeleriyledir. (Üstüner, 2001, s. 81-82)

Hz. Peygamber casusların seçimine de özen gösterir, zeki, sır sak-
lamasını bilen, kültürlü inançlı, emin, gittiği yerin dilini, dinini, ör-
fünü, siyasetini bilen kimseleri tercih ederdi ve  karşı taraftan bilgi 
toplamaya gösterdiği özeni aynı şekilde, kendi tarafından karşı tara-
fa sızabilecek haberlere de gösterir, bunun için bazı önlemler alırdı. 
Her şeyden önce olası tehlikelere karşı tanınmayan yollardan hareket 
eder, yol boyunca kılavuz kullanır, gideceği yeri kimseye söylemezdi. 
(Üstüner, 2001, s. 81-82)

Hz. Peygamber Medine’ye yerleşmeden önce İslam Devleti için 
eksik olan yegâne unsur ‘ülke’ idi ve müslümanların miladı kabul 
edilen hicretle birlikte bu da gerçekleşmiş oldu. Medine’de Mek-
ke’nin aksine kent-devleti bile yoktu, bilakis kabileler vardı. Her ka-
bile, barışta ve savaşta bütün işlerinde bağımsız olarak bir mahalle 
veya semtte otururdu (Hamidullah, 2005, s. 18). Medine’de sosyal 
bölünmüşlüğe bağlı olarak siyasî parçalanma da had safhadaydı. Hz. 
Peygamber tam da Medine’nin güçlü kabileleri olan Evs ve Hazreç 
kabilelerinin arasında iç savaşın -Buas Savaşı’nın- yaşandığı, bu sa-
vaştan çıkıp hayatta kalsalardı kendisine şiddetle muhalefet etmeleri 
muhtemel pek çok ileri gelenlerini kaybettiği bir dönemde hicret et-
miş ve ciddi bir rakiple karşılaşmaksızın siyasi otoriteyi ele geçirmiş-
tir. (Özdemir, 2003, s. 19)

Hz. Peygamber Medine’ye gelir gelmez ilk Medineli müslümanlar 
ile Mekkeli muhacirler arasında (muahât) ‘kardeşleştirme’ projesini 
uyguladı.”Böyle bir yapılanma Arap yarımadasının kadim geleneğine 
yabancıydı. Çünkü geleneksel kabile hayatında toplumsal örgütlen-
me kan ve akrabalık bağına dayalı iken ilk defa Medine’de coğra-
fi, etnik ve kültürel kökeni tamamen birbirinden farklı insanlar bir 
araya gelerek kendilerini ayrı bir sosyal blok olarak tanımlıyordu.” 
(Bulaç, 1992, s. 105) Herkes kardeş olarak Allah ve kanun önünde 
eşitti. Siyasî, ekonomik ve sosyal sömürü yasaktı. Veda Hutbesinde 
Peygamber “bütün insanların Âdem’in çocukları olduğunu, Âdem’in 
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de topraktan yaratıldığını; Arabın Arap olmayana, beyaz ve esmerin 
kızıl veya siyah deriliye üstünlüğü olmadığını” söyledi. Her halükâr-
da, orijin veya fizikî menşe ayırımı, Kur’ân tarafından kesinlikle 
reddedildi.

Hicretle birlikte Medine’de üç ana toplumsal grup ortaya çıkmış 
oldu: Müslümanlar, Yahudiler, Müşrik Araplar. (Bulaç, 1992, s. 105) 
Hz. Peygamber bu grupların oluşturduğu kabile başkalarını toplantıya 
çağırdı. ‘Onlara konfederasyona dayalı bir kent devleti kurmayı öner-
di; yani her kabilenin pek çok meselede özyönetimi olacak, merkez 
sadece savunma ve savaşın yanı sıra temyiz davalarıyla ilgilenecektir. 
Kabilelerin çoğu bunu kabul etti. Bunun sonucunda Hz. Peygamber 
bu kent devletinin anayasasının yazılmasını emretti.’ (Hamidullah, 
2005, s. 20) 

Günümüze ulaşan ilk yazılı anayasa, “Medine Vesikası” oluştu-
ruldu. Medine’de hicretten önceki siyasi ve sosyal durumlar bu yasa 
ile düzenlendi. Grupları eşit ve ideal hukuk şartları içinde ve bir tek 
hukukî düzen etrafında toplamıştır. Toplumsal bölünmeye sebep olan 
etiketlemeleri kaldırarak tek bir ‘halk’ mefhumu oluşturmuş onları 
Mekke’de olduğu gibi bir kent-devlet teşkilatı için hazırlamıştır (Ha-
midullah, 2005, s. 98). 

Hz. Peygamber Medine’nin sosyal, dinî ve demografik yapısını 
ortaya çıkarmakla işe başlamıştır. Ve bu amaçla o günkü gelenekler 
için hayli yabancı olan bir teşebbüste bulunarak nüfus sayımı yap-
tırmıştır. Sayım sonucunda Medine’de 1.500’ü müslüman, 4.000’i 
Yahudi ve 4.500’ü müşrik Arap’tan oluşan 10.000 kişinin yaşadığı 
tespit edilmiştir. Ve Hz. Peygamber ikinci bir adım atarak Medine’nin 
doğal şehir sınırlarını tayin etmiş ve dört köşeye birer işaret koyarak 
‘site-devlet’in toprağını belirlemiştir. (Bulaç, 1992, s. 105)

Hz. Peygamberin müslüman olmayan diğer gruplara karşı izlediği 
siyasete bakıldığında; Hıristiyan devletlere karşı davet, Yahudi ka-
bilelerine karşı ise anlaşma metodunu kullandığını görülür. (Ağarı, 
2007, s. 136) Münafıklara karşı ise Hz. Peygamberin sabır, müsa-
maha ve afla davrandığını görmekteyiz. Bunun sebebini Canan ilgili 
makalesinde şöyle sıralamıştır: ”serbestiyet, özürlerini kabul, ihtiyat, 
psikolojik baskı, kendi aralarında bir araya gelmelerini önlemek.” ( 
1977, 246-7)
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Son olarak Hz. Peygamber döneminde oluşan İslam Devletine 
bakalım, Oluşan bu devlette idare otokrasi değildi; çünkü her şey 
Hz. Peygamberin elinde değildi ve Hz. Peygamber daima ashabı ile 
istişare ederdi. İdare demokrasi de değildi; çünkü hakimiyet insana 
değil Allah’a aitti. Herhangi bir şeyde de önce kur’ana bakılır, orada 
bir hüküm yoksa istişare edilir, aklı selîm ile hüküm verilirdi. İdare 
tam olarak teokrasi de değildi; çünkü her ne kadar Hz. Peygamber 
döneminde yönetimin Allah’ın temsilcisi elinde olduğu söylenebilse 
de halifeler döneminde bu söz konusu değildi. Monokrasi de değildi; 
çünkü bu devlet ne miras yoluyla hz. Peygambere kalmıştı ne de hz. 
Peygamber devleti birine miras bırakmıştı. Bütün bunlardan da anla-
şılacağı gibi İslamî düzeni yabancı terim ve mefhumlarla değerlen-
dirmeye çalışmak hatalı bir davranış olacaktır. Yapılması gereken şey 
ise bu düzeni nev’i şahsına münhasır bir model olarak kabul etmektir. 
(Hamidullah, 2005, s. 119-123).

Bununla beraber devlet yalnızca dinin bir yansıması, din için kul-
lanılan bir araç olarak görülür. Devlet bizatihi kendi başına bir anlam 
taşımaz. Din bu araç, devlet, sayesinde insan hayatının bütün alanla-
rına doğrudan nüfuz eder ve yönetir, İslâm, camide ve savaş meyda-
nında olduğu gibi pazarda, okulda ve meclis salonunda da mevcuttur. 
Bütün bu alanlar İslâmî değerleri açıklar ve yorumlar.

Hz. Peygamber de devleti her zaman görevi için araç olarak gör-
dü ve hem siyasî hem de dinî lider olmasına rağmen hiçbir zaman 
yönetici olma iddiasında bulunmadı; hatta peygamberliğinin altında 
yöneticilik iddiasıyla da ortaya çıkmadı; yalnızca bir peygamber ol-
duğunu söyledi. Yöneticiliği, peygamberlik görevini ifa ediş biçimiy-
di. Bu şekilde davranmasıyla otoritesinin kaynağına da vurgu yap-
mış oluyordu. Bulunduğu konumu, otoritesini ona halk vermemişti 
bu yüzden bu konumu ondan halk alamazdı. Buradan yola çıkarak 
Hz. Peygamberin otoritesi incelendiğinde, Weberyan tipolojiye göre 
karizmatik ve akılcı otoriteye sahip olduğunu görürüz. Taşıdığı lider 
vasıfları, cahiliye devrinde ortaya çıkması ve tüm engellemelere rağ-
men insanları etrafında toplayabilmesi onun karizmatik otoritesinin 
göstergesidir.  Aynı zamanda yasal-akılcı otoriteye de sahip olduğu 
söylenilebilir. Şöyle ki; taşıdığı vasıflarla bulunduğu konuma-devlet 
başkanlığına- hak ederek gelmiştir. Otorite olarak Allah’ı, yasa olarak 
da şeriatı uygulamış ve herkesin uygulaması için uğraşmıştır. Gele-
neksel otorite değildir. Çünkü Hz. Peygamber zaten geleneğe karşı bir 
şekilde, toplum içinde bulunduğu durumdan çıkaracak bir kurtarıcı 
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olarak ortaya çıkmıştır. Hz. Peygamberin otoritesi eski Arap gelene-
ğini gölgede bırakmıştır ancak kültürel ve sosyal değişmelerde hiçbir 
kültü diğerini tamamen ortadan kaldıramaz. Ki zaten İslamiyet’in ku-
rumsallaşmasından sonra tekrar eski geleneksel Arap düzenine geçiş 
görülmektedir. İleriki zamanlarda yaşanacak olan Sünnî, Şiî, haricî 
gruplaşmaları da bu ilişkinin ürünleridir. (Evkuran, 2006, s. 56)

Sonuç

Siyaset her zaman ve mekânda varlığını sürdürmüş ve sürdüre-
cek olan bir olgudur.  Objektif olarak yaklaşacak olursak sıfırdan bir 
devlet kurmuş, en karanlık çağını yaşayan bir toplumu ıslah etmiş, 
kendisinden sonrakilere örnek olmuş ve olmaya devam eden bir şah-
sın, dindar bir şekilde bakacak olursak da bizim için hayatımızın her 
alanında bize en iyi örnek olan peygamberimizin izlediği siyaseti bil-
mek, her zaman ve mekânda karşımıza çıkacak olan siyasete karşı 
donanımlı olmamızı sağlar.  Zira Hz. Peygamberin izlediği siyaseti 
alelâde birinin izlediği siyaset ile bağdaştırmamak gerekir. Çünkü o 
yaptıklarını iktidar hırsı ile değil, toplumun hayrını gözeterek yap-
mıştır.

Güvenilirliği, hitabeti, basireti, adaleti gibi bir liderde bulunması 
gereken özellikleri kendinde fazlasıyla taşıyan Hz. Peygamber, ken-
disine nübüvvetin gelmesiyle yavaş yavaş etrafında bir cemaat oluş-
turmuştur. Önce dinî akdilerini ve ahlaklarını ıslaha girişmiş, daha 
sonra da tebliği gerçekleştirebileceği daha rahat bir ortam arayışına 
girmiştir. Hicret fikri ile hazırlıklara girişmiş daima tedbirli olmuştur. 
Doğru zamanda doğru yerde olarak kısa sürede çok mesafe kat et-
miştir. En başından devletin en parlak devirlerine kadar daima istişa-
relerde bulunmuş, işi ehline teslim etmiş, adalet, sabır ve hoşgörüyü 
elden bırakmamış, yaptığı anlaşmaları bozan sözünden dönen taraf 
olmamıştır. 

Böyle bir üstün örneğin, bu alanda da bize yol göstermesi ama-
cıyla incelendiği bu makalede, bir teori ortaya koymaktan ziyade, bir 
nevi konuyla ilgili ayıklanmış öz bilgilere ulaşılması, atılan adımları 
açık ve objektif bir şekilde gözler önüne serilip bu alanda çalışan ki-
şilere ışık tutması için çalışılmıştır. 
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“İSLAM TARİHİNDE MUHACİR VE ENSAR  
DİYALOGU”

ÖMER GÜRBÜZ

(Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Ana 
Bilim Dalı – Yüksek Lisans, 

İLAMER İslam Tarihi Araştırma Grubu 2010 Mezunu)

Giriş

Biz bu tebiliğimizde İslam tarihinde Muhacirler ile Ensarın di-
yaloğunu ele alacağız. İslam Tarihi kavramı çok geniş olması ve de 
süremizin kısıtlı olmasından dolayı Muhacirler ile Ensar’ın hicret ile 
Hz. Peygamber’in vefatına kadar süren zaman dilimindeki diyaloğu-
na değinmeye çalışacağız. Bu diyaloğu ise kardeşlik çerçevesinde ele 
almaya gayret edip örnekler üzerinden konunun daha iyi anlaşılma-
sını sağlamaya çalışacağız. Bunu yapmadan önce ise Muhacir ve En-
sar’ın ne anlama geldiğini sunmakla birlikte bu iki grubun Kur’an’da 
geçen özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.  
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Muhacir ve Ensar’ın Anlamı ve Kur’an-ı Kerim’de Geçen 
Özellikleri

Sözlükte “Bir ülkeden başka bir ülkeye gitmek için çıkış yapan 
kimse” olarak geçen Muhacir kelimesi, ıstılahta ise “Allah’a ve Resû-
lüne iman eden, İslâm’ı kabul edip mûcibince amel etmeye çalışma-
sı sebebiyle Mekke’de puta tapıcılarca çeşitli eziyetlere uğratılan ve 
yurtlarından çıkmaya mecbur bırakılan”1 kimse olarak geçmektedir. 
Ensar kavramı ise sözlükte çok fazla yardım eden, en çok yardım 
eden, mübalağa ile yardım etmek anlamlarına gelmektedir. Istılahta 
ise Hz. Peygamber’i ve muhacirleri yurtlarında barındırmak ve ko-
rumak sûretiyle onlara büyük yardımda bulunan Evs ve Hazrec kabi-
lelerine mensup Medine’li müslümanlar”2 anlamında kullanılmakta-
dır. Kur’an’da da Ensar ve muhacir kavramları geçmekte olup kimi 
ayetlerde kavram direkt kullanılmış kimi ayetler de ise bu kavramlara 
atıflarda bulunulmuştur.

Kur’an-ı Kerim’de Muhacirlerin özellikleri olarak şunlardan bah-
sedilmektedir:

“Allah onlardan razı onlar da Cenab-ı Hak’tan hoşnutturlar. Ken-
dilerine altlarından ırmaklar akan cennetler armağan edilecektir. Al-
lah’ın rızasına taliptirler, İlahî yardım ve desteğe güvenirler.  Allah’ın 
Resulüne destek olurlar. Rabbimiz Allah’tır dedikleri için yurtların-
dan kovulmuş, mallarından mahrum bırakılmışlardır. Sadık insan-
lardır, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat ederler. Allah’ın 
rahmetini umarlar, suçları ilahî mağfirete erişmiştir. Allah katında 
dereceleri yüksektir. Zulme uğramışlardır. Hak yolunda sebat ederler 
ve ancak Rab’lerine güvenirler. Ziyana, hakarete ve işkenceye uğra-
mışlardır. Hicretten sonra da, Allah yolunda savaşı sürdürmüşlerdir. 
Her güçlüğe göğüs germişlerdir. Hicretten sonra düşmanlarla yapılan 
savaşlarda bir kısmı şehit düşmüştür. Allah yolunda ölen Muhacirler 
Hak Teala tarafında güzel bir şekilde mükafatlandırılacaklardır.”3  

Ensar’ın özellikleri ise şöyle ifade edilmektedir:

“Ensar, Muhacirleri barındırılar ve onlara yardım ederler, onlara 
derin sevgi beslerler, onlara yaptıkları yardımlardan üzüntü duymaz-
lar, kendileri ihtiyaç içinde olsalar da Muhacirleri kendilerine tercih 
ederler; mala, mülke karşı hırsları yoktur, muradlarına ermişlerdir.”4

1 Algül, Hüseyin, “Muhâcirûn-Ensar Üzerine Bir Araştırma”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi Dergisi, S.V, C.V, Bursa, 1993, s.26.
2 Algül, Hüseyin, “Ensar”, DİA, İstanbul, 1995, C.XI, s. 251,.
3 Algül, Hüseyin, “Muhâcirûn-Ensar Üzerine Bir Araştırma”, S.V,C.V, s.39.
4 Algül, Hüseyin, “Muhâcirûn-Ensar Üzerine Bir Araştırma”, S.V,C.V, s.40.
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Bütün bu bilgilerden sonra şimdi Muhacirler ile Ensar arasındaki 
diyaloğun nasıl gelişmeye başladığı üzerinde durmaya ve sonunda 
da kardeşliğin nasıl gerçekleştiğini görmeye çalışalım. Bilindiği gibi 
Hz. Peygamber Mekke’de yaptığı on üç yıllık bir davet döneminden 
sonra Medine’ye hicret etmiş ve Medineliler tarafından da coşkuyla 
karşılanmıştı. Bu karşılama bir nevi, Ensar’ın, içinde Hz. Peygam-
berinde bulunduğu Muhacirleri can-ı gönülden kabul ettiğinin de 
bir göstergesidir. Çünkü gelen sadece Hz. Peygamber değil yanında 
birçok Mekkeli müslüman ailenin de bulunduğu bir topluluktu. Bu 
durum için de toplumsal olarak ilk Ensar-Muhacir diyaloğu diyebi-
liriz. Çünkü Medineliler, Mekke’de ve Akabe biatlarında sadece Hz. 
Peygamberle görüşmüşler, toplu veya bireysel olarak Mekkeli Müs-
lümanlarla herhangi bir dinî diyaloğa girmemişlerdi. Hicretten sonra 
bu diyaloğun gelişmesi içinse Hz. Peygamber çok güzel bir siyaset 
uygulamış Muahat yani kardeşleştirme olayını gerçekleştirmiştir. 
Tabi bunu yaparken de bir anda yapmamış belirli bir zeminin oluşma-
sını beklemiştir. Bu zeminin oluşması için gerçekleşen olayları kısa 
bir şekilde özetlersek bu durumun zihnimizde daha iyi oturacağını 
düşündüğümüzden bu olayları kısa bir şekilde sunmak istiyoruz.   

Kardeşleştirme Durumuna Zemin Hazırlayan Olaylar Zinciri

Burada hicret ile Medineye yerleşen muhacirleri ve Hz. Peygam-
ber’i istemeyen veyahutta rahasız etmeye çalışan Yahudilerin ve müş-
riklerin yaptıklarından bahsedeceğiz. Çünkü kardeşleştirme olayında 
bu grupların yapmış olduğu faaliyetlerinde önemli ölçüde katkısı var-
dır.

Yahudiler, Müslümanlar gelmeden önce Medine’de Araplar üze-
rinde siyasi ve ekonomik alanda önemli derecede etkiye sahiptiler. 
Fakat Hz. Peygamber’in buraya gelmesi Yahudilerin bu etkisini 
kaldırmıştı. Bu da yahudileri rahatsız etmeye başlamıştı. Bundan 
dolayıdır ki gizli-açık bir dizi zararlı faaliyete giriştiler.5 Bunların 
başında İslam çarşı pazarının henüz gelişme imkanı bulamadan sa-
bote edilmesi gelir. Nitekim kaynaklarda yahudi ileri gelenlerinden 
Ka’b b. Eşref’in müslümanların ilk kurduğu çarşının çadır iplerini 
keserek yaktığı  nakledilir.6 Ayrıca sokaklarda müslümanlarla kar-
şılaştıkça ölüm ve yıkım anlamına gelen Es-Sâmü Aleyküm deme-
leri7, müşrikliğin müslümanlıktan daha üstün bir inanış sistemi ol-

5 Algül, Hüseyin, “Muhâcirûn-Ensar Üzerine Bir Araştırma”, S.V, C.V, s.42.
6 Semhûdî, Vefâu’l-Vefâ	Fî	Ahbâri	Dâri’l-Mustafa, Mısır, 1326, I, 540.
7 Şiblî, Asr-ı	Saadet, (Çev. Rıza Doğrul), İstanbul, 1973, I, 275.
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duğunu ileri sürerek8 müslümanlığa meyilli olanları müslümalıktan 
vazgeçirmeye çalışmaları, sabah müslüman olup akşam irtidat etmek 
sûretiyle Medineli Araplardan İslam’a girenlerinde benzer şekilde 
eski dinlerine geri dönmelerine güya zemin hazırlamak istemelerini9 
vb. diğer olayları sayabiliriz.  

Müşrikler ise Müslümanlar üzerindeki baskı kurma çalışmalarını, 
Hz. Peygamber’in hicretiyle Medine başkanlığına seçilmeyen Abdul-
lah b. Ubey b. Selûl üzerinden yürütüyorlardı. Müşrikler, Abdullah 
b. Ubey b. Selûl’a mektuplar gönderiyorlar ve eğer müslümanları 
Medineden sürgün etmezlerse Medineyi yağmalaycaklarını ayrıca 
Muhacirlere seyirci kalan yerlilerin de bundan kurtulamayacağını10 
bildiriyorlardı.

Bu iki grubun zararlı faaliyetlerinin yanı sıra Ensar ve Muhacir-
lerin durumu da kardeşleştirme faaliyetine girmeyi gerektiriyordu. 
Çünkü yeni Müslüman olmuş olan Evs ve Hazrec kabileleri eski du-
rumlarını hala unutamamışlar hatta bribirlerinin arkalarında namaz 
kılma noktasında bile imtina etmişler11 ayrıca sosyal yönden de bazı 
eski durumlarına12 devam etmekte idiler. Muhacirler açısından baktı-
ğımızda ise onlar, bütün mallarını ve mülklerini ayrıca yakın akraba-
larını Mekke’de bırakmışlar, hiçbir maddi kaynakları olmadan Me-
dine’ye hicret etmişlerdi. Yani ekonomik ve psikolojik olarak sıkıntı 
içerisinde idiler. İşte tam bu noktada Hz. Peygamber devreye girmiş 
muhacirlerin hem maddî olarak çektikleri sıkıntıları hafifletmek iste-
miş hem de onlara yeni bir aile ortamı oluşturarak onların psikolojik 
olarak yalnız kalmalarını engellemiştir. Bu Muhacirler açısından dü-
şündüğü uygulama idi. Ensar açısından ise yeni dine girmiş olan bu 
insanların dinî kuralları iyi bir şekilde öğrenmelerine ihtiyaç vardı. 
Bunun en güzel yolu olarak ise Hz. Peygamber Muhacirleri Ensara 
kardeş yaparak onların dinî anlamdaki bilgi ve yaşama sıkıntılarını 
gidermişti. Yani Hz. Peygamber bu iki topluluğu kardeş ilan ederek 
aslında her ikisine de ihtiyaçları olan şeyi vermiş diyebiliriz. Şimdi 
ise bu yapılan kardeşlikten ve bununla ilgili örneklerden bahsedelim.

8 Nisa, 4/51 
9 Al-i İmran, 3/72
10 Algül, Hüseyin, “Muhâcirûn-Ensar Üzerine Bir Araştırma”, S.V,C.V, s.43.
11 İbn Hişam, es-Sîre, (nşr. Mustafa es-Sekka ve dğr.), Kahire, 1355/1936, II, 77..
12 Daha aytıntılı bilgi için bkz. Semhûdî, Vefâu’l-Vefâ, I, 178.
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Muhacirler ile Ensarın Kardeş Yapılması

Buhârî’den gelen, “Hicretten yaklaşık beş ay sonra Mescid-i Ne-
bevî’nin inşaat günlerinde Hz. Peygamber, muhacirlerle ensardan 
kırk beşer kişiyi Enes b. Mâlik’in evine çağırdı ve İslâm dininde hilf 
yoktur, din kardeşliği vardır diyerek bunların arasında ikişer ikişer 
kardeşlik akdetti; diyet ve fidye meseleleri dahil olmak üzere kar-
şılıklı sorumluluk ve yükümlülüklerini açıkladı” şeklindeki rivayete 
göre13 kardeş ilân edilenlerin sayısı doksan, bazı rivayetlere göre ise 
ellişerden 100 kişidir.14  Sayının kırk dört veya seksen iki olduğunu 
söyleyenler varsa da bu rakamlar tesbit edilebilen isimlere dayanı-
larak varılan sonuçlardır. Yaygın görüş, kardeş ilân edilenlerin 90-
100 kişiye ulaştığı şeklindedir; Makrîzî ise bunların toplam 186 kişi 
olduğunu söyler.15 Bu kardeşleştirmelerin bazıları şöyle idi:

Muhacirler Ensar
Ebu Bekr-i Sıddık Hârice İbn-i Zeyd
Ömer İbn-i Hattab Utban İbn-i Mâlik
Ebu ubeyde İbn-i Cerrah Sa’d İbn-i Muâz
Abdurrahman İbn-i Avf Sa’d İbn-i Rebî
Zübeyr İbn-i Avvam Seleme İbn-i Selâme
Osman İbn-i Affan Evs İbn-i sâbit
Talha İbn-i Ubeydullah Ka’b İbn-i Mâlik16

Kardeşleştirme Gerçekleştikten Sonraki Örnek Olaylar ve 
Analizleri

Biz burada zamansal noktada sıkıntımız olduğu için sadece iki ör-
nek olayı almak istiyoruz. İlk örnek olayımız Abdurrahman b. Avf 
ile Sa’d b. Rebî’nin arasında geçen diyalog. Rivayetin tam metni şu 
şekildedir:

Enes (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber muhacir olarak Medine’ye 
gelen Abdurrahman b. Avf ile Ensar’dan Sa’d b. er-Rebî’ arasında 
kardeşlik tesis etti. Sa’d, Abdurrahman’a “Ey Kardeşim, ben Medi-
ne’nin en zenginlerinden biriyim. Malımın yarısını sana veriyorum. 
13 Buhari, “Menâkıbü’l-ensâr”, 5,7; “Savm”, 76.
14 İbn Sa’d, et-Tabakât, Beyrut, ts. (Daru Sâdır), I, 238.
15 Makrizî, Îmtâu’l-Esmâ, (nşr. M. Abdülhamid en-Nümeysî), Beyrut, 1420/1999, 
I, 69.
16 İbn Hişam,	es-Sîre, II, s. 179.
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Ayrıca iki de hanımım vardır. Bunlardan birini beğen; ben de onu 
boşayayım” dedi. Abdurrahman ise;

“Allah malını da, hanımlarını da sana mübarek kılsın!” dedi ve 
sonra oradakilerden pazar yerini kendisine göstermelerini istedi. On-
lar da pazar yerini tarif ettiler. Abdurrahman oraya giderek alışveriş 
yapmaya başladı. Kısa bir zaman içerisinde epeyi para kazandı. Bir 
gün Hz. Peygamber’in huzuruna çıktığında Hz. Peygamber ona:

“Ey Abdurrahman senden yayılan bu koku da nedir?” diye sordu. 
Gerçekten de ondan za’feran kokusu geliyordu. Abdurrahman da:

“Ey Allah’ın Rasûlü, evlendim” dedi. Hz. Peygamber:

“Peki ona mehir olarak ne verdin?” dedi, o bir hurma çekirdeği 
kadar altın verdiğini söyledi. Bunun üzerine Hz. Peygamber: 

“Bir koyunla da olsa düğün yemeği ver!” buyurdular. Daha son-
ra Abdurrahman, o zamanı anlatırken şöyle derdi: “Hâlâ aklımdadır, 
hangi taşı kaldırsam altında gümüş ya da altın bulacağımı zannedi-
yordum.”17 

Bu olayda Ensar’dan olan sahabinin şahsında ortaya çıkan dav-
ranış, bir müslümanın yoksul din kardeşini mâli bakımdan içtenlikle 
desteklemesi; Muhâcirûndan olan sahabinin şahsında ortaya çıkan ör-
nek davranış ise; izzet-i nefis, mürüvvet, iffet, ve vakara ehemmiyet 
vermesi; müteşebbis, cesur, çalışkan, gayretli, alın teri ve el emeğiyle 
kazandığını diğer şekillere tercih etmesidir.18

Bir diğer örneğimiz ise:

Ebû Hureyre (r.a) şöyle rivayet etti: Bir kişi (Ebû Hureyre’nin 
kendisi) Peygamber’e geldi. (Ya Resulallah açlıktan zayıfladım, ta-
hammülüm kalmadı diye şikayette bulundu.)Peygamber onu (doyur-
mak için) kadınlarına gönderdi. Kadınlar:

— Bizim yanımızda sudan başka birşey yoktur, dediler. Bunun 
üzerine Rasûlullah, yanında bulunan kimselere hitaben:

17 Kandehlevi, Muhammed Yusuf,	Hayatu’s-Sahabe, Divan Yay, İstanbul, 1987, I, 
332-333.
18 Algül, Hüseyin, “Muhâcirûn-Ensar Üzerine Bir Araştırma”, S.V,C.V, s.47.
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— “Şu aç insanı kim yemeğine ortak kılar yâhud bunu kim konuk 
eder?” buyurdu.

Ensâr’dan biri:

— Ben konuklarım, dedi.

Ve o kimseyi eşinin yanına götürdü ve:

— Haydi Rasûlallah’ın konuğuna ikram et, dedi. Fakat kadın:

— Yanımızda çocuklarımın azığından başka birşey yoktur, dedi.

Kocası:

— O yemeği hazırlayıp getir, ışığı yak, çocuklarını da uyut, dedi.

Kadın da akşam yemeğini yemek istedikleri zaman yemeğini ha-
zırladı, ışığını yaktı, çocuklarını da uyuttu. Sonra kalktı, kandili dü-
zeltir gibi oynayıp söndürdü. Bu suretle karı koca kendilerini konuğa 
yemek yiyorlar gibi göstermeye başladılar. İkisi de aç gecelediler. 
Sabah olunca ev sahibi, Rasûlullah’a gitti. Rasûlullah onu görünce 
şöyle buyurdu:

— “Bu gece Allah güldü, yâhud karı koca sizin güzel hareketinize 
hayret etti. Ve Allah şu âyeti indirdi:... Onlar	kendilerinde	fakirlik	ve	
ihtiyâç	olsa	bile	(onları)	öz	canlarından	daha	üstün	tutarlar.	Kim	nef-
sinin	(mala	olan)	hırsından	ve	cimriliğinden	korunursa,	işte	murâd-
larına	erenler	onların	tâ	kendileridir.”	(Haşr,	9)19 

Burada en son Ensar ile Muhacirlerin birbirlerne varis kılınmala-
rından bahsetmek istiyoruz. 

İbn Abbas (r.a) şöyle demiştir: Muhacirler Medine’ye geldiklerinde 
Allah Resulü’nün aralarında akdettiği kardeşlikten dolayı Muhacirler, 
zev’il-erham (kan akrabaları) dan önce Ensar’a varis oluyorlardı. 
Vakta ki “erkek, kadın her birisini varis kıldık”20 mealindeki ayet indi, 
Muhacirler ile ensarın yekdiğerine varis olmaları hükmü kaldırıldı. 
Diğer bir rivayette, bu hükmü ortadan kaldıran ayetin, Enfal suresi-
nin “Hısımlar, Allah’ın kitabinca birbirine daha yakındırlar”21 ayeti 
19 Buharî, Menâkibu’l-Ensar, 3.
20 Nisa, 33.
21 Enfal, 75.
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olduğu kaydedilmiştir. Bu varis kılma olayı da gösteriyor ki Hz. Pey-
gamber yeni bir toplum oluşturabilmek için insanların birbirlerini en 
azından belli bir süre kendi canlarından ve kanlarından kabul etmele-
rini sağlamış ve güçlü bir toplum oluşturabilmek için bu dayanışmayı 
gerçekleştirmiştir.

Sonuç

Hz. Peygamber Medine’ye hicretini sadece orada dini yaymak 
amacıyla gerçekleştirmemiş bununla birlikte islamî bir güç merkezi 
oluşturma gayreti göstermiştir. Biz bunu, yaptığı faaliyetlerden açık-
ça anlayabiliyoruz. Bir topluluğun önemli bir güç oluşturabilmesi ise 
ancak kendi aralarında çok sıkı bir bağın oluşmasıyla sağlanılabilir. 
Hz. Peygamber’de Medineye geldikten sonra bunu icraata koymuş 
ve kan ve akrabalık yoluyla herhangi bie bağlantısı olmayan insanları 
birbirbirlerine kardeş yapmış ve dinamik bir yapı oluşturmayı başar-
mıştır. Bunu yaparken de her iki topluluğun da ihtiyaçlarını gözet-
miş maddi ihtiyacı olanlara maddi destek manevi ihtiyacı olanlara da 
manevi bir destek sağlamıştır. Her iki grubunda ihtiyacının karşılan-
ması ise arada sıkı bir bağ oluşmasını sağlamış ve birbirleriyle olan 
diyaloğun çok samimi ve içtenlikle gelişmesine zemin hazırlamıştır. 
Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum
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“İSLAM BİRLİĞİ VE UHUVVET”

HÜSEYİN ALP KÜTÜKDE

(Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf)

Giriş

Birlik ve ittifak, aynı inanca sahip toplumların temel arzusudur. 
İslam dininin yayılmaya başladığı ilk yıllardan itibaren Müslüman-
lar, son derece güçlü bir kardeşlik ve uhuvvet duygusuna sahipti. 
Bunun en güzel örneği Ensar-Muhacir kardeşliğidir. Hz. Muham-
med’in (s.a.v.) vefatından sonraki yıllarda, İslam toplumunun birçok 
alanda birlik ve ittifakını devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Fakat ilk 
yıllardaki bu birlik ve ittifak, İslam’ın yayılması, farklı kültür ve 
medeniyetlerle teması ile günden güne zayıflamıştır ve Müslümanlar 
arasında ayrılıklardan bahsetmek artık mümkün hale gelmiştir. Böyle 
bir ortamda, tüm Müslümanların muhtaç olduğu en önemli şey belki 
de bu ayrılıkların giderilmesi, düşmanlıkların yerini Ensar-Muhacir 
kardeşliği gibi bir kardeşliğin almasıdır. 

Bu temenniler ile şu kısa tebliğimde, mevzuya genel bir bakıştan 
sonra sırasıyla şu konuları ela almaya çalışacağım: 

Eğitim ve kelâmî tartışmalar,

Siyasî ve kavmiyetçi kaygılar,

Sosyal ve kültürel etkileşimler,

Son olarak ise günümüzde İslam birliği için çalışan bazı önemli 
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kurumların katkılarını tartışmaya çalışacağım.

İslam’da Birlik Ve Kardeşliğe Genel Bir Bakış

İslam’dan önce Arap toplumu Arabistan yarımadasındaki, küçük 
yerleşim merkezlerinde hadarî olarak ya da çöllerde göçebe olarak 
yaşamakta olan, medeniyet ve devlet kurmaya vâkıf olamamış bir 
milletti. Arapların bir medeniyet ve devlet kuramamalarının önemli 
nedenlerinden birinin, bulundukları bölgenin coğrafî koşulları olduğu 
düşünülebilir. Belki de bundan daha önemli bir sebep olarak Arap 
kabilelerinin kendi aralarındaki çekişmeleri, yani Arapların milliyetçi 
ve asabiyetçi duygularını zikredebiliriz. İslam’la şereflenen Arapların 
cahiliye dönemindeki bu duyguları, İslam’la birlikte din kardeşliği 
şekline dönüşmüştür. Hz. Muhammed (s.a.v.) bir alfabenin dağınık 
harfleri hükmünde olan bu milleti İlahî bir mesaja uygun bir şekilde 
düzenleyerek, çağlar ötesine hitap edecek bir “toplum kitabı” haline 
getirmiştir. 

İlk Müslüman Toplumunun Şifreleri:

Hicretten önceki ilk Müslümanların büyük çoğunluğu Hz. Pey-
gamber’in (s.a.v.) kabilesinin de içinde bulunduğu Kureyş’tendi. An-
cak Akabe Biatleri ve Hicret’ten hemen sonraki dönemde Ensar ola-
rak bildiğimiz Yesrib kabileleri olan Evs ve Hazrec İslam’a akın akın 
girmeye başladı. Böylece ilk İslam devleti Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 
öz vatanı olan Mekke yerine Medine’de kurulmuş oldu. 

Bu olay Hz. Peygamber’in (s.a.v.) ve onun ashabının kavmiyetçi 
ve asabiyetçi duygularla hareket etmediğinin bir kanıtıdır. Zira Ku-
reyş Hz. Peygamber’e Mekke’nin yönetimini teklif etmişti ancak Hz. 
Peygamber (s.a.v.) bu teklifi, hepimizin bildiği gibi “Bir elime ayı 
verseler, bir elime güneşi verseler bu davadan vazgeçmem”22 diyerek 
reddetmişti.

Hz. Peygamber (s.a.v) Medine’ye hicret ettikten sonra muahadlık 
olarak isimlendirdiğimiz Ensar-Muhacir dayanışmasını hayata geçir-
miştir. Bu proje ile cahiliyyenin asabiyetçi duyguları İslam Kardeşliği 
formuna dönüştürülmüştür. Bu olay da açık bir kanıttır ki Müslüman-
lıkta kavmiyetçiliğin yeri yoktur. 

Kısa bir süre içinde hem Medine’deki Yahudilerle, hem de müş-
22 İbn-i Hişam, Muhtasar-ı	Sire, Kahire, Mısır Evkaf Bakanlığı, C.1, s. 178 
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riklerle anlaşarak ilk İslam Devletini kuran Hz. Peygamber, bu dev-
letin anayasasını23 oluşturmuş ve siyasî birliği tesis etmiştir. Üstelik 
bu siyasî birlik yalnızca Müslümanlar arasında değil bu devletin diğer 
unsurları olan Yahudiler ve müşrikler arasında da sağlanabilmiştir. Bu 
da göstermektedir ki İslam, siyasî istikrarın ve siyasî birliğin netice-
sinde yayılma imkânına sahip olmuştur. 

Bu siyasî istikrarın en önemli neticelerinden birisi Bedir Gazvesin-
de alınan galibiyettir. Hz. Peygamber’in kararlarına uyan Müslüman-
lar O’nun Allah’ın Resulü sıfatıyla dinî yaşantısını örnek almakta, 
devlet başkanlığı sıfatıyla verdiği talimatlara harfiyen uymaktaydılar. 
Ancak bunun istisnası yaşanmamış değildir. Bu istisna Uhud Gaz-
vesinde mevzilerini terk eden Müslümanlardır ki bunun sonucunda 
Müslümanların zayiat vermesi, esasında, birlikte hareket etmenin ve 
görev paylaşımının, devlet başkanının ve Allah’ın Resulüne itaatin 
önemini göstermesi açısından önemlidir. 

Hz. Peygamber (s.a.v.) Müslümanların fikirlerini söylemeleri-
ne fırsat vermemek gibi onları sindirici, yanlış sonuçlar doğuracak 
tarzda bir yönetim sergilememiştir. Onlara fikirlerini sorup, konuyu 
önce tartışmaya açar, daha sonra en doğru yolu tercih ederek yük-
sek katılımlı kamuoyu oluştururdu. Böylece Müslümanlar arasında 
şura mekanizması hayat buldu. Hz. Peygamber’in vefatından sonra, 
ashabının birçok kararı şura ile aldığı gözlemlenmektedir. Her Müs-
lümanın yönetimde söz sahibi olmasının önü açık olması, toplumun 
birliğine ve Müslümanların uhuvvetine katkıda bulunması açısından 
bakıldığında, günümüzde ihtiyaç duyduğumuz çok önemli bir uygu-
lamadır ve ilk Müslümanların başarılarının temel taşlarından birisidir.

Medine’de Müslümanların kendi pazarının kurulmasıyla, ekono-
mik faaliyetlerin yürütülebileceği ve Müslümanların iktisadî özgürlü-
ğe kavuşabilecekleri bir imkân oluşmuştur. Bu da göstermektedir ki 
ilk İslam toplumunun siyasî birlik ve istikrarı, önemli ölçüde iktisadî 
güç sahibi olmakla gerçekleşmiştir. Hz. Peygamber’in direktifleri ve 
Allahu Teâlâ’nın emirleriyle zengin Müslümanlar bu güçlerini hem 
savaşlarda hem de toplumsal dayanışmalarda,24 İslam’ın lehine kul-
lanmıştır. Buradan anlaşıldığı üzere Müslümanları başarıya götürecek 
ve birliklerine katkıda bulunacak önemli bir unsur da ekonomik refah 

23 Bu anayasa Medine Vesikası olarak bilinmektedir.
24 Toplumsal dayanışmaya katkıda bulunan maddi ibadetlerden bazıları, infak, zekât 
gibi zengin Müslümanların sorumlu olduğu ibadetlerdir.



Öğrenci Sempozyumu58

ve güçtür. 

Mescid-i Nebevî’nin inşasıyla Müslümanların dini vecibelerini 
yerine getirebileceği, hemen yanına inşa edilen Suffa ile sahabenin 
eğitimlerini ikmal edebileceği bir kompleks oluşturulmuştur. Bu da 
bir göstergedir ki ilk Müslümanlar kendilerini toplumun sosyal kont-
rolünde yoğurup ortak bir dinî kültür ve yaşantı tesis etmiştir. Hz. 
Peygamber’in tedrisatından geçen Suffa ehli ve tüm Sahabe-i Kiram 
ile eğitim alanında birliğin sağlandığı gözlemlenmektedir. Buradan 
anlaşıldığı gibi eğitim ve öğretim kurumlarının oluşturulması ve ce-
maat kültürünün geliştirilmesi Müslümanların başarısı ve birliği için 
önemli bir etkendir. 

Cuma hutbesi, Müslümanları bilgilendirme, dinde yetkin kişiler 
olan imamlar tarafından yönlendirme ve Müslümanların toplu eği-
timi açısından son derece büyük öneme haizdir. Bu potansiyel güç, 
ilk Müslüman toplumunda etkin bir şekilde kullanılmaktaydı. Bugün 
bu olayı gelişen teknolojik imkânlarla oluşturulan medyaya ve diğer 
propaganda araçlarına benzetmek mümkündür. Bu örnekten yola çı-
karak, birliğini muhafaza eden ilk Müslüman toplumunun döneminin 
en önemli propaganda imkânına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Dolaylı veya dolaysız ibadetlerin hemen hemen tamamı, Müs-
lümanlar arasındaki uhuvveti artırma niteliğine sahiptir ve yalnızca 
şekilci değil, özüne inilerek uygulandığında uhuvvet duygularını 
pekiştirici etkiye sahiptir. İlk İslam toplumunda ibadetler son derece 
içselleştirilmiştir. Bu nedenle günümüzde de ibadetlerin içselleştiril-
mesi İslam’da birlik ve beraberliğin anahtarı olacaktır, diyebiliriz. 

Allah (c.c.) yüce kitabı Kur’an-ı Kerim’deki birçok ayeti keri-
mede, Müslümanların birliğini emretmiştir. İlk Müslüman toplumu 
Allah’ın bu emirlerini samimiyetle tatbike çabalamıştır. Nasıl zina, 
kumar, alkol gibi birçok fenalık Müslümanlara haram kılınıp, Müs-
lümanlar bu günahlardan nefyedilmişse, tefrika da Müslümanlara 
haram kılınmıştır. Nasıl namaz, oruç, hac, zekât Müslümanlara farz 
kılınmış ve Müslümanlar bunlardan mükellef tutulmuşsa, birlik ve 
beraberlik de tıpkı bunlar gibi emredilmiştir. Bu ayeti kerimelerden 
bazıları şöyledir:

Hep	birlikte	Allah’ın	ipine	(Kur’an’a)	sımsıkı	sarılın.	Parçalanıp	
bölünmeyin.	Allah’ın	size	olan	nimetini	hatırlayın.	Hani	sizler	birbi-
rinize	düşmanlar	 idiniz	de	O,	kalplerinizi	birleştirmişti.	 İşte	O’nun	
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bu	nimeti	sayesinde	kardeşler	olmuştunuz.	Yine	siz,	bir	ateş	çukuru-
nun	tam	kenarında	idiniz	de	O	sizi	oradan	kurtarmıştı.	İşte	Allah	size	
ayetlerini	apaçık	bildiriyor	ki	doğru	yola	eresiniz.	25

Eğer	 inananlardan	 iki	 grup	 birbirleriyle	 savaşırlarsa	 aralarını	
düzeltin.	 Eğer	 biri	 ötekine	 karşı	 haddi	 aşarsa,	Allah’ın	 buyruğuna	
dönene	 kadar	 haddi	 aşan	 tarafa	 karşı	 savaşın.	Eğer	 (Allah’ın	 em-
rine)	dönerse,	artık	aralarını	adaletle	düzeltin	ve	 (onlara)	adaletle	
davranın.	Çünkü	Allah	adaletli	davrananları	sever.	Mü’minler	ancak	
kardeştirler.	Öyleyse	 kardeşlerinizin	 arasını	 düzeltin.	Allah’a	 karşı	
gelmekten	sakının	ki	size	merhamet	edilsin.26 

Hz. Peygamber (s.a.v.) her fırsatta Müslümanların arasında mu-
habbet ve uhuvvet tesis edecek öğütler ve emirler vermiştir. İmanın 
kemâlatı için Müslümanların birbirlerine sevgi beslemelerini, birbir-
lerine karşı güvenilir olmalarını şart koşmuştur. Bu konuyla ilgili çok 
sayıda hadis bulunmasına karşın birkaç tanesini şöyle zikredebiliriz:

Müslüman	 Müslümanın	 din	 kardeşidir.	 Müslüman	 Müslümana	
zulmetmez,	 Müslüman	 Müslümanı	 terk	 etmez.	 Her	 kim	 Müslüman	
kardeşinin	bir	ihtiyacını	giderirse	Allah	da	onun	bir	hacetini	giderir.	
Her	kim	bir	Müslümanın	bir	kederini	giderip	onu	ferahlatırsa,	Allah	
da	onun	kıyamet	günündeki	kederlerinden	birini	giderip	onu	ferahla-
tır.	Her	kim	bir	Müslümanın	ayıbını	örterse,	Allah	da	onun	(ayıbını)	
kıyamette	örter.27  

Hiçbiriniz	kendisi	için	dilediğini,	kardeşi	için	de	dilemedikçe	iman	
etmiş	olmaz.28 

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Vefatından Sonraki Dönem ve İlk 
Tefrikalar

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Hz. Peygamber dönemi tam bir bir-
lik, beraberlik ve kardeşlik ortamında geçmiş, bu dönemde herhangi 
bir tefrika söz konusu bile olmamıştır. Somut olarak bir ayrılıktan 
söz etmek için Hz. Ömer’in halifeliğinden sonraki döneme göz atmak 
gerekir. Esasen Beni Saide gölgeliğindeki ilk halife seçimi ve Ridde 
olayları da bir ayrılıktır. Ancak bu kısa bir zaman içinde telafi edile-
rek, önlemler sonucu ortadan kaldırılmıştır. Fakat ileride gün yüzüne 

25 Âl-i İmran 103
26 Hucûrât 9,10
27 Buhârî, Mezâlim 3
28 Buhârî, İman 6
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çıkacak daha büyük problemlerin de habercisi olmuştur. 

Hz. Ömer’in halifeliği sırasında ise Sevad arazilerinin paylaşımı 
ile Beytu’l-Mal’den verilen maaşların Kureyş’e öncelik verilerek da-
ğıtılması, psikolojik bazı ayrıklıklara zemin hazırlamıştır, denilebilir. 
Bu arada fetihler sonucu İslam toplumu daha farklı kültürlerle temas 
etmiş ve İslam’a yeni kültürlerden birçok insan, ihtida sonucu gir-
miştir. Bunun neticesinde Müslümanlar bu kültürlerin farklılıklarını 
bünyesine sığdırmak durumunda kalmıştır. Hz. Osman’ın halifeliği 
döneminde, sahabenin Medine dışına çıkmasına izin verilmesiyle 
öteden beri devam eden şura uygulaması, işlevini yitirmeye başlamış-
tır. Hz. Osman’ın valilerini kendi kabilesi olan Ümeyye Oğullarından 
seçmesi, bazı kabilelerin asabiyetçi duygularını tekrar gün yüzüne çı-
karmaya başlamıştır. Yukarıda bahsi geçen diğer kültürlerden İslam’a 
dâhil olanlar ise İslam’ın özünü tam kavrayamamaları nedeniyle Hz. 
Osman’ın da mutedil yönetiminden faydalanarak ve bazı çevrelerin 
tahrikiyle Hz. Osman’ın şehit edilmesine varan olayların fitilini yak-
mışlardır. 

Olaylar burada da kalmayıp Cemel Vakası ve Sıffin savaşına kadar 
tırmanmıştır. Bu olayların devamında Hz. Ali’nin şehit edilmesi, Ker-
bela ve Harre olayları birçok kelâmî tartışmaya konu teşkil edilerek, 
farklı görüşlerin şiddetlice savunulmasına sebep olmuştur. Ayrıca, 
hadis uydurma faaliyetleri ve Müslümanların farklı bakış açıları gibi 
birçok sebep fıkhî alanda mezheplerin doğmasına sebep olmuştur. 
Daha sonrasında gelen mihne hareketleri, Müslümanların artık farklı 
düşünceleri sindirmek için şiddete başvuracak noktaya ulaştığını gös-
termektedir. 

Olayların bu ölçüde bir ayrılığa varmasının temel nedenlerin-
den bazıları; sahabeden sonraki nesillerin giderek İslam’ın özünden 
uzaklaşmaları, ibadetlerin içselleştirilmemesi, Müslümanlar arasında 
iletişimin zayıflaması, bunun sonucunda da birbirlerini doğru anlaya-
mamaları ve dış etkenlerin bu ayrılıkları organize bir şekilde körük-
lemesi zikredilebilir. 

Eğitimde ve Kelamî Konularda Tefrikalar

Hz. Osman’ın halifeliği döneminde sahabenin Medine dışına 
gönderilmesinden bahsetmiştik. Bu olaydan önce de Medine dışın-
da şekillenmeye başlamış bazı ekollerden bahsedilebilir. Örneğin 
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Mekke ve Şam’da sahabenin dinî eğitim verdiklerini bilmekteyiz. 
Bu eğitimlerin Hz. Ali’nin şehadetinden sonra ekolleşmeye başlama-
sı dikkat çekicidir. Sahabenin dini anlayışları, tabiinin de sahabenin 
anlayışından yola çıkarak başka bir dini anlayış oluşturması, çeşitli 
bölgelerdeki din anlayışlarının, özünde İslam’ı korumakla birlikte 
birbirlerinden farklılaştığı gözlemlenmektedir. Ayrıca hadislerin kimi 
bölgelerde temkinli bir şekilde kabul edilmesi ve bazı hadislerin bazı 
bölgelerde bilinmemesi ve Kûfe, Basra gibi bazı bölgelerde meydana 
gelen olayların Harameyne göre daha karmaşık olması dinî anlayışta-
ki farklılıkları şekillendirmiştir. Ve dini eğitimde bu anlayışlar çerçe-
vesinde bölgelere göre farklılıklar arz etmiştir. Burada şunu özellikle 
belirtmek gerekir ki eğitim alanında ortaya çıkan bu farklılaşmalar 
esasında bir ayrılık olduğu kadar bir zenginliktir de. Bu nedenle bu 
konuya hem olumlu hem olumsuz açıdan bakmak mümkündür. Zira 
zamanla belirginleşen dört fıkıh ekolü ve iki ehl-i sünnet kelam ekolü 
Müslümanlar için bir rahmet olarak algılanabilir. Ancak bu ayrışma 
sınırlarını zorladığı noktalarda, menfi bir ayrışmaya dönüşerek, özel-
likle kelam alanında bazı uç noktaların ve İslam’ın ruhundan kopan 
bazı olumsuz yorumların doğmasına da neden olmuştur, diyebiliriz. 

Abbasiler döneminde kelâmî yorumlar noktasında birliğin sağ-
lanmasına yönelik çalışmalardan söz edilebilir mi? Olumsuz bir ör-
nekle “evet” cevabı verilebilir. Abbasî halifesi Me’mun döneminden 
Mütevekkil dönemine kadar Mu’tezile, “mihne” hareketleri ile kendi 
görüşleri dışında kalan ulemaya çeşitli işkenceler uygulamış ve onları 
sindirme faaliyetleri yürütmüştür. Bu olumsuz örneğe ilk bakıldığın-
da birlik sağlanmaya çalışıldığı izlenimi oluşuyorsa da esasen Müs-
lümanlar arasındaki düşmanlığı körükleyip, Müslümanların kardeşlik 
duygularını kalplerinden sökmüştür. Bu nedenle bu olayları tefrika 
nedeni olarak saymak mümkündür.

Büyük Selçuklu Devletinin Anadolu içlerine doğru ilerlediği dö-
neme gelindiğinde, Müslümanlar Abbasî halifeliğine bağlı olmakla 
birlikte farklı devletlere ayrılmışlardır. Bu devletlerarasında askerî 
mücadeleler olduğu gibi ilmî alanda da yayılım göstermek için bir 
yarışa gidilmiştir. Dönemin kudretli veziri Nizamu’l-Mülk tarafından 
1068 yıllarında faaliyete geçirilen Nizamiye medreseleri, ilmi alan-
da girişilen bu mücadeleyi, başarıya en yakın sonuca vardıran taraf 
olarak kabul edilebilir. Bu medreseler sayesinde İslam âleminin ge-
niş bir bölgesinde, kelamî ve dinî eğitim alanında bir birlik meydana 
gelmiştir. Ehl-i Sünnet inancının yayıldığı bu medreselerin, yukarı-
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da olumsuz farklılaşma olarak belirtilen itikadî anlamdaki tefrikayı 
giderip önemli ölçüde birlik sağlamaya muvaffak olduğu söylenebi-
lir.29 Başka bir açıdan bakıldığında, bu dönemde, önemli bölgelerde 
faaliyet gösteren Nizamiye medreseleri, günümüze gelinceye kadar 
yöntemleri ve sistemi açısından hem Avrupa’ya hem Asya’ya model 
teşkil etmiştir. Daha sonra oluşturulan Sahn, Temimme ve Süleyma-
niye medreseleri de bu medreselerin devamı niteliğindedir. Günü-
müze gelinceye kadar Medreseler işlevlerini kaybetmiş, yozlaşmak 
suretiyle fonksiyonlarını yitirmişlerdir. Eğitim alanında sağlanan bu 
birliğin niteliği azalmıştır.  

Yakın tarihimizde de dinî eğitim alanında menfi yönde bir birlik 
çabasından söz edilebilir. Medreselerin zamanla işlevini yerine ge-
tirememesi nedeniyle Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkarılan Tevhid-i 
Tedrisat ismiyle bilinen kanun neticesinde bu medreseler kapatılmış-
tır. Eğitimi tek elde toplamaya çalışan bu uygulama ilk bakışta olum-
lu olarak gözükebilir. Ancak sonuç olarak dinî eğitim veren kurumlar 
zamanla yok olmaya mahkûm hale gelmiştir. Harf devrimiyle de geç-
mişte oluşmuş koca bir birikim unutulmaya terkedilmiştir. Aradan ge-
çen zaman içinde dinî eğitime olan ihtiyaç yöneticiler tarafından fark 
edilmiştir ve çeşitli eğitim kurumlarına dinî eğitim kademeli olarak 
yerleştirilmiştir. Bugün dinî eğitim alanında tüm dünyada bir birlik 
sağlanmasa da geçtiğimiz yüzyıla nazaran daha özgür bir ortamda 
dinî eğitim verilmektedir. 

Çağımızda Müslümanların farklı ve geniş bir coğrafyaya dağılmış 
olması, farklı idareler altında olması ve kalabalık bir toplum 
olması, günümüzde eğitim alanında yapılacak organize çalışmaları 
zorlaştırmaktadır. Buna mukabil özellikle günümüzde kitlesel 
iletişim araçları, medya, internet gibi imkânların organize bir şekilde 
kullanılmasıyla bu zorluğun aşılabileceği düşünülebilir. 

Siyasî ve Kavmiyetçi Tefriklar

Yukarıda kısaca değindiğimiz gibi Hz. Peygamber’in vefatından 
hemen sonra ensar-muhacir ve güney-kuzey Araplarının belirginle-
şen siyasî manevraları Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer dönemlerinde gün 
yüzüne çıkmamıştır. Fakat Hz. Osman ve sonraki dönemde bu tefri-
kalar gündemden düşmez hale gelmiştir ve maalesef günümüze ka-

29 Burada %100 bir birlikten söz edilmemektedir. Mümkün mertebedeki, büyük öl-
çüde birlikten bahsedilmektedir.
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dar da devam etmiştir. Çok geçmeden Şii-Sünni, Mu’tezile-Selef ve 
sonrasında Ehl-i Sünnet gibi siyasî kökenli itikadî mezhepler ortaya 
çıkmıştır. Müslümanların dünya arenasında önemli bir güç sahibi ol-
duğu o dönemlerde başlayan, günümüzdeki kadar önemli bir sorun 
olarak algılanmayan bu ayrılıklar, belki de çözümü için gereği kadar 
çaba sarf edilmemesi nedeniyle hala devam etmektedir. Bugün Müs-
lüman âlemi ile gayr-ı müslim topluluklar arasında dengeler değişmiş 
ve güçsüz olan taraf Müslümanlar olmuştur. Belki de Müslümanların 
gayr-ı müslimlere karşı zayıf düşmelerinin temel nedeni bu tefrikala-
rın kemikleşmesi ve dış mihraklar tarafından kullanılmasıdır. 

İslam tarihi ve medeniyeti içinde siyasî birliğin temel taşlarından 
birisi “halifelik” makamı olmuştur. Zira Müslümanlar ulu’l-emr’e 
itaatle mesuldür. İlk halifeler biatle yani büyük ölçüde uzlaşıyla 
seçilmiştir. Fakat daha sonra bu teamül halini alamadan babadan 
oğula tevarüs eden bir sisteme dönüşmüştür. Bu olumsuz gelişme, 
halifelik makamının otoritesini zayıflatmıştır. Müslümanların 
ortak paydası olma ve birliğin teminatı olma beklentilerini nitelik 
olarak karşılayamaz hale gelmiştir. Özellikle Abbasiler dönemine 
gelindiğinde Müslümanlar arasındaki birlik görünürden ibaret 
kalmıştır. Abbasîlerden ilk olarak ayrılan devletler de özerklik 
gösterseler bile halifeye bağlılıklarını ifade ederek sembolik de olsa 
birlik içinde gözükmüşlerdir. Halifelik makamı prestij ve nitelik 
olarak bir takım kayıplar içinde olsa bile 13 asır boyunca gayr-ı 
müslimler ve samimi birçok Müslüman tarafından dikkate alınan bir 
kurum olma özelliğini kaybetmemiştir demek mümkündür. Nitekim 
çağımızda Müslümanlar halifelik veya alternatifi bir makam olmadığı 
için temsil sorunu yaşamaktadır. 

1787’deki Fransız devriminden sonra dünya farklı milletlerin bir 
arada yaşama olanağını yitirdiği bir kavşaktan geçmekteydi. Osmanlı 
Devleti de bu gidişattan nasibine düşeni almıştır. İlk önce Müslüman-
ların tebaaları olan Balkanlardaki gayr-ı müslim milletlere sirayet 
eden milliyetçilik fikri neticesinde Osmanlı kan kaybetmeye başla-
mıştır. Osmanlı içindeki Müslüman milletler de batı tarafından ya-
yılan bu ayrılıkçı fikirlere ısındırılmaktaydı. Böyle bir süreç içinde 
II. Abdulhamid halifelik makamının kaybolan siyasî otoritesini sağ-
lamak ve Müslümanlar arasındaki ayrılıkçı fikirlerin önünü kesmek 
maksadıyla İttihad-ı	 İslam siyasetini yürütmüştür. Bu siyaset Müs-
lümanları bulundukları durumdan daha ileriye götürememiştir belki 
ama parçalanma süreçlerini geciktirmiştir. II. Meşrutiyetten sonra 
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ülke yönetimini eline alan İttihad ve Terakki ise bu siyaseti devam 
ettirmeye çalışmıştır. Ancak samimiyetsizlikleri nedeniyle başarı ye-
rine başarısızlığa hizmet etmişlerdir. Almanya ise İttihad-ı İslam si-
yasetine destek verirken İngiltere ve Fransa’nın başını çektiği cephe, 
İttihad ve Terakki’nin samimiyetsizliğini kullanarak bu projenin ha-
yata geçmemesi için elinden gelen çabayı sarf etmiştir. Sonuç olarak 
Müslümanların çok büyük bir bölümü halifeye karşı savaşmamıştır. 
Halifeyi kurtarma yalanıyla kandırılıp Almanya cephelerinde İtilaf 
devletleri saflarında savaştırılan Müslümanları ve Şerif Hüseyin’in 
başını çektiği bir avuç Arap kökenli Müslümanı ve her ne kadar Türk 
olsalar bile Osmanlı’ya karşı savaşan Kazan Türklerini de istisna ola-
rak zikretmek gerekir. Fakat Osmanlı lehine cephede savaşanlar da 
bir o kadar azdır. Bunun en temel nedeni Müslümanların yokluk için-
de olmasıdır. Bütün bu yokluğa rağmen Kuzey Afrika’da Fransızlara, 
İtalyanlara ve İngilizlere karşı İslam Birliği düşüncesi uğruna aman-
sız bir savaş veren Senûsîler bunun en bariz örneklerinden biridir. 

Avrupa Hıristiyan dünyası I. ve II. Dünya savaşında birbirleriy-
le savaşmıştır. II. Dünya savaşından hemen sonra 1950 yılında düş-
manlıkları bir tarafa bırakarak resmen birleşmeye çalışmış ve bugün 
Avrupa Birliğini oluşturmaya muvaffak olmuştur. Müslümanlar ise 
özünde olan birlik ve kardeşlik fikrini canlandırıp hayata geçireme-
miştir. Müslüman devletler de Avrupa devletleri gibi ortak bir kon-
sensüsle birlik oluşturabilir. Belki de bu manada bir adım olması için 
atılan bazı adımlar yok değildir. Örneğin İslam Konferansı Örgütü 
bunlardan birisidir. Örgüt, gücünü uluslararası arenada istenilen dü-
zeyde hissettiremese de bir başlangıç olarak düşünüldüğü takdirde 
önemli bir kilometre taşıdır. İslam Konferansı Örgütünün, izledikleri 
siyasetle Hıristiyan kulübünü andıran BM ve NATO gibi kuruluşla-
rın gücüne erişmesi için önce Müslüman ülkelerin samimiyetle İs-
lam Konferansı Örgütü’nde temsil edilmesi gerekir. Zira günümüzde 
Müslüman ülkelerin bulunduğu coğrafyalar itibariyle hem en önemli 
yeraltı kaynaklarına sahip olduğu hem de stratejik açıdan en kritik 
noktalara sahip olduğu açıkça gözükmektedir. Bütün bunlara rağmen 
Müslüman ülkelerin ekonomik, sosyal, kültürel ve askerî alanlarda 
güçsüz olmasının nedeni bu kaynakların ve potansiyelin iyi değerlen-
dirilmemesidir. Güç birliği ve ortak çalışma ruhunun Müslümanlar 
üzerindeki ümitsizliği kaldırıp, eldeki mevcut potansiyeli değerlen-
dirme imkânları oluşturması bir hayal değildir. 
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Ahlaki, Sosyal ve Kültürel Tefrikalar

Bireylerdeki dayanışma ve birliktelik ruhu, ahlaki, sosyal, kül-
türel normların ortak olması ile gelişme gösterebilmektedir. Birçok 
insan, kültürel farklılıkları nedeniyle kendi toplumundan, sosyal gu-
rubundan, arkadaş çevresinden hatta ailesinden bile dışlanabilmek-
tedir. Örneğin, bir insan, dostluğunu, arkadaşının yüz kızartıcı bir 
hareketi dolayısıyla sona erdirebilmektedir. Aile içerisinde meydana 
gelen kültürel farklılıklar, aile bireylerinin muhabbetlerini, görüşme 
aralıklarını ve dayanışma ruhlarını etkileyebilmektedir. Bu nedenle 
toplumsal yaşantı, kültürel ve sosyal değişimler çok geniş bir coğraf-
yaya yayılmış, birçok milletten müteşekkil olan Müslümanların birlik 
ve beraberliklerini etkilemektedir. Nitekim insanlar farklı ırka men-
subiyeti bulunsa da kendisi gibi düşünen başka insanlarla anlaşması 
mümkündür. Kendisi gibi ahlaki ilkelere bağlı kalan insanlara karşı, 
kendisini güvende hissedebilir. Ortak bir kültürü paylaştığı insanlarla 
beraber yaşama istidadını gösterebilir. Ancak insanlar, kendi ırkından 
da olsa, kendi ahlaki ilkelerine sahip olmayanlarla ve kültür farkının 
uçurum derecesinde olduğu kişilerle beraber yaşama istidadını gös-
termesi mümkün olmayabilir. 

Örneğin; rüşvetin çok alışılmış bir uygulama olduğu bir toplumda, 
rüşveti almanın da vermenin de haram olduğuna iman etmiş birisi 
için, o toplumda yaşamak çok zordur. Yine, ticarî ahlakı son derece 
gelişmiş olan bir insanın, yalan, hile ve aldatmayı mübah gören 
tüccarların çarşısında ticarî faaliyet yapması çok zordur. Üstelik 
toplumun tamamı bu ahlaksızlıkları kanıksamışsa ahlâkî erdemler ve 
dürüstlük, ahmaklık olarak algılanabilmektedir.30 Böyle durumlarda 
kan bağının toplumdaki bağlayıcılığından çok ahlâkî değerlerdeki 
farklılıkların ayrıştırıcı özelliği baskın çıkabilir. Bu durumun tam 
tersi olduğu düşünülecek olursa, yani kan bağının bulunmadığı fakat 
ortak ahlaki değerlerin bulunduğu koşullarda, kan bağı olmamasının 
ayrıştırıcı özelliğinden çok ahlaki değerlerin ortak olmasının 
birleştirici özelliği daha baskın olabilir.

Hülasa, bir arada yaşamanın önemli şartlarından birisi, ortak ma-
nevi ve kültürel değerlere sahip olmaktır. Bu sebeple dinin toplumsal 
hayata yansıyan ahlaki yönleri büyük önem arz etmektedir.
30 Örneklerdeki hususlar, esasında yalnızca kültürel ve ahlaki değerler değildir. Zira 
bu cürümlerin birçoğunun hukukî yaptırımı da vardır. Bu fiiller her ne kadar hukukî 
yaptırımla kontrol altına alınmaya çalışılıyorsa da ahlâkî değerlerin toplum üzerinde-
ki denetim ve yaptırımı hukukî yaptırımlardan daha tesirli olabilmektedir. 
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İslam dininin insan hayatına yansıyan yönüyle üç boyutundan söz 
etmek mümkündür. 

Bilgi (Teorik),

İbadetler (Pratik),

İçselleştirilmiş dinin sosyal hayattaki tezahürü,

Bir insanın dinin bilgi ve ibadetler boyutunda toplumundaki dinî 
birlik ve beraberliğe katkıda bulunduğu düşünülecek olursa:

a) Yalnızca bilginin, uygulama olmaksızın dinî birlik ve beraberli-
ğe büyük oranda katkı sağlamayacağı aşikârdır. Lakin bilgi olmaksı-
zın dinin diğer boyutlarının da gerçekleşmesinin mümkün olamaya-
cağı da bir o kadar aşikârdır. Dolayısıyla bilgi, toplumsal birliğin şartı 
mesabesinden rüknü mesabesine geçememektedir.  

b) İslam’da ibadetlerin hemen hemen tamamının sosyal boyutu ol-
duğundan ve toplumsal birlik ve beraberliğe katkıda bulunduğundan 
yukarıda bahsetmiştik. İbadetler, içselleştirilme önkoşulu olduğu ve 
toplumsal birliğe dolaylı olarak tesir ettiği için, bu birliğin teşekkü-
lüne tesir edenler sırasında, bilgiden sonra ikinci basamağı oluştur-
maktadır.

Sonuçlarına ulaşmak çok da zor olmamaktadır. Binaenaleyh, bilgi 
ve ihlasla yapılan ibadetlerin, insan hayatında disipline ettiği ahlâkî 
davranışların yekûnu, bahsi geçen birliğin teşekkülüne etki edenler 
sıralamasında son basamağı oluşturacaktır. Yani dinin sosyal hayatta-
ki tezahürünü. Ve böylece toplumsal birliğin oluşması için gerekli yol 
haritası da belki de belirginleşecektir.

Örneğin; ticaret, bir tüccarın hayatının yarısını işgal edebilir. Bu 
ticarî faaliyetler, ancak içselleştirilmiş bir din duygusuyla, Allah 
rızası için, kul hakları gözetilerek yapıldığı takdirde, dinin bilgi 
ve ibadet boyutu meyvesini vermiş demektir. Yani artık din sosyal 
hayata sinmiş ve her hareketi şekillendirmeye başlamıştır. İşte 
böylece ibadetler ortalama insan hayatında sosyal hayata oranla 
daha az yer kaplarken, dinin sosyal hayata nüfuz etmesiyle, birlik ve 
beraberlik insan hayatına tamamen yerleşebilmektedir.  Nitekim ilk 
Müslümanlar bunun bize en güzel örneğini sunmuştur. Dinin bilgi, 
ibadet ve muamelat boyutlarını ihmal etmeyen ve bunları hayatın 
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geriye kalanına bir mizan bilen Sahabi sosyal hayatın içine koca bir 
din ölçüsü koymuştur. Daha sonra ki nesillerde ölçüler değişerek, 
din, hayatın içinde daha az dikkat edilen bir husus haline gelmiştir, 
denilebilir. Günümüze kadar devam eden bu anlayış sonucunda ilk 
İslam toplumunda oluşturulan ortak manevi değerler, pratikteki 
niteliği açısından giderek azalmıştır. 

Müslümanlar, 19. Yüzyıldan itibaren batı hayranlığı içine girerek, 
yalnızca manevi ve ahlâkî değerlerin değil, aynı zamanda kültürel de-
ğerlerin de yıpratıldığı ve kıymetsiz hale dönüştürüldüğü bir süreç 
içine girmiştir. Müslümanların teknik ve ekonomik açılardan gerisine 
düştüğü Avrupa, bazı Müslüman çevreler tarafından taklit edilmeye 
çalışılmıştır. Fakat bu taklit herkesin bildiği gibi teknik eksiklikle-
rin giderilmesi için bu alanlara münhasır olmamıştır. Hatta teknik 
konulardan çok çok ziyade kültürel manada bir taklide girişilmiştir. 
Kılık-kıyafet, eğlence kültürü, yemek kültürü, dil, müzik, edebiyat 
gibi her milletin kendine has, ayırt edici özelliklerini oluşturan bu ko-
nularda taklide gidilerek, egemen medeniyetin asimilasyonuna maruz 
kalınmıştır ve Müslüman kimliği gayr-ı müslim kimliğine karışmıştır. 

Bazı kimseler tarafından, bunda bir sakınca olmadığı, zira dinde, 
kılık-kıyafet, yeme-içme kültürü, müzik ve edebiyat gibi sanatların 
asıl olmadığı, dinin özünde kulluk bilincinin olduğu düşünülebilir. 
Hatta haklı olarak İslam dininde Müslümanlar için şekilden ziyade 
vasıf, nitelik, samimiyet, iman ve niyete önem verildiğinden bahsedi-
lebilir. Fakat aynı mantıki yoldan gidildiğinde, muasır medeniyetlere 
ulaşmak için de asıl olması gerekenin, kültürel taklit olmadığı hemen 
anlaşılır. Nasıl dinde önemli olan, niyet, samimiyet, iman ise ve şekil 
değil ise, güçlü bir medeniyet kurabilmek için de önemli olan şekilsel 
açıdan benzeşmek değil, teknik, ilim ve bilgi anlamında benzeşmek-
tir. 

Önemli bir husus da şudur: Bir insanın kendi kültürünün tesirinde 
yaşaması için bir gerekçe göstermesi beklenemez. Yani hiç kimse bir 
Türkün diğer Türkler gibi yiyip içmesini, giyinmesini, konuşmasını 
yadırgayamaz. Yani bir insan kendi kültüründe yaşamak için ayrıca bir 
nedene ihtiyaç duymaz. O kültürün parçası olması yeterlidir. Fakat bir 
insanın kendi kültürünü terk ederek yabancı, hatta askeri ve ideolojik 
manada düşman kabul ettiği cephenin kültürünü benimsemesi için 
geçerli bir neden olması gerekmektedir. 
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Müslümanlar, gayr-ı müslimlerin kültürünü benimsemese de ken-
di içerisinde barındırdığı milletlerin çokluğu nedeniyle zaten farklı 
farklı yaşantılara, giyim-kuşam, edebiyat, sanat gibi alanlarda birbir-
leriyle aynı olmayan özelliklere sahiptir. Fakat tamamı Müslüman ol-
muş bir milletin kültürü, İslam’a aykırı olmamak kaydıyla artık İslam 
kültürü içinde bir parça olmuştur. Böyle bir milletin kültürü İslam 
dini içerisinde bir zenginliktir ve Müslümanların birliğine zarar ver-
memektedir. Ancak tamamına yakını gayr-ı müslim olan bir milletin 
kültürünü benimsemek ve onlara benzeme çabası içine girmek İslam 
dini için bir zenginlik olarak düşünülemez. Bu benzeşmeye çalıştığı 
kültürün önünde fakirleşmektir.   

Tabi ki bahsedilen kültür asimilasyonunun müsebbibi, benzeşme-
ye sebep olan ilk nesildir demek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 
İçinde bulunduğumuz dönemde, atasının kültürüne yerleşmiş bir 
gayr-ı müslim benzeşmesiyle dünyaya gelen nesiller, bu asimilasyo-
nun müsebbibi değil ancak kurbanı sayılabilir. 

Sonuç

İlk İslam toplumunun teşekkülünde çok fazla önem verilen 
eğitim, dönemin şartları dikkate alındığında, bugün Müslümanlar 
tarafından gerektiği kadar önemsenmemektedir. İslam birliği için, 
Müslümanların eğitimleri ve bilgili bir Müslüman neslin yetişmesi 
çok önemlidir. Ayrıca eğitim alanında birlik oluşturup aynı sistemi 
uygulamak pek mümkün gözükmese de şimdikinden daha etkin 
çalışmak mümkündür. Hatta farklı Müslüman camiaların bu konuda 
yardımlaşmasıyla büyük bir yol kat edileceği aşikârdır.  

Bunun için özgür bir ortamın oluşturulması ve fikir, vicdan hürri-
yetinin garanti altına alınması, Müslümanların kendi içlerinde ortaya 
çıkacak farklı fikirlere saygı göstermesi gerekmektedir. Müslüman-
ların katılmadığı herhangi bir görüşü, nasslarla ve akli dayanaklarla 
çürütmeye çalışması, mihne hareketlerinin geçmişte yaşandığı gibi 
bugün de yaşanmasına fırsat vermemesi, dikkat edilmesi gereken hu-
susların başında gelir. Nizamiye medreselerinin faaliyete geçtiği dö-
nem itibariyle, belki de dünyanın en modern eğitim kurumları oldu-
ğunu ve başarıya ulaştığını anımsayarak, tıpkı Nizamiye medreseleri 
gibi, ama bu çağın en modern eğitim kurumlarını faaliyete geçirme 
konusunda yarışmak gerekmektedir. Mevcut kurumları ise dönüştür-
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me çabası içinde olmak, meşakkatli de olsa dine önemli bir hizmet 
olacağı kanaatindeyim. 

Geçmişte halifelik kurumu, kendi üzerine düşeni, uzun bir dönem 
hakkıyla yapamamıştır. Zira ilk etapta biat ile seçilen halifelerin, 
daha sonra verasetle geldiğinden bahsetmiştik. Geçmişte, halifelik 
kurumu, üzerine düşeni tam manasıyla yapamamış olsa bile, Müs-
lümanların temsili manasında önemli bir potansiyele sahip oldu-
ğu söylenebilir. 21. yüzyılda halifelik gibi bir makamın bulunması 
mümkün gözükmeyebilir. Fakat siyasi arenada ezilen ve sömürülen 
Müslümanların haklarını arayacak, onların sesini dünya kamuoyuna 
duyuracak ve onların sözcüsü olacak uluslararası bir kuruma ihtiyaç 
vardır. Bu uluslararası kurum Müslümanların samimi katılımlarıyla 
oluşturulabilir. Günümüzde bu misyona aday olan kurum. İslam Kon-
feransı Teşkilatıdır. 

İslam Konferansı Teşkilatında, Müslümanlar, ülkelerinin 
devlet adamları tarafından temsil edilmektedir. Mevcut Müslüman 
ülkelerdeki bu bürokratların ne kadar samimi olduğu tartışılır. Bu 
sebeple bu teşkilat, istenilen düzeyde bir etkinliğe sahip olamamaktadır. 
Bu durumun aşılması için, Müslüman ülkelerdeki kanaat önderleri 
ve Müslüman kamuoyu, İslam Konferansı Teşkilatının ve benzeri 
uluslararası teşkilatların faaliyetlerini takip ve kontrol etmekle 
kamuoyu baskısı oluşturulabilir. 

Müslümanların gerçek manada bir kardeşlik ve birlik oluşturabil-
mesi için önemli şartlardan birisi de, sosyal ve kültürel birlik oluş-
turmaktır. Hemen belirtelim ki kültürel ve sosyal birlikten kasıt, bir 
kültürün başka bir kültürü kendi içinde eritilmesi değildir. Asıl kas-
tedilen, Müslüman olan tüm milletlerin kültürlerini ve sosyal hayat-
larını ilahi vahye göre ayarlamasıdır. Nasıl ilk Müslümanlar cahili-
ye adetlerini kenara bırakıp yerine İslam’ın özünden aldıkları yeni 
bir yaşantı tanzim ettiyse, bugün, bazı cahiliye adetlerine geri dönen 
Müslümanlar, dünya görüşlerini ve sosyal yaşantılarını Kur’an ve 
Sünnet süzgecinden geçirebilir. Böylece ortak membadan beslenen, 
birçok kültürel farklılık da olsa, müşterek, İlahî bir ölçünün ürünü 
olan büyük bir medeniyet inşası mümkün olabilir. Böyle bir anlayı-
şın oluşturacağı medeniyet içerisindeki farklı kültürler, o medeniyetin 
zenginliği olacaktır ve Müslümanlar birlik ve beraberlik konusunda 
önemli bir zorluğu aşmış olacaktır. 
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Hümeyra BAYSAL

Sayın Kütükde’ye değerli tespitlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 
4. Sırada Tuba Dağlı, Avrupa İslam karşılaştırması ve günümüz İs-
lam fobisi gibi güncel bir konuyu bizimle paylaşacak. Kendisi Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi. Başarılı bir İslam 
hukuku araştırmacısı bunu da belirtmek istiyorum. Buyurun.
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“AVRUPA İSLAM KARŞILAŞMASININ TARİHİ  
SÜRECİ VE GÜNÜMÜZ İSLAMFOBİSİ”

TUĞBA DAĞLI

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf)

Teşekkür ediyorum. Allah’ım bana zaman içinde zaman bahşet 
diyerek tebliğime başlıyorum. Değerli büyüklerim. Değerli fikir iş-
çileri. Fikir işçiliğinin önemine binaen bir arada bulunduğumuz bu 
toplantıda İslamafobi gibi güncel bir konudan söz etmek istiyorum. 
Dünyada asılsız nefretlerin ve korkuların büyük bir hezimete yol açtı-
ğı açıktır. İslamafobi kavramını da İslam korkusu ve karşıtlığı diyerek 
açabiliriz. Biz diyoruz ki İslam medeniyetinin yapı taşları sevgiyle 
harçlanmıştır. Peki ya böyle bir medeniyete karşı nasıl dünyada korku 
oluşabiliyor. Ben bugün biraz buna değineceğim. Peygamber efendi-
mizin, ‘kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin’ 
sözü de aslında bizim özümüzü açıklamaya kâfidir. Ayriyeten biz bi-
liyoruz ki insanlık ya dinde ya da hilkatte kardeştirler. Peygamber 
efendimiz de, bir Müslümanın kardeşini korkutması helal değildir, 
buyuruyorlar. 

Öncelikle konuyu kavramsal açıdan ele almak istiyorum. Daha 
sonra da İslamafobinin nedenlerini önce Avrupa yapısına daha sonra 
da tarihsel sürece ve günümüze değinerek irdelemeye çalıştıktan 
sonra biz neler yapabiliriz? Buna değinmeye çalışacağım. Dünya 
üzerinde küreselleşmenin de etkisiyle dinlerde büyük bir canlanma, 
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değişme olduğunu biliyoruz. İslam’ın da araştırmalara göre yayılma-
da diğer dinlerden biraz daha önde olduğunu biliyoruz. İslamiyet’in 
bugün yaygın olduğu, Müslümanların yaşadığı şehirlerin arasında 
İstanbul, Kahire gibi şehirlerin yanı sıra Londra ve New-York gibi 
şehirleri de görüyoruz. İslam’ın günümüz ve tarihi süreçte Avrupa’ya 
nispetle Batılılarca son dönemlerde ciddi bir şekilde araştırılıyor. İs-
lam alimleri de bu konuya biraz Batılılardan sonra başlamak suretiyle 
bu konuda münbit çalışmalar yapmaktadırlar. Kavramsal çerçeve-
ye geçecek olursak İslamafobi çok kullanılan bir kavramdır ancak 
tam olarak tanımlanmamıştır. Yani ırkçılık ve ırksal ayrımcılık gibi 
uluslararası kesin bir tanımı yoktur. Zaten kesin bir tanımı olsa nefret 
suçları kapsamına alınması daha kolay olurdu diye düşünüyorum. İs-
lamafobi İslam korkusu dedik bir de anti İslamizm kavramı var. Anti 
İslamizm kavramı anti Judaizm, antisemitizm kavramından analoji 
yoluyla türetilmiştir. Ve İslam karşıtlığı demektir. Bir diğer kavram 
fundamentalizm kavramıdır. Fundamentalizm kavramı esasında 20. 
Yüzyılda kelimelerin zahiri anlamıyla İncil’e yaklaşarak dinini dün-
yada biraz daha hakim kılmak isteyen Protestan Amerikan Hıristi-
yanları için ortaya çıkmış bir kelime olsa da bugün İslami terörle 
ya da İslam ile bağdaştırılmaya çalışılan önemli bir kavramdır. Anti 
İslamizm ve İslamafobi kavramları genel olarak birbirlerinin yerine 
kullanılmakta ve İslamafobi yani İslam korkusu dediğimiz şeyin 
birkaç türü var. Nasıl ki her cemiyet farklılaşıyorsa İslamafoblar da 
farklılaşmakta. Bunlardan bir kısmı İslam’dan korktuğu için İslam’a 
düşmanlık besliyor. Diğer bir kısmı da İslam’a düşmanlık beslediği 
için İslam’dan korkuyor. Bunun arkasında kasıt var. Bunlar ciddi 
anlamda anti İslamist yani İslam’a karşı ve bunların çalışmalarıyla 
halk arasında yayılmaya çalışılan şey de yani İslamafobi, İslam 
korkusu diyebiliriz. 

Bir yaklaşım da İslamafobinin modern bir ırkçılık olduğudur. 
Çünkü artık etnik kimliğe dayanan ırkçılık yasak kapsamına alın-
mıştır ancak düşmanlık besleyen kişiler kendilerini bir şekilde dur-
duramıyor olsalar gerek ki bir şekilde İslamafobi diyerek buna de-
vam etmektedirler. Peki ya Batıda neden İslamafobi var. Neden böyle 
bir korkuya gerek var? Nereden neşet etti ve yayılmakta ısrar ediyor 
buna bakarsak Avrupanın yapısına baktığımızda Avrupa kavramında 
bir muğlaklık vardır. Genel olarak söylenen şudur ki Avrupa kavramı 
jeopolitik bir konumdan hariç olarak bir fikir, bir kültür kavramıdır. 
Ancak gerek Avrupa birliğine giren ülkelerin değişmesi veya Türki-
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ye’nin bu süreçte olması Avrupa’nın kimliğini sürekli tartışmasına 
sebep olmakta ve Avrupa’nın ne olduğu konusunda bir gidip gel-
me yaşadığını görmekteyiz. Şu anda denilen şudur ki aslında Avru-
pa birliği Türkiye’nin üyeliğini tartışırken Türkiye’yi değil Avrupa 
kimliğinin ne olduğu üzerinde tartışmaktadır. Yani Avrupalı demek 
bugün ne demektir? Bu konuda Avrupa’nın ciddi kaygıları var. Ve 
kendi kültürünü, Avrupa birliğini koparmak istemiyor. Bu bütünlüğü 
koparmak istemediği için Avrupa birlik duygusunu kendi içerisinden 
değil dışarıdan almaktadır. Yani Avrupa kavramı Avrupalı olmayana 
göre belirlenmektedir. Kimlik inşasında benin yanısıra ben olmaya-
nın da çok önemli olduğunu biliyoruz aslında. Ancak ben olmayan 
öteki kavramını illa düşman olarak görmek zorunda değildi Avrupa. 
Ancak bugünlerde Amerika ve Avrupa bu süreçtedir. Amerika’ya dö-
necek olursak eğer Sovyetler Birliği dağılıncaya kadar Amerika’nın 
biliyoruz ki süper güç olma yolundadır ve onu devam ettirmektedir ve 
bunun için bir Amerika ve diğerleri gerekmektedir kültürel anlamda. 
Çünkü bir hegemonya söz konusudur. Ve kendisine bir dış düşman, 
öteki düşman belirleme zorunluluğu hissediyor ve Sovyetler Birliği-
nin dağılmasından sonra bu kötü düşman Komünizm yerine İslamiyet 
olmuştur. Şimdi de tarihi süreçten bir parça değinerek niçin İslama-
fobi niçin başka bir ırk ya da inanç değil de düşman olan neden İs-
lam. Bu açıdan bakıyoruz. Bunda birinci etken olarak İslam’ın tüm 
dünyada yaygın olması geliyor. Bir diğer sebep de İslamiyet haçlı 
seferlerine kadar İslamiyet’in yayılması sadece Araplar arasındaki bir 
mücadele olarak görüldü. Daha sonra İslamiyet’in yayılma gücünün 
farkına varılmasıyla beraber haçlı seferleri başlatıldı. Gerek Müslü-
man tebliğciler ile Hıristiyan misyonerler arasında bir rekabet vardı.  
Bu bir yayılma türüydü. Bir diğer yayılma türü de dini savaşlardır. 
Dini savaşlar, cihadlar bütün dinlerin kökeninde var tarihe baktığı-
mız zaman. Ancak Avrupa’da kendi dini savaşlarını göz ardı ederek 
İslam’ın yayılma sürecine bir odaklanma söz konusudur. Ayrıca şu 
da önemli Hıristiyanlar haçlı seferlerinin İncil’de yer almadığını ve 
dolayısıyla biz yanlış yapmıştık gibi bir duruma da bürünüyorlar. 
Ancak cihad kavramını terörizmle ve bu kılıçla yayılmayla özdeş-
leştirdikleri için bizde cihad kavramının Kur’an’da yer almasından 
dolayı böyle bir sıkıntı var bunu öne sürüyorlar. Bu konuda da biz-
lere çok büyük işler düşüyor. Esas cihad nedir? Entelektüel anlamda 
bunu açıklamamız çok önemli. Ve şuna değinmek istiyorum. İslam’ın 
hangi yönü İslamafobiye neden olmakta? Avrupalıların ya da Hıristi-
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yanların diyelim sizin tek tanrıya ya da çok tanrıya inanmanızla pek 
ilgisi yok. Yani bu onlar için pek de önemli değil. Önemli olan kimlik 
vurgusudur. Ve burada başörtüsü, cami, sakal, cübbe gibi İslam sim-
geleri göz önünde bulundurulduğu zaman İslamafobi daha çok ortaya 
çıkmaktadır. Bunlara genel olarak yasak getirilmektedir. Ve burada 
da önemli bir konu peki Müslümanlar ne yapmalılar? Bu konular-
da özellikle Avrupa’da yaşayan halklarda şunu görüyoruz. Namazını 
kıldığı, orucunu tuttuğu halde kapanamayan soruyoruz diyorlar yapı-
lan araştırmalarda. Peki başörtüsü yasak mı? Hayır yasak değil. Ama 
bazı faydalanmak istediğim imkanlardan faydalanamam, bu yüzden 
çekiniyorum diye İslamafobinin Müslüman kimliğine de darbe vurma 
tehlikesi söz konusu. Ben çalışırken İslamafobinin ayrı bir sempoz-
yum konusu olabilecek kadar önemli bir konu olduğunu düşündüm. 
Ancak yetiştirmeye çalışacaktım. 

Süremizin daha da kısalması nedeniyle esas önemli gördüğüm 
kısma geçeyim. İslamafobi karşısında bizler neler yapmalıyız? Ön-
celikle Türkiye tarihi ve jeopolitik konumuyla İslamafobiyle müca-
dele konusunda birinci sırada yer almalıdır diye düşüyorum. Çünkü 
Avrupa ve Amerika bize gerek siyasi gücümüz gerek tarihi süreçten 
dolayı daha yakın görüyor. Biraz daha Araplardan ayrı tutuyor. Bazı 
açılardan kendilerine benzettiklerini düşünüyorum. Batıda şu anda 
çok yanlış bir zihniyet var. Bu zihniyet de birincisi Müslümanların 
tek tip olduğu konusu. İkincisi, El-Kaide, Taliban gibi örgütlerin İs-
lam’ın özünü temsil ettiği ya da doğru olanı yaptığı, Müslümanlarca 
doğru yaptığı şeklindeki algının tüm Müslümanlara genelleştirilme-
sidir. Ayrıca dünyada cinayetler ve elem verici olaylar Müslüman-
lar tarafından işlenmiyor. Hıristiyanlar bunu yapıyor ya da Yahudi-
ler. Ancak onlar yaptıklarında insani bir kötülükten dolayı yapmış 
olurlarken Müslümanlar yaptıkları zaman Müslüman oldukları için 
yapmış oluyorlar. Bunu bizim zihinlerden temizlememiz gerekiyor. 
Dini aşırılık, dinin özünü anlamamak her din için bir tehlikedir. Bu 
konuyu vurgulamak gerekiyor. Bu konuda ben bir şekilde büyükleri-
mizden rica ediyorum. İslamafobi konusunda gerek ülkemiz içinde 
gerekse uluslararası sempozyumlara çok ihtiyacımız var. Çünkü İsla-
mafobinin nasıl bir antisemitizm suçsa yani Yahudi karşıtlığı bugün 
Avrupa’da suçsa İslamafobi beslemenin de suç kapsamına alınması 
gerekiyor. Eğer böyle olursa gördüğümüz gibi karikatür krizinde ka-
rikatürü çizene yüklenmek yerine Müslümanlar hukuki yoldan kendi 
haklarını arayabilirler. İçlerindeki nefreti ya da nefret oluşmayabilir. 
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Ayrıca bizim de İslamafobi karşısında bir Hıristofobiye çok dikkat et-
memiz gerekiyor ülkemizde. İşte rahip cinayetleri bunları görüyoruz. 
Bu tür tehlikelerin önlemlerini almamız gerekiyor. Nasıl ki biz diyor-
sak, Müslümanlar tek tip değildir, biz terörist değiliz. Bizim de Hıris-
tiyanların tek tip olmadığını bilmemiz gerekiyor. Aynı şekilde onlara 
muamele etmememiz gerekiyor. Ayrıca son olarak şunu söyleyerek 
bitirmeliyim. Çünkü konunun önemi zaten malumdur. Amerika’nın 
orta kesimlerine gittiğimiz zaman orada Hıristiyanların İslam’ın adını 
duymayanların büyük çoğunlukta olduğu söyleniyor. İslam nedir ki? 
Bu şekilde İslam cehaletine bürünmüş insanların 11 Eylül gibi olay-
lardan etkilenerek –medya bu konuda zehirliyor pek çok Hıristiyanı, 
Amerikalıyı-  galeyana gelmesi muhtemeldir. Bu konuda da yurt dı-
şında seminerler, sempozyumlar bu şekilde önlem alınabilir. Avrupa 
ülkelerinde ilahiyat akademileri kurulabilir.

Sonuç olarak İslamafobinin en temel çözümü şudur ki, gücün sö-
zünün değil sözün gücünün egemen olması gerekir. Bu yüzden biz 
bireysel olarak da toplumsal olarak da güç kullanmak değil söz söyle-
mekle yükümlüyüz. Fiiliyatta bir arpa boyu yol aldım diyebileceğim 
bu konuşmamın faydalı olduğunu umut ediyorum ve beni dinlediğiniz 
için teşekkür ederken sözlerimi Kemal Sayar’ın sözün önemine dair 
sözleriyle bitiriyorum. Çünkü ben marazi bir iyimserim. Dünyanın 
sözlerle de değişebileceğine inanıyorum.

Hümeyra BAYSAL

Sevgili Tuba’ya teşekkür ediyorum. Şimdi ben sizlere bir tebliğ 
sunacağım. Açıkçası böyle bir durumla ilk defa karşılaşıyorum. Çok 
fazla arkadaşım sordu kendi kendini mi takdim edeceksin diye. Bura-
da formata aykırı bir durum olmadığını dipnot düşeyim. Ama yine de 
beni anons etmek isteyen arkadaşım varsa edebilir.





İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları II 77

“BATI’DA İBN ARABÎ SEVGİSİ: İBN ARABÎ 
TOPLULUKLARI”

HÜMEYRA BAYSAL

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf, 

İLAMER İslam Tarihi Araştırma Grubu Öğrencisi)

Giriş

İbn Arabî’nin asırlardır Batı dünyasını etkilediği tartışma 
götürmez bir gerçektir. Eserlerinin ilmi neşirlerinin yanı sıra hayatı, 
kişiliği ve öğretilerinin farklı yönlerini ortaya çıkaran çalışmalar hızla 
neşredilmektedir. Bu süre içinde bu ilgiyi bütün yönleriyle ortaya 
koyma gibi bir iddiamız yok ancak modern zamanlarda entelektüel 
düzeydeki bu ilginin önemli göstergelerinden olan İbn Arabî Society 
adlı kuruluşun çalışmalarına değinmek istiyoruz. Çalışmamızın 
daha anlamlı olması için de, İbn Arabî’nin yetiştiği düşünsel ortama, 
tasavvufa intisabına, bundan önce de tasavvufun Batı dünyasındaki 
yansımalarına yüzyılları tarayarak hızlı bir biçimde göz atmak 
istiyoruz. 

İbn Arabî’nin Batı’da tanınması farklı kanallardan olmaktadır. 
Tarihi arka plana baktığımızda öncelikle İbn Arabî’ nin doğum yeri 
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olan Endülüs’ün genel olarak İslam kültür ve medeniyetiyle özelde 
de tasavvufla Batı’nın karşılaşma noktası olduğunun altını çizmek ge-
rek. Bir diğer açıdan İslam’ın hızla yayılmasına bir refleks olarak bu 
yeni dinin Hıristiyanlığa nispetle ne kadar geri ve aşağıda olduğunu 
ispatlamak amacıyla gerçekleştirilen ilk oryantalist çalışmalar hayli 
erken bir dönemde Müslümanlarla Hıristiyanların yan yana yaşadık-
ları Endülüs/İspanya’da ortaya konulmuştur.31 

XV. ve XVI. yüzyıllarda İslam ülkelerine giden tüccar, seyyah ve 
din adamları vasıtasıyla tasavvuf ve sufi imajının, daha sonraki yüz-
yıllarda ortaya çıkan şarkiyat araştırmalarına nispetle amatörce, daha-
sı hayli manipüle edilmiş ve bozulmuş bir şekilde Batı’ya taşındığını 
da söylemeliyiz.32 Öyle ki doğu doktrinleri bu çalışmalarda bizzat do-
ğulularca tanınmayacak şekilde tahrif edilmiştir.33 

XVII. ve XVIII. yüzyıllara gelindiğinde ise, daha çok diplomat 
ve akademisyenlerce yürütülen daha profesyonel ancak hala önyar-
gılardan arınmamış çalışmalar semeresini vermiş ve nihayet XVII. 
yüzyılda Oxford ve Cambridge üniversitelerinde Arap ve İslam araş-
tırmaları kürsüleri kurulmuştur.34  

XIX. Yüzyıldan itibaren şarkiyat çalışmalarının hedefinde köklü 
değişikliklerin meydana geldiğini görüyoruz. Edward Said’in ifade-
siyle XIX. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren oryantalizm, sömürge-
cilik hizmetinde resmi bir göreve hazırlanıyor.35 

XX. yüzyıl oryantalistleri ise akademik açıdan hayli mesafe kat 
etmiş, daha profesyonel araştırmacılardır. Bu dönemde Nicholson, 
Arberry gibi meşhur şahsiyetler başta İbn Arabî’ye ve Mevlana’ya 
ait olmak üzere pek çok tasavvuf klasiğini titiz ve ilmi usullerle batı 
dillerine tercüme etmişlerdir. XX. Yüzyıl çalışmalarının öncekilere 
nazaran daha etkili olduğu aşikâr; Seyyid Hüseyin Nasr’ın ifadesiyle 
XX. yüzyıl temsilcileri geleneksel öğretilere dair tam bir bilgi sahi-

31 Bkz. Salih Çift, “Tasavvuf Araştırmalarında Alman Ekolü: Tarihsel Boyut”, Ta-
savvuf, Yıl:8, Sayı:18, Ocak-       Haziran 2007, s. 178.
32 Bkz. Süleyman Derin, İngiliz Oryantalizmi ve Tasavvuf, Küre Yay., İstanbul 
2006, s. 41.
33 Bkz. Mustafa Tahralı, “Batı’daki İhtida Hadiselerinde Tasavvufun Rolü”, Uluslar	
arası	Birinci	İslam	Araştırmaları	Sempozyumu, DEÜ Yay., İzmir 1985, s.152.
34 Bkz. Derin, İngiliz Oryantalizmi ve Tasavvuf, s. 51.
35 Bkz. Edward Said, Oryantalizm,	 Sömürgeciliğin	 Keşif	 Kolu, çev. Selahaddin 
Ayaz, Pınar Yay., İstanbul 1991, s. 325.
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biydiler ve gelenek ağacını Batı dünyası topraklarına dikmeye hazır-
lanmışlardı.36 

Görüldüğü üzere, XX. yüzyıla kadar geçen bu süreçte tasavvuf 
Batılıların adeta günlük hayatlarına kadar girmiştir. Maddi açıdan tam 
bir doygunluğa erişmiş Batılıların farklı ve kalıcı şeyleri arayışı bun-
da en önemli etkendir. İbn Arabi ve Mevlana’ya olan ilgi ve merak ise 
Batılıların Doğu’nun mistik geleneklerine olan bu yöneliminde ayrıca 
bir yer tutmaktadır. Ancak; her ne kadar tasavvufa yönelik bu ilgi Or-
taçağ’a kadar geri götürülse de İbn Arabi ve eserleri üzerine yürütülen 
çalışmalar diğer Müslüman sufilere göre geç başlamıştır. 

Bugün Batı’da İbn Arabi tetkikleri deyince akla gelen ilk isimler-
den olan William C. Chittick bu gecikmeyi sebepleriyle şöyle ifade 
eder: ‘‘Bu	nedenlerden	en	önemlisi	İbn	Arabi	külliyatının	araştırma-
cıların	 yıllarını	 harcamasını	 gerektirecek	 derecede	 çok	 olmasıdır.	
İkincisi,	modern	bilimsel	metodların	her	şeyi	anlamada	kendilerine	
bir	üstünlük	verdiğine	olan	sonsuz	güvenden	dolayı	oryantalistlerin	
birçoğu	bilimsel	meraklarını	çekmeyen	bir	şeyi	–İbn	Arabi’	de	olduğu	
gibi-	belirli	bir	sistemden	yoksun	veya	hurafe	olarak	adlandırıp	red-
detmişlerdir.’’

İbn Arabî, tasavvuf deyince ilk akla gelen isimlerden biri olmakla 
birlikte, en fazla eleştirilen mutasavvıfların da başında gelir. Genellikle 
tasavvuf, İbn Arabi üzerinden eleştirilir. Oysa tasavvuf felsefesini 
eserleriyle fikirleriyle ortaya koyan ilk mutasavvıf olarak Ebu Hâris 
Mehasibî’yi; bundan sonra Cüneyd Bağdadî, Ebu Zeyd Bestami ve 
Şakik Belki’yi zikredebiliriz. 

İbn Arabî’yi bu isimlerden daha çok eleştiri konusu yapan ise 
kendisinden önce yazılanları bir bütün halinde ve tek bir felsefede 
toplayabilmiş olmasıdır. Bu da şüphesiz kendisine atfedilen «Vahdet-i 
Vücud» görüşüdür. 

Hatırlayacak olursak, Felsefe tarihinde Kant’ın önemi kendisin-
den önceki düşüncenin bütün çizgilerini felsefesinde toplaması ve 
kendisinden sonraki gelişmenin birçok yönünün doğrudan kendisin-
den çıkmasından kaynaklanıyordu. Bu sebeple, Kant ve İbn Arabî’nin 
kendi dönemleri içinde aynı görevleri üstlendiklerini söyleyebiliriz.

36 Bkz. Seyyid Hüseyin Nasr, Bilgi	ve	Kutsal, çev. Yusuf Yazar, İz Yay., İstanbul 
2001, s. 112.
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Doğduğu ve Yetiştiği Ortam

İslâm âleminde daha çok Şeyhü›l-Ekber diye tanınan Muhyiddin 
ibn Arabî 1165’te İspanya’nın Mürsiye (Murcia) şehrinde köklü, 
soylu ve saygın bir ailede dünyaya gelmiştir. Kabilesinin Arab ol-
ması sebebiyle ataları ve kendisi “Arabî” diye tanınmışlardır. Babası 
Ali b. Muhammed İbn Rüşd’ün yakın dostudur. Amcası Abdullah b. 
Muhammed seksen yaşından sonra tasavvuf yoluna girmiştir ve kendi 
oğlu Ali b. Abdullah Tunus’un sûfilerindendir. Tlemsan Meliki olan 
dayısı Yahya İbn Yağân, şeyhinin tesiriyle hükümdarlığı bırakmış, ha-
yatının son dönemlerinde dünyadan el etek çekmiş, kendini ibadete 
vermişti. Diğer dayısı Ebu Müslim Havlâni ise dönemin âbidlerinden 
biridir. İbn Arabî bütün bu şahısları eserlerinde çeşitli vesileler ile 
kutub diye anar. Görülüyor ki, İbn Arabî itibarlı, özellikle zühd ve 
tasavvufa yakın ve yatkın bir aileden gelmektedir. Onun döneminde 
Endülüs’te tarikatların bulunmadığı düşünülürse bu tablo daha anlam 
kazanacaktır; oradaki bir kişi ancak İbn Arabî ve ailesi kadar tasavvu-
fa yakın, hatta onun içinde olabilirdi.

711 senesinde müslümanlar tarafından feth edilen Endülüs, sı-
rayla  Murabıtların ve Muvahhidlerin etki alanına girdi. Murabıtlar 
tasavvufa dayanarak bir çeşit tarikat devleti kurmuşlardı, İslâm an-
layışlarının batıl ve hurafelere dayandığını ileri sürüp, onları ortadan 
kaldıran Muvahhidlerin İslâm anlayışı da Gazalî’nin din ve tevhid an-
layışına dayanıyordu. Muvahhidler döneminde zaman zaman ilme ve 
fikre değer veren, bilginleri ve düşünürleri koruyan değerli hüküm-
darlar iş başına geliyordu. İbn Tufeyl ve İbn Rüşd gibi ünlü filozoflar 
böyle bir ortamın ürünüdürler.

Sekiz yaşına kadar doğduğu yer olan Mürsiye’de yaşayan İbn Ara-
bî, ilk eğitimini ve dinî bilgileri burada almaya başladı. Daha sonra 
ailesiyle birlikte Mürsiye’den ayrılarak Endülüs’ün diğer bir şehri 
olan İşbiliye’ye (bugünkü Sevilla kentine) geldi. Delikanlılık çağına 
geldiği zaman babasıyla Kurtuba’ya giderek İbn Rüşd ile tanıştığını 
ve onun felsefî sorularına tasavvufî cevaplar verdiğini biliyoruz. İbn 
Arabî genç yaşta inzivaya çekilip zikir ve tefekkürle meşgul olmuş, 
ilahî hakikatin ancak keşf ve ilham yoluyla bilinebileceğine kanaat 
getirmiş, hatta bilgilerini bu yoldan aldığını ileri sürmüştü. Bu sözleri 
halk arasında yayılıp İbn Rüşd’ün kulağına gidince merak ederek ba-
basından onunla görüştürmesini rica etmişti. İbn Arabî ile İbn Rüşd 
arasında geçen son derece kinayeli bu konuşma da Futuhat’ta kay-
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dedilmiştir. Kendisi bu sırada edebiyat ve avcılıkla da meşgul ancak 
daha sonra bu şekilde geçirdiği yılları câhiliye zamanı olarak hatırla-
yacak. 

Nihayet 1185 senesi İbn Arabî’nin düzenli ve sürekli bir biçimde 
tasavvufa girdiği yıl oldu. Daha evvel de tasavvufî hayatı yakından 
tanıyan İbn Arabî’nin yirmi yaşında iken sûfiyane bir hayat yaşama 
yönünde tercihini yaptığı görülmektedir. Bu tercihini kendisinden 
dinleyelim: “Bu sene Allah’ın el-Bedî (yaratıcı) ismi sayesinde ke-
şif yoluyla ilk akıl makamına erdim” diyor. Hayat boyu üç yüzden 
fazla âlim ve şeyhle görüşüp kendilerinden faydalanan İbn Arabî’nin 
muhtemelen Ebu’l-Abbas Ahmed el-Ureynî meclisinde tevbe ederek 
fiilen tasavvuf yoluna girdiği de bize ulaşan bilgiler arasındadır.

Meşhur sûfî Musa el-Beyderânî’nin 26 yaşında bulunan İbn Ara-
bî’yi ziyaret için İşbiliye’ye geldiği bilgisi karşımıza çıktı; bu ifade-
den onun genç yaşta bile tanınmış mutasavvıflar tarafından ziyaret 
edilen bir şahsiyet olduğu anlıyoruz.

Yakın Dönem: Artan İbn Arabî Tetkikleri

Yakın dönemde Batı’ da İbn Arabi tetkiklerinin önemli bir kısmı 
cemiyetler bünyesinde vücud bulmaktadır. Bu kabilden olmak üzere 
Beshara School ve İbn Arabi Society bünyesindeki çalışmalar önem-
lidir. 

Birlik, aşk ve ferdi tekâmülü merkeze alan ve spiritüel bir eği-
tim merkezi olan Beshara School, kendi internet sitesinde prensibi-
ni – varlık birdir, varlıktaki yegane hareket aşk hareketidir ve onun 
en mükemmel ifadesi de insandır- şeklinde açıklıyor. Varlığın birliği 
düşüncesine dayanan varoluşsal kendini bilme vasıtasıyla öğrencile-
rinin kendi potansiyel mükemmelliklerinin farkına vardırmayı amaç-
layan bir okuldur. İskoçya’da kurulan okul, 1975’ten beri araştırma, 
meditasyon ve spritüel uygulamalar merkezli yatılı kurslar düzenle-
mektedir. Okulun kuruluşunda önemli rol oynayan şahıs, Mısır valisi 
İsmail Paşanın torunu olan Türk asıllı Bülent Rauf’tur.

Beshara hareketinin somut olarak ortaya çıkışı Bülent Rauf’un 
1966’da Londra’ya yerleşmesiyle bazı karşı kültürden gençlerin spri-
tüel arayışlara başlaması arasına denk geliyor. Bülent Rauf bu genç-
lerin arayışlarına cevap vermek amacıyla İbn Arabi’nin eserlerini to-
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parlama girişimine başlıyor. Okulun bünyesinde kurulan ve yüzlerce 
öğrenciye yoğun manevi eğitim vermeyi amaçlayan Chisholme- çi-
zılm- Enstitüsünün kuruluşunda da etkisi büyüktür. Kendisi, Mevlevi 
temayülleriyle bilinmesine rağmen hiçbir sufi etiketi kabul etmiyor-
du. Fususu’l-Hikemin İsmail Hakkı Bursevi şerhiyle birlikte İngiliz-
ce tercümesi başta olmak üzere birçok eseri mevcut, İbn Arabi’nin 
anlaşılması için yıllarını vermiş bir şahıs; 1987’de vefatına kadar da 
enstitüde danışman olarak görev yapıyor. 

Beshara hareketinin ve Bülent Rauf’un İbn Arabî’nin ilmi dü-
zeyde tanınması açısından en önemli katkıları Muhyiddin İbn Arabi 
Society’nin kurulmasına vesile olmalarıdır. Bu kuruluş da temelde 
Beshara hareketinden kaynaklanan akademik bir topluluk; ilk başkanı 
Bülent Rauf; burada öne çıkan faaliyet, İbn Arabi eserlerinin ilmi neş-
ridir. Merkezi İngiltere’de olan bu uluslar arası cemiyetin bir şube-
si de Amerika’da bulunuyor. Yakın zamanda İstanbul ve İspanya’da 
da şubeleri açıldı. Cemiyetin bünyesinde Journal of the Muhyiddin 
İbn Arabi Society adında bir dergi çıkarılıyor, ayrıca her yıl İngil-
tere ve Amerika’da sempozyumlar düzenleniyor. Her yıl değişik bir 
konu işleniyor. Mesela 2007 yılının konusu “Hamd” (İbn Arabi’nin 
düşüncesinde Hamd şeklinde). Muhtemelen UNESCO’nun Mevlana 
Yılı ilan etmesiyle de 2011’ de sempozyum büyük başlığı “İbn-i Ara-
bi ve Rumi: Modern Dünyada Öğretileri” şeklindeydi. Derneğin 45 
ülkeden üyesi olup, bunlardan bazıları akademisyen, bazıları da İbn 
Arabi’ye sevgi besleyen kişilerdir. Bu üyeler, değişik millet, ırk ve 
dinlerden gelmektedir. Bu sebeple derneğin herhangi kısıtlayıcı bir 
şartı olmayıp İbn Arabî’ye ilgi duyan herkes üye olabilir. 

Derneğin merkezi Oxford’da ekberi külliyat üzerine önemli bir 
kitap koleksiyonuna sahip bir kütüphane de oluşturulmuştur.

Society bünyesinde 8 yıldan beri yürütülen önemli bir çalışma ise 
İbn Arabi ve Konevi’ye ait en eski ve en güvenilir el yazmalarının 
dijital olarak arşivlenmesi projesidir. Nüshaların çoğu Türkiye’de bu-
lunduğu için çalışmaların önemli bir ayağını da Türkiye kütüphane-
leri oluşturmaktadır. 

Sonuç

Bütün bu girişimler, İbn Arabî’nin düşüncelerine ilginin üst dü-
zeyde olduğu canlı bir geleneğin oluşmasını sağlamıştır. Sözlerimi 
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sonlandırırken İbn Arabî’nin bir mesajına yer vermek istiyorum: “Bi-
zim meşrebimizde olmayanlar, bizim kelâmlarımızı anlayamazlar.” 
diyor Fütuhat’ında. Bütün bu çalışmaları duyduktan sonra, İbn Arabî 
bizim için ne ifade ediyor bunu bir kez daha düşünmeye davet ediyo-
rum; okudukça her birimize yeni kapıların açılmasını temenni ederek 
oturumu burada kapatıyor ve sözü müzakerecimize devretmek istiyo-
rum: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim 
Dalı Araştırma Görevlisi Hadi Ensar Ceylan hocamızı kürsüye davet 
ediyorum.

Hümeyra BAYSAL

Müzakerelerini yapmak üzere Ankara Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Hadi Ensar 
Ceylan’ı kürsüye davet ediyorum.
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I.OTURUM: MÜZAKERE

Ar. Gör. Hadi Ensar CEYLAN

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku ABD.)

Muhterem hocalarım, değerli arkadaşlar hepinizi saygıyla selam-
lıyorum. Ayrıntılı müzakere elbette yapmak isterdim ama vaktimiz 
kısıtlı olduğu için genel olarak bazı şeylere temas etmek istiyorum. 
Öncelikle tebliğlerin önceden gönderilmesi konusunda sayın Bölen, 
sayın Gürbüz ve sayın Kütükde’ye hassasiyetlerinden dolayı teşekkür 
ederek başlamak istiyorum. Diğer arkadaşlar gönderdilerse de elime 
ulaşmadığı için daha ayrıntılı değerlendirme imkanı bulamadım ma-
alesef. 

İkinci olarak özellikle kaynak kullanımı konusunda az önce 
bahsettiğim arkadaşların ana kaynak olarak görebileceğimiz eserleri 
yoğun olarak kullanmada daha titiz olmaları gerekebilirdi. Dikkatimi 
çeken örneklerden bir tanesi Hamidullah hocanın İslam Peygamberi 
adlı eserinden faydalanamadınız. En azından bana ulaşan tebliğler 
üzerinden söylüyorum. Bence önemli bir noktaydı. 

Üçüncü olarak bazen yorumsuz olarak sunduğumuz seçmeler dahi 
bizim değerlendirmelerimizin bir göstergesi olabilirler. Bu anlamda 
sayın Bölen’in tebliğinde İtalyan bir sosyologdan alınan bir şey 
vardı. Alıntıydı galiba. Hz. Peygamberin elit bir kesime ait olduğuna 
dairdir. Bu yargının yanlış olduğunu hepimiz Kur’an’dan dahi bile-
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biliyoruz. Ancak dediğim gibi bazen yorumsuz olarak sunduğumuz 
şeylerin dahi düşüncelerimizi ifade noktasında dikkat çekici olduğu-
nu hatırlatmak isterim. Bir dördüncü nokta arkadaşlar kavramların 
doğru kullanılması noktasında. Sayın Bölen’in tebliğinde İslam ideo-
lojisi kavramı geçti ki bu kavram oldukça sıkıntılı bir kavram olarak 
görülebilir. Kaldı ki İslam bir ideoloji değil bir dindir. Aradaki farkın 
ne kadar büyük olduğu hazirun tarafından malumdur. Bir diğer nokta, 
doğrudan konuya odaklanma noktasında özellikle iki tebliğin başarılı 
olduğunu söyleyebilirim. 

Sayın Gürbüz ve Baysal’ın daha sınırlı bir konu üzerine odaklan-
maları bize burada daha etkili bir sunum yapmalarını sağladı. Diğer 
arkadaşlarımız -sürenin kısıtlı oluşu da etkiledi tabii ki bunu- başlıklar 
çok geniş olduğu için daha nitelikli sunum yapamadılar maalesef bu 
anlamda. Bir diğer konu, esas meseleyi gündeme getirme anlamında 
belki ifade edebileceğim bir şey mesela sayın Kütükde’nin tebliğinde 
başlığı açısından düşündüğümüzde esasında biraz milliyetçilik vur-
gusunu eleştiren, İslam’ın milliyetçilikle olan alakasının üzerine daha 
fazla giden bir tebliğ olmasını veya bu tür mesajların öne çıkarılma-
sını beklerdim. Bu anlamda sayın Dağlı’nın tebliği o noktadaki vur-
gularda daha başarılı görülebilir diyerek bunu dile getirmiş olayım. 
Bir diğer nokta da genel yargılardan kaçınma konusunu özellikle ha-
tırlatmak isterim. Çünkü sürenin de kısıtlı olduğu bu tür toplantılarda 
genel yargıların ifade edilmesi, temellendirmenin yapılamayacağı ge-
nel yargıların ifade edilmesi bazen yanlış anlamalara neden olabilir. 

Sayın Baysal’ın tebliğindeki Kant ve İbn Arabî benzetmesi. Bunun 
farklı anlamalara yol açabileceğini düşünebiliriz. Son olarak tebliğci 
arkadaşları savunmak adına da bu dile getirilebilir. Keşke program bu 
şekilde aksamasaydı da arkadaşların tebliğ hakkı saklı tutulabilseydi 
bu hukuk meselesi takdir edersiniz ki. Bu yüzden son olarak bunu 
gündeme getirmek istedim. Ve hazirunu saygılarımla selamlıyor ve 
teşekkür ediyorum.



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları II 87

İKİNCİ OTURUM
 

Oturum Başkanı: Esra ÖZLÜ 

1. Ömer Faruk CEYLAN, Semavi	Dinlerin	Dünyevî	Siyasetle-
rinin	Odağı	Olarak	Kudüs	

2. Kasım ÇAZIM, Gazzali’nin	Dini	Ahlak	Teorisindeki	Yeri 

3. Yunus KOCABIYIK, Fuat	Sezgin’in	İslam	Medeniyetine	
Katkıları 

4. Ayşegül DÖNMEZ, Cemil	Meriç’te	“İrfan”	Kavramı 

5. Ümmügülsüm GÖRER, İmam	Rabbani’de	Şeriat	–Tarikat	
Dengesi 

6. Sevim Betül ARSLAN, Tarih	Bağlamında	İbn	Haldun	ve	
Arnold	Toynbee 
  
Müzakereciler: Sema ÇEVİRİCİ 
   Zehra KARA
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Oturum Başkanı

Esra ÖZLÜ

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf, 

İLAMER Hadis Araştırma Grubu öğrencisi)

Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer hocalarım, kıymetli dinle-
yenler. Hepinizi saygıyla ve selamların en güzeliyle selamlıyorum. 
İslam Medeniyetinin Yapı Taşları-II adlı sempozyumumuzun ikinci 
oturumuna hoş geldiniz. Ben Esra Özlü Ankara Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi 4. Sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda iki yıldır kıymetli 
hocalarım Prof. Dr. Bünyamin Erul, Dr. Mahmut Demir danışman-
lığında yürütülen İLAMER Hadis Araştırma Grubu öğrencisiyim. 
Oturumumuz hakkında bilgi vermeden önce tebliğcilerden 
belirlenen süreye uymada daha özenli olmalarını istirham ediyorum. 
Oturumumuz 6 tebliğden oluşmaktadır. Ve Kudüs, Gazzâlî, Fuad Sez-
gin, Cemil Meriç, İmam-ı Rabbanî, İbn Haldun gibi İslam medeni-
yetinin yapı taşları bakımından çeşitli zenginlikleri içerecek olan bir 
oturum olacak. Öyle umuyorum ki zevkle dinleyeceğimiz oturum-
lardan bir tanesi olacak inşallah. Hiç vakit kaybetmeden ilk tebliğci-
miz sayın Ömer Faruk Ceylan’a sözü bırakacağım. Kendisi Ankara 
Üniversitesi ilahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisidir. Aynı zamanda 
İLAMER İslam Tarihi Araştırma Grubu öğrencisi. Konusu, “Semavi 
Dinlerin Dünyevî Siyasetlerinin Odağı Olarak Kudüs”. Buyurun.
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“SEMAVİ DİNLERİN DÜNYEVÎ SİYASETLERİNİN 
ODAĞI OLARAK KUDÜS”

ÖMER FARUK CEYLAN

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf, 

İLAMER İslam Tarihi Araştırma Grubu Öğrencisi)

Giriş

Tarihi oldukça eski olan Kudüs şehrinin adının geçtiği bilinen en 
eski belge milâttan önce XIX ve XVIII. yüzyıllara ait Mısır metinle-
ridir.

Kudüs şehri Moriya, Yebus, Sion, Dâvûd’un şehri ve Ariel  gibi 
isimlerle  anılır. Öte yandan buraya şehir, adalet yurdu, inananlar şeh-
ri, barış şehri, doğruluk şehri, Allah’ın şehri, orduların rabbinin şeh-
ri, mukaddes şehir gibi isimler de verilmiştir. Şehrin Arapça’daki adı 
olan Kuds’ün bu son isimden geldiği belirtilmektedir.

Müslümanlar da şehre çeşitli isimler vermiş olup bunların başında 
“bereket, mübarek olmak” anlamına gelen Kuds yer almaktadır. Şeh-
rin en yaygın adı olan kuds kelimesi Ârâmîce kudşadan gelmektedir 
ve bu kelime şehri değil mabedi ifade etmektedir.
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3 semavi din içinde kutsal şehir; Kudüs... Bunun başta gelen sebe-
bi ise Yüce Allah’ın insanları doğru yola iletmeleri üzere görevlendir-
diği peygamberlerin birçoğunun bu şehirde yaşamış veya en azından 
hayatlarının bir bölümünü bu şehirde geçirmiş olmalarıdır. Kudüs ve 
oradaki kutsal mekânlar da bu tevhid inancını sembolize eden mekân-
lardandır.

M.Ö 4000’lere dayanan, kanlı ve isyankâr tarihi ile birçok yüze, 
birçok isme sahip bir şehir. Hem Musevilik, hem Hıristiyanlık, hem 
de Müslümanlık için ayrı ayrı önemlere sahip, bu yüzden de bir türlü 
paylaşılamayan, herkesin hükmetmeye çalıştığı bir şehir.. 

Kudüs’ün önemini anlamak için tarihine bakmak gerekir. Davut 
Peygamberin M.Ö 10. yy’da İsrailoğullarının 12 Kabilesini birleştir-
diği ve eski Yahudi Devleti’ni kurduğu ve başkent olarak seçtiği yer 
bugünkü Kudüs’tür. Musa’nın yazmalarının bulunduğu kutsal sandık 
şehre getirilmiş, Süleyman tarafından, Yahudiler için büyük önem 
taşıyan, Süleyman Mabedi inşaa edilimiş ancak şehir Babil istilası-
na uğrayınca, Mabed yıkılmıştır. Şehirde yaşayan Yahudiler Babil’e 
sürülmüştür. Pers Kralı’nın Babilleri yenmesi ile Yahudiler yeniden 
şehre dönmüş ve Mabed yeniden inşaa edilmiştir. Şehir Romalılara 
geçince isyanlar daha çok şiddetlenerek başlamış, Mabed ikinci kez 
yerle bir edilmiştir. Yahudiler tarafından Diaspora olarak adlandırılan 
vatandan sürgün; Kutsal Mabed’in yıkımıyla başlamıştır.  

Şehir Roma›lılardan Bizanslılara, Bizanslılardan da Araplara 
geçmiştir. Haçlı Seferleri sırasında şehirde bulunan Yahudiler ve 
Müslümanlar katledilmiştir.  Şehir daha sonra Memlükler›in ve 
Osmanlılar›ın egemenliğine girmiştir. Kanuni Sultan Süleyman 
döneminde Yahudiler Kudüs’e yeniden dönmeye başlamışlardır. 
Şehrin etrafı surlarla kuşatılmıştır. Şehir son olarak 1917 yılında 
İngilizlerin eline geçmiştir. 1948’de İngilizler şehirden çekilirken, 
İsrail Devleti’nin kurulduğu ilan edildi. Arap-İsrail Savaşı sonrası 
Kudüs şehri İsrail Devleti’nin eline geçmiştir, İsrail Kudüs’ü resmi 
başkenti ilan etse de Birleşmiş Milletler tarafından devletin resmi 
başkenti Tel-Aviv olarak kabul edilir. Bütün resmi kurumlar ve önemli 
merkezler Tel-Aviv’de bulunur.

Her üç din için büyük önem taşıyan kutsal yapılar, şehirde iç içe 
bulunduğundan, bölge vazgeçilmez bir yer haline gelmiştir ve payla-
şılamamaktadır.
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Yahudiler için büyük önem taşıyan Kotel -Ağlama Duvarı ya da 
Batı Duvarı olarak anılır- Süleyman Mabedinden geriye kalan tek 
parçadır. Mabed 2. kez yıkıldığında Yahudiler dünyanın dört bir ya-
nına dağıldığından yıkımı; sürgünü ve vatan hasretini temsil eder, bu 
yüzdende yeniden inşaası için uğraş vermektedirler. Yahudiler nerede 
olurlarsa olsunlar ve hangi saatte dua ederlerse etsinler mutlaka Ku-
düs’e dönmek zorundadırlar. Yahudilerin en çok önem verdikleri ta-
rihi eser ise Mescidi Aksa’nın doğusunda yer alan ve Ağlama Duvarı 
olarak adlandırdıkları duvardır. 

Harem-i Şerif olarak adlandırılan bölge; Müslümanların kutsal 
saydığı alandır ve içinde Mescid-i Aksa (El Aksa) ve Kubbet’üs Sah-
ra (Ömer Camii) kutsal yapılarını barındırır. Mescid-i Aksa Hz. Mu-
hammed’in miraca yükseldiği yer olarak kabul edilir ve kutsal kitap 
tarafından en kutsal olarak nitelenen üç mekandan biridir ve bura-
da yapılan ibadetin diğer yerlerde yapılanlara göre daha fazla sevap 
getireceği yazılıdır. Mescid-i Aksa aynı zamanda Müslümanların ilk 
kıblesi olması bakımından da önemlidir. Kubbet’üs Sahra ise, Hz. 
Muhammed’in miraca yükseldiği Sahra taşının üzerine yapılmış bir 
diğer kutsal yapıdır. 

Hıristiyanlar, Hz. İsa (a.s.)’nın çarmıha gerildiğine inandıkları 
yere birtakım kiliseler inşa etmişlerdir. Hz. Meryem’in mezarı da bu-
rada surlar içinde kalan mevkidedir ve etrafına kiliseler yapılmıştır. 
Hıristiyanların Kudüs’teki en önemli eserleri M. S. 312’de hıristiyan-
lığı kabul eden İmparator Konstantin’in inşa ettirdiği Yeniden Diriliş 
(Kıyame) Kilisesi’dir. Bunun yanı sıra Kıpti Kilisesi, Ermeni Kili-
sesi, Benediktin Papazları Kilisesi, Saint Georges Ortodoks Kilisesi, 
Apostolik Nons Sarayı gibi tarihi öneme sahip daha başka hıristiyan 
eserleri de mevcuttur.

Kudüs Yahudiler için vatan hasretinin bitmesi ve Mesih’in geri 
dönüşünü sağlamak için yerine getirilmesi gereken üç şartı sağlama-
nın anahtarı, Hristiyanlar için tarihin başladığı ve biteceği yer, Müs-
lümanlar için ise ilk kıblenin bulunduğu, Hz. Muhammedin Mirac’a 
yükseldiği ve 3. kutsal şehirdir. Bu sebeplerle de üç din için de kut-
saldır. Bu ön bilgiden sonra konumuz olan islam medeniyetinde Ku-
dus’ün önemine ve geçirdiği evrelere bakalım..
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Kudüs’teki İslami Miras ve Müslümanlar Açısından Önemi

Kudüs ismi Kur’an’da doğrudan geçmemekle birlikte bu şehirden 
el-Mesci-dü’l-Aksâ’nın mübarek kılınan çevresi şeklinde bahsedil-
miş (el-lsrâ 17/1), ayrıca bulunduğu bölge «mukaddes toprak» «iyi, 
güzel bir yer» olarak nitelendirilmiştir. Hadislerde ise Mescid-İ Ak-
sâ›nın, Mescid-İ Haram ve Mescid-i Resûlullah ile beraber ziyaret 
amacıyla seyahat edilebilecek üç mescid-den biri ve yeryüzünde 
Mescid-i Harâm’dan sonra İnşa edilen İkinci mescid olduğu belir-
tilmiştir. Ayrıca bazı rivayetlerde Hz. Peygamberin Bey-tûlmakdiste 
namaz kılmayı tavsiye ettiği de aktarılmaktadır. 

Hicretten önce iki veya üç yıl süreyle Hz. Peygamber’in Kabe’yi 
de önüne almak suretiyle Kudüs’e yönelerek namaz kıldığı ve -farklı 
rivayetler bulunmakla birlikte- Medine döneminde on altı veya on 
yedi ay bu uygulamanın devam ettiği, daha sonra kıblenin Kabe’ye 
çevrildiği kabul edilmektedir.

Resûl-i Ekrem’in sağlığında belli bir dönem için Kudüs’ün kıble 
olarak tercih edilmesi, Müslümanların bu şehri dinî bir merkez olarak 
görmelerinin sebeplerinden birini teşkil etmiştir.

Ayrıca Hz. Peygamber’in, Mescid-i Harâm’dan çevresi mübarek 
kılınan Mescid-i Aksâ’ya gece götürülmesi şeklinde gerçekleştirilen 
İsrâ (el-İsrâ 17/1) ve ardından mi’rac mucizelerinde Mescid-i Ak-
sâ’ya gitmiş olması müslümanlar için bu şehrin önemini arttırmıştır. 

Kudüs kurulduğu günden buyana vahyi, ilahi tebliği ve peygam-
berlik müessesesini temsil etmiştir. Dolayısıyla burası kurulduğu 
günden beri bir İslam şehridir. Çok sayıda peygamber hayatlarının 
en azından bir bölümünü bu şehirde geçirmiştir. Son peygamber Hz. 
Muhammed (s.a.s.) de miraca yükseltilirken Kudüs’e kadar getiril-
miş ve oradan göklere çıkarılmıştı. Allah dileseydi onu Mekke’den de 
göklere yükseltebilirdi. Ancak isra ve mirac olayında Hz. Peygamber 
(s.a.s.)’e refakat eden Cebrail (a.s.)’in onu önce Kudüs’e getirmesi 
sonra göklere yükseltmesi bu şehrin taşıdığı mana ve önem dolayısıy-
laydı. Yüce Allah son peygamberi 

Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Kudüs’ü ziyaret etmesini ve bu pey-
gamberler şehrindeki ilahi ayetlere şahid olmasını dilemişti.

Kudüs Allah tarafından mübarek kılındığı bildirilen bir şehir olma-
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sının yanı sıra peygamberler şehri olması itibariyle de İslam’da ayrı 
bir yere sahiptir. Çünkü İslam yani tevhid dini Hz. Adem (a.s.)’den 
buyana bütün peygamberlerin ortak dinidir. Yüce Allah bütün pey-
gamberlerin insanlara aynı gerçeği tebliğ ettikleri konusunda şöyle 
buyurmaktadır: “Sana söylenen senden önceki peygamberlere söy-
lenmiş olandan başka bir şey değildir.” İslam vahiy dinidir, Kudüs de 
vahyi sembolize etmektedir.

Bu öneme binaen islam devletleri tarih boyunca Kudusü ele ge-
çirmek için çaba göstermişlerdir. Hatta zaman zaman halifeler için 
denge unsuru olarak kullanılmıştır. Halife Hz Ömer zamanında islam 
topraklarına katılan Kudüs o dönemden sonra sahabe ve tabiin tara-
fından sık sık ziyaret edilmiştir. 

Emeviler döneminde Muâviye b. Ebû Süfyân’ın devletin mer-
kezini Dımaşk’a nakletmesi Suriye bölgesi gibi Kudüs’ün de önem 
kazanmasına sebep olmuştur. Muâviye Kudüs’te halkın biatini ala-
rak halifeliğini ilân etmiştir. Abdülmelik b. Mervân ve Süleyman b. 
Ab-dülmelik de biat almak için Kudüs’ü özellikle tercih ettiler. Velîd 
b. Abdülmelik, Ömer b. Abdülazîz ve Yezîd b. Abdülmelik Kudüs’ü 
sık sık ziyaret eden halifeler arasındadır. Bu dönemde Kudüs’ü de 
içine alan Filistin bölgesi valiliğine tayin edilmek büyük şeref payesi 
olarak görülmüş, bu göreve Emevî prensleri veya diğer önemli kişiler 
getirilmiştir. 

Emevîler devrinde Kudüs’te yapılan en önemli imar faaliyeti Kub-
betü’s-sahre ve Mescid-i Aksâ’nın inşası olmuştur. 

Abbâsîler’in iktidara gelmesi ve Bağdat’ın başşehir olmasıyla 
Suriye ve Filistin bölgeleri nisbeten geri planda kaldıysa da Kudüs, 
İslâm dünyasında Mekke ve Medine’den sonra üçüncü kutsal şehir 
olma özelliğini sürdürdü. 

Şehirdeki yahudiler din ve ibadetlerinde ve dinî teşkilâtlanma 
konusunda serbest idiler. Kudüs’e büyük önem veren Me’mûn 
Harem-i şerifin doğu ve kuzey kapılarını yaptırmış (216/831), daha 
sonra Muktedir-Bil-lâh’ın annesi Kubbetü’s-sahre’ye dört güzel kapı 
hediye etmiştir. 

Kudüs, bu dönemde önemli bir ilim ve öğretim merkezi haline 
geldi. Evzâî. Süfyân es-Sevrî, Leys b. Sa’d ve Muham-med b. İd-
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rîs eş-Şâfîî şehri ziyaret ederek dersler verdiler. Aynı yüzyılda Râbia 
el-Adeviyye, Bişr el-Hâfî ve Serî es-Sakatî gibi sûfîlerin Kudüs’te 
bulunması şehri sûfîler için de cazip hale getirdi. Abbasîler dönemin-
de Kudüs hem dinî ve ilmî gaye ile hem ziyaret ve ticaret amacıyla 
gelen birçok kişinin güven içinde uğradığı bir şehir haline geldi. Bu-
nunla birlikte bazan salgın hastalık, deprem ve Me›mûn döneminde 
yaşanan kıtlık gibi tabii âfetlerden, ayrıca isyanlardan etkilendi, özel-
likle Mu’tasım-Billâh zamanında Filistin bölgesinde çiftçileri etrafına 
toplayan Ebû Harb el-Müberka” el-Yemânî liderliğindeki ayaklanma 
sırasında büyük zarar gördü. İsyancıların şehre girmesi üzerine halk 
şehirden kaçtı ve üç dine ait ibadet mekânları âsiler tarafından tahrip 
edildi.

Daha sonra Tolunoğulları hakimiyetine giren Kudüs, şehir dışın-
da vefat eden birçok yahudinin buraya getirilip defnedilmesi âdetine 
paralel olarak idareciler dahil birçok müslümanın da burada defnedil-
mek istediği dikkat çekmektedir.

Kudüs, 358-463 (969-1071) yılları arasında bir asır süreyle Fâtımî-
ler’in hâkimiyetinde kaldı. Fâtımîler devrinde Filistin ve dolayısıyla 
Kudüs, Fâtımîler’le Karmatîler ve Cerrahîler başta olmak üzere çeşitli 
bedevi grupları arasındaki mücadelelere sahne oldu. Cerrahîler bazan 
Bizans’ın da desteğiyle Filistin üzerinde söz sahibi olmaya çalıştılar. 
Dengesiz davranışlarıyla bilinen Fatımî Halifesi Hâkim -Biemrillâh 
döneminde Kudüs’te müslümanlar gibi yahudi ve hıristiyaniar da bir-
çok zorlukla karşılaştılar. 

Kudüs, Fâtımîler’den sonra çeyrek asır boyunca Selçuklu-Türk-
men hâkimiyetinde kaldı. Selçuklular’ın Kudüs’e hâkim oldukları 
yirmi beş yıl içerisinde şehir Sünnî çizgide önemli ilmî gelişmelere 
sahne oldu. Şafiî âlimlerinden Nasr b. İbrahim el-Mak-disî, 
NasriyyeMedresesi’ni kurdu, onun ardından bir Hanefî medresesi ku-
ruldu. Ebü’l-Ferec eş-Şîrâzî, Hanbelî mezhebi doğrultusunda dersler 
verdi. Bu dönemde İslâm dünyasının çeşitli yörelerinden çok sayıda 
meşhur âlim Kudüs’e gelmeye başladı. Bunlar arasında Endülüs’ten 
İbn Ebû Rendeka et-Turtûşî. Tlıs’tan Ebû Hâmid el-Gazzâlî ve İşbî-
liye’den (Sevilla) Ebû Bekir İbnü’l-Arabî de bulunmaktaydı. 486’da 
(1093) Kudüs’ü ziyaret eden ve üç yıl süreyle burada kalan Ebû Be-
kir İbnü’l-Arabî, Mescid-i Aksâ’da müslüman-ların kendi aralarında 
veya hıristiyan ve yahudilerle ilmî tartışmalar yaptıklarından bahse-
der {el-’Auâştm, II. 61). 
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Haçlılar dönemi Kudus’e baktığımızda ise tam bir medeniyet düş-
manlığı kin ve nefretle karşılaşmaktayız. İnsan şerefinin, kutsal değer-
lerin hiçe sayılması bu döneme damgasını vurmuştur.  Müslümanlar 
17 (638) yılında Kudüs’ü fethettiklerinde Halife Ömer hıristiyanlara 
can ve mal güvenlikleri konusunda söz vermiş, onların haklarını be-
lirten bir anlaşma imzalamış. Haçlılar ise tam aksine bir davranışla 
şehirde bulunan bütün müslümanları. hatta müslümanlara yardım et-
tikleri gerekçesiyle bütün Mûsevî-ler’i öldürerek dünyada eşi görül-
memiş bir vahşet örneği sergilemişlerdir. Orduyla birlikte Kudüs’e 
giren Haçlı tarihçisi Fulcherius, şövalyelerin ve askerlerin Araplar’ın 
yuttukları altınları bağırsaklarından çıkarmak için bunları öldürdük-
ten sonra karınlarını deştiklerini, ellerinde kılıç şehirde dolaşıp hiçbir 
canlı bırakmadıklarını, bütün evlere girip ne buldularsa aldıklarını 
anlatır. Hatta Mescid-i Aksâ’ya sığınmış olanlar da kılıçtan geçirildi. 
Bu katliamın görgü tanığı olan tarihçi Raimundus, mâbedlerin bulun-
duğu bölgeye (Harem-i şerif) giderken cesetlerin ve dizlerine kadar 
çıkan kan birikintilerinin içinden geçmek zorunda kaldığını söyler.

Selâhaddîn-i Eyyûbî 20 Eylül 1187’de Kudus’ü fethetmesiyle 
Kudüs’te barış ortamı tekrar tesis edildi. Bu dönemde islam mede-
niyetinde önemli yeri olan yapıtlar tekrar onarıldı. Haçlıların saraya 
çevirdiği mescidi aksa tekrar camiye çevrildi. 

Daha sonra Kudüs memlükler’in idaresine geçmiştir. Memlük-
ler’in Kudüs politikası genel siyasetlerine paraleldi. Moğollar ve 
Haçlılar karşısında aldıkları başarılı sonuçlarla askerî yeterliliklerini 
kanıtlayan Memlükler’in yabancı oldukları bu topraklarda yer edin-
meleri ve siyasî meşruiyet kazanmaları ulemâ ve halk nezdinde des-
tek bulmalarını gerektiriyordu. Bu sebeple Memlükler, müslümanlar 
tarafından üçüncü mukaddes şehir kabul edilen Kudüs’e büyük önem 
vermişler ve şehri yeniden imar etmişlerdir. Haçlı işgalinin ardından 
Kudüs’ün yeniden bir İslâm şehri haline gelmesi Memlükler tarafın-
dan yapılan bu yoğun imar faaliyetiyle gerçekleşmiştir. Günümüzde 
Kudüs’te bulunan 150 civarındaki önemli tarihî eserin sekseni Mem-
lükler devrine aittir.

Sultanların yanı sıra emîrler ve yakınları, zengin tüccarlar, ulemâ 
ve şehre başka bölgelerden göç etmiş kimseler de şehrin imar faali-
yetlerine büyük katkıda bulunmuşlardır. Bu dönemde Kudüs’te elli 
civarında medrese ve yirmi civarında zaviye, hankah ve ribât mev-
cuttu.
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Bu dönemde Kudüs’teki hıristiyan ve yahudiler, kendi mahalle-
lerinde İslâm hukukunun onlara tanıdığı zimmî statüsü içerisinde ra-
hatça yaşıyorlardı. Avrupa’dan gelen hıristiyan hacılar Kudüs’te hac 
görevlerini ifa edebiliyorlardı. Sultan Kayıtbay devrinde Kudüs’te 
yahudilerle müslümanlar arasında bir çatışma olmuşsa da Kudüs ka-
dıları ve sultan yahudileri haklı bularak haklarını teslim etmişlerdir.

Memlükler devrinde Kudüs’ün istikrarlı ve siyasî çekişmeler-
den uzak ortamı yönetimin medreseler ve vakıflar yoluyla ulemâya 
verdiği büyük destekle birleşince burada doğup büyüyenler yanında 
pek çok ünlü âlim, eğitim görmek, müderrislik yapmak veya yer-
leşmek amacıyla Kudüs’e gelmiştir. Bu dönemde yetişen Kudüslü 
âlimler arasında müfessir Burhâ-neddin İbn Cemâa, Kemâleddin 
ve Bur-hâneddin İbn Ebû Şerîf, tarihçi İbn Ebû Uzeybe, muhaddis 
İbn Hilâl el-Makdisî, fakih İbnü’d-Deyrî, Şemseddin ve Takıy-yüd-
din Abdullah el-Kalkaşendî, matematikçi İbnü’l-Hâim, kıraat âlimi 
İbnü’l-Ka-bâkıbî. Mutasavvıf İbnü’n-Nakib el-Makdisî ve tarihçi 
Ebü’1-Yümn el-Uleymî sayılabilir. Yine bu dönemde Kudüs’ün fa-
ziletlerine dair bir eser kaleme alınmıştır. 

XV. yüzyılda Memlûk Devleti’nin ekonomik yapısının bozulma-
sı Kudüs’ü de etkiledi. XVI. yüzyıl başlarında Memlükler’in artık 
bölgede asayişi sağlayamadıkları görülmektedir. Bu dönemde Ku-
düs’e yapılan bedevî saldırıları hacıların şehre gelmesini engellemiş 
ve şehrin ekonomisine büyük darbe vurmuştur. Nihayet 1516’-da 
Mercidâbık Savaşı ile Suriye’yi ele geçiren ve ertesi yıl Kahire’deki 
Memlûk yönetimine son veren Osmanlılar Kudüs’e de hâkim olmuş-
lardır.

Kudüs’teki Osmanlı yönetimi, 1831-1840 yıllarında gerçekleşen 
Kavalalı Mehmed Ali Paşa dönemi hariç Aralık 1917’ye kadar yak-
laşık dört asır devam etti. Kudüs, Osmanlı yönetimi altında hep san-
cak statüsünde kalmakla birlikte bağlı bulunduğu merkez zamanla 
değişti. 1516-1831 yılları arasında Şam eyaleti. 1841-1865 yıllan 
arasında Sayda eyaleti ve bu son tarihte Sayda ve Şam eyaletlerinin 
birleştirilmesiyle oluşturulan Suriye vilâyeti içinde yer aldı. 1872-
1917 döneminde ise müstakil mutasarrıflık statüsü verilerek doğru-
dan merkezî hükümete bağlandı. Malî açıdan önce Halep, 1860’lann 
ikinci yansından itibaren Şartı defterdarlığına bağlanmıştır.
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Osmanlı Devleti. Kudüs’ü yönetimi altına aldıktan kısa bir süre 
sonra ona atfettiği özel önemi gösterir icraatlara başladı, özellikle Ka-
nunî Sultan Süleyman döneminde büyük imar faaliyetleri gerçekleşti-
rildi. Kubbetü’s-sahre’nin restorasyonuyla başlayan çalışmalar bugün 
hâlâ ayakta olan surların inşasıyla sürdü.

Sultan Süleyman’ın diğer önemli projesi Beytülahm ve Halîlür-
rah-mân’dan Kudüs’e su getiren kanalların tamiri, şehir suyunun 
dağıtımının yapıldığı havuzların yenilenmesinin yanı sıra beşi sur 
içinde olmak üzere altı çeşmenin inşası olmuştur. Padişahın hanımı 
Hür-rem Sultan’ın 1551’de yaptırdığı külliye de Kudüs’ün en önem-
li hayır kuruluşlarındandır. Cami, medrese, han, ribât ve imaretten 
oluşan külliye Kudüs’teki Osmanlı eserlerinin önde gelenlerinden-
dir. Günümüzde bakımsız bir vaziyette ayakta olan imarette yüzlerce 
misafir, sûfî, medrese öğrencisi ve fakire yemek dağıtılmıştır. Külli-
yenin masraflarının karşılanması için büyük bir vakıf kuran Hürrem 
Sultan, Suriye ve Filistin’de özellikle Remle civarında birçok köy ve 
geniş araziyi bu vakfa tahsis ettirmiştir. Onun 1558’de Ölümünden 
sonra Sultan Süleyman, Sayda civarında dört köyün arazisini daha bu 
vakfa ilâve etmiştir.

Kudüs’ün eğitim ve kültür hayatı da Osmanlılar döneminde öne-
mini korumuştur. İslâm tarihi boyunca farklı müslüman ülkelerden 
gelen yüzlerce âlim Mescid-i Aksâ’yı ziyaret etmiş ve bir kısmı Ku-
düs’te yaşamayı tercih ederek şehrin ilmî hayatına katkıda bulun-
muştur. Osmanlı döneminde devralınan İslâmî miras korundu. Kudüs 
ilmî cazibe merkezi olmayı sürdürdü. Şehirde kurulan medreseler 
vakıflarla desteklendi. Medreselerin etrafı tasavvuf! hayat açısından 
da canlandı. Mescid-i Aksa ve Şam Kapısı civarında birçok tekke ve 
zaviye yer almakta, Mevleviyye, Şazeliyye, Rifâiyye ve Ahmediyye 
gibi tarikatlar şehrin dinî ve kültürel hayatına belirgin katkı sağla-
maktaydı. 

Ticarî ve ekonomik açıdan Kudüs fazla gelir kaynağına sahip de-
ğildi. Şehrin civarındaki tarım arazileri yetersiz ve sanayinin gelişme-
si için gerekli miktarda hammaddeden mahrumdu. Ticarî açıdan da 
önemli ticaret yollarının dışında kalıyordu. Bütün bu olumsuzluklara 
karşı en önemli gelirleri dinî statüsünden kaynaklanmaktaydı. Hacı-
ların ve turistlerin ziyaretleri el sanatlarına ve ticarete bir canlılık ka-
zandırmaktaydı.
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Kudüs’ün eğitim ve kültürel hayatının en Önemli kurumlarından 
biri de kütüphanelerdi. Bunların en eskisi Mescid-i Aksa Kütüpha-
nesi idi. Burada bulunan kitapların çoğu Haçlılar tarafından yakıl-
mıştır. Bu kütüphanenin kitapları genel olarak Kur’an ve Kudüs 
üzerine yazılanlardan oluşmaktaydı. Ayrıca Eş-refiyye ve Kâdiriyye 
gibi büyük medreselerin kendi kütüphaneleri mevcuttu. Memlûk ve 
Osmanlı sultanlarının Mescid-i Aksâ’ya hediye mushaf göndermeleri 
âdettendi (Kudüs Şer’iyye Sicilleri, nr. 44, s. 500). Kudüs şer’iyye 
sicilleri şehrin özel kütüphaneleri hakkında önemli bilgiler içermek-
tedir. Bunlardan birkaçı şöyle sıralanabilir: Muhammed İbn Büdeyr 
{a.g.e., nr. 272. s. 147), Hasan el-Hüseynî {a.g.e., nr. 267, s. 156-
162), Beşîr el-Hâlidî(a.g.e., nr. 231. s. 65-66). Kudüs, tarihinin hemen 
her döneminde inşa faaliyetlerine sahne olmuştur. Özellikle Memlûk 
ve Osmanlı dönemlerinde yapılan büyük binalar, camiler, medrese-
ler, tekkeler, zaviyeler, ribâtlar ve hankahlar şehrin ekonomik haya-
tına önemli katkı sağlamıştır. Kanunî Sultan Süleyman zamanında 
ise tarihinin altın çağını yaşamıştır. Bu dönemde Kubbetü’s-sahre’de 
gerçekleştirilen inşa faaliyetlerinin dışında Kudüs surlarının yapımı 
(1536-1540), vakıflar ve günde yüzlerce fakiri doyuran Haseki Sultan 
İmarethanesi zikredilmelidir. Kudüs’te bunların dışında da çok sayıda 
İslami eser mevcuttur. Bunların sadece isimlerini saymaya kalkışsak 
bile oldukça uzun bir liste vermemiz gerekir. Bu durum Kudüs’ün ne 
kadar zengin bir İslami mirasa sahip olduğunu açıkça ortaya koymak-
tadır. Biz bu şehirdeki İslami eserlerden bazılarının adlarını saymakla 
yetineceğiz:

el-Halil camisi 
Muallaktaş camisi 
Veliyyullah Muharib camisi 
Büyük el-Umeri camisi 
Küçük el-Umeri camisi 
Hz. Yakub (a.s.) camisi 
Kadınlar camisi 
İsa camisi 
Bayram Çavuş medresesi, tekkesi ve kulesi 
Mevleviye camisi 
Çorbacı Sebili camisi 
Disi camisi (Hz. Davud Peygamber camisi) 
Ömeri Safir camisi 
Mus’ab ibnu Umeyr camisi 
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Han Sultan camisi 
Ebu Bekir Sıddık camisi 
Osman ibnu Affan camisi 
Suveyka Allun camisi 
Burak camisi 
Şeyh Reyhan camisi 
Şeyh Mekki cami ve türbesi 
Hz. Süleyman (a.s.) efendimizin makamı ve camisi 
Ömer ibnu Hattab Camisi 
el-Hariri Camisi 
Kale camisi 
Osman ibnu Hattab camisi 
Hanka camisi 
Hayatu’s-Salahiyye camisi 
es-Seyfi camisi ve meydanı 
el-Kumeyr camisi 
Alauddin el-Basri camisi 
el-Afgani camisi 
Buhariya camisi 
Şeyh Lu’lu’ camisi 
Kırmızı minare camisi 
el-Kermi camisi 
Mansuri camisi 
Mağribliler camisi 
Fahriya camisi 
Peygamber Süleyman camisi ve meydanı 
Sultan Hamamı (günümüzde Süryaniler kilisesinin bir bölümünü 
oluşturmaktadır.)

Bu sayılanlar Kudüs’teki İslami eserlerin çok az bir kısmıdır. Bun-
ların dışında daha çok sayıda cami, medrese, türbe, sebil ve benzeri 
eserler mevcuttur. Bu eserlerin bir kısmı Osmanlı dönemi öncesin-
den, bir kısmı da Osmanlı döneminden kalmadır. Bugün bu eserlerin 
çoğunun tamir ve restore edilmesi gerekmektedir. 

XVI. yüzyılın son çeyreğinden itibaren giderek belirginleşen 
Osmanlı merkez idaresinin zayıflaması Kudüs’ü de olumsuz etkile-
miştir.  Bununla doğru orantılı olarak da XVIII. Yüzyıldan itibaren 
Kudüs medreseleri ve kültür hayatı’da gerilemeye başladı. Bunun en 
önemli sebebi medreseleri ve kültürel hayatı canlı tutan vakıfların za-
yıflamasıdır. 
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Osmanlı devletinin zayıflamasıyla beraber Kudus yoğun göçle-
rin siyasi hesapların odak noktası olmaya başladı. İngiltere, Prusya, 
Fransa, Avusturya ve Rusya burada egemenlik yarışına girdiler. Si-
yasi alanda son dönemin en ciddi sorununu ise halen varlığını devam 
ettiren yasadışı Yahudi göçü oluşturmuştur. 

Osmanlı devletinden sonra Kudus İngilizlerin hâkimiyetine gir-
mesiyle beraber giderek İslâmî karakterini yitirmeye başladı. Bu 
dönemde yerli nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan Müslüman ve 
Hıristiyan Arapların yerine yeni gelen Yahudiler yerleştirildi. Kudüs 
1917-1920 yılları arasında İngiliz askerî yönetiminde kaldı. 1920 San 
Remo Konferansı’nda İngiltere’nin manda yönetimine verilmesiyle 
de 1948’de İsrail Devleti’nin kuruluşuna kadar devam edecek İngiliz 
sivil yönetimi göreve gelmiş oldu. İngiliz yönetiminin yoğun Yahudi 
göçüne izin vermesiyle Kudüs ve daha geniş manada Filistin 1920, 
1928, 1929, 1933 ve 1936’da bir dizi protesto, silâhlı ayaklanma, 
grev ve boykota sahne oldu.

İngiliz yönetiminde Kudüs köklü demografik, ekonomik ve 
kültürel değişiklikler yaşadı. Şehir içinde yahudi nüfusu Arap nüfu-
sunu geçti. Ekonomik olarak da Araplar kendi imkânlarıyla, dışarıdan 
yoğun maddî destek alan Yahudilerle mücadele etmek zorunda kaldı. 
Araplar ile yahudiler arasında dengelerin tamamen altüst olmasının 
doğurduğu problemleri çözemeyen İngiltere, 1947’de Birleşmiş Mil-
letler’e sunduğu Filistin’i paylaştırma planında Kudüs’e milletlera-
rası bir statü verilmesini önerdi. 1948 Arap- İsrail savaşında İsrail 
Batı Kudüs›ü İşgal etti. Ürdün ise eski şehri yani Doğu Kudüs’ü ele 
geçirdi. Böylece Kudüs Batı ve Doğu olmak üzere ikiye bölündü. 
İsrail, Ocak 1950’de Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olarak Batı 
Kudüs’ü başşehir ilân etti ve parlamento ile birlikte diğer önemli hü-
kümet birimlerini oraya taşıdı. 

Birleşmiş Milletler’in birçok defa kınamasına ve karşı çıkmasına 
rağmen İsrail, Kudüs’ün Arap- İslâm karakterini zayıflatma politika-
larına devam etti ve nihayet 21 Ağustos 1980’de doğusu ve batısıyla 
birleşik Kudüs’ün İsrail’in ebedî başşehri olduğunu ilân etti. 

İsrail›in Kudüs ve Filistin’de Araplar›ın haklarını kısıtlayıcı 
politikaları 1987›de Batı Şeria›da «İntifada»ya yol açtı. 1990’lı 
yıllarda da Kudüs’ün Arap / İslâmî yapısını değiştirmeye yönelik 
politikalara devam edildi. Tarihî mekânların yıkılması, Arap gayri-
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menkullerine el konulması, çeşitli sebeplerle Arapların şehri terk et-
mesinin sağlanması gibi politikalar sonucu Kudüs’teki Yahudi mülk-
lerinin birkaç kat arttığı görülmektedir.

Sonuç olarak İslam medeniyetinin en önemli yapı taşlarından olan 
Kudüs taşıdığı İslami vizyon ve içinde barındırdığı binlerce eseri ile 
İslam’ın en önemli şehirleri arasındadır. İslam medeniyetinin gelişim 
seyri Kudüs tarihi ile aynı paralelde gelişmiştir. Şuan da içinde bulun-
duğu durum güçsüzleşen bu medeniyetin bir sembolü ve nişanesidir. 
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“GAZZALİ’NİN DİNİ AHLAK TEORİSİNDEKİ YERİ”

KASIM ÇAZIM

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. Sınıf, 

İLAMER Akademik Destek Programı Hazırlık Grubu Öğrencisi)

Tebliğimizde evvela ahlâk ve dinî ahlâk kavramlarının üzerinde 
durup, Gazzâlî’nin ahlâk anlayışını sergileyip dinî ahlâk teorisindeki 
yerini belirtmeye çalışacağız.

Evvela ahlâk kavramı üzerinde durmamız yerinde olacaktır. Ahlâk 
kelimesi Arapça “hulk” kelimesinin çoğulu olup Türkçede tekil ola-
rak kullanılır. “Hulk”;din, tabiat, huy ve karakter gibi mânâlara gelir. 
İngilizce’de ahlâk karşılığında kullanılan moral kelimesi de Latince-
de  “moralis”  kelimesinden türetilmiştir. “Moralis” adet, karakter, hal 
ve hareket tarzı demektir.37 Gazzâlî ise ihyâ’sında ahlâkı şu şekilde 
tanımlıyor: Ahlâk nefiste yerleşmiş bulunan bir melekedir ki, ondan 
fikri bir zorlamaya lüzum kalmaksızın fiiller kolayca ortaya çıkar. Bir 
başka ifadeyle bir kimsenin iyi özelliklerini ve şahsiyetini ifade eden 
hareketler bütünü, huy, ahlâklılık.38 Genel olarak ahlâkı tanımlayacak 
olursak  “genel mânâda mutlak olarak iyi olduğu düşünülen veya bel-

37 Recep Kılıç, Ahlakın	Dini	Temeli, s.1.
38 Süleyman Hayri bolay, Felsefe	Doktrinleri	ve	Terimleri, s. 4.
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li hayat tarzlarından kaynağını alan davranış kurallarının bütünü”.39 
Olarak tanımlanması mümkündür. Görüldüğü gibi ahlâkın birden çok 
tanımını yapmak mümkün olmakla beraber ahlâk kavramı asırlar bo-
yunca tartışıla gelmiş ve düşünce tarihinde önemli bir tartışma ko-
nusu olmuştur. Ahlakiliğin ölçütü nedir, hangi davranışlar ahlakidir 
ya da değildir, mutlulukla ahlâk arasında nasıl bir ilişki vardır? gibi 
sorularla düşünce tarihi boyunca üzerinde durulmuş ve genel olarak 
ahlâk anlayışları şu kulvarlarda seyir izlemişlerdir. Eudaemonist, he-
donist ve faydacı ahlak anlayışlarıyla karşılaşıyoruz. Bu anlayışların 
temel mantaliteleri gayeci olmalarıdır. Yani eylemler neticeye göre 
şekillenirler. Kantla beraber vazifeci ahlak anlayışıyla karşılaşıyoruz 
bu anlayışın temel özelliği ve kendinden önceki ahlak anlayışlarından 
fark, eylemlerin neticeye göre değil niyete göre değerlendirilmesidir.  
Modern dönemde ise pragmatist bir ahlâk anlayışıyla karşılaşmakta-
yız. Görüldüğü gibi ahlâk kavramının düşünce tarihi boyunca farklı 
şekillerde ele alınıp değerlendirilmesi yapılmıştır.

Ahlak aynı zamanda bir din meselesidir. Her dininin temelinde 
mutlaka bir ahlak sistemi vardır. Nitekim dinlerin ortak özelliğine 
baktığımızda hepsinde ahlakiliğin ön planda tutulduğunu görmek-
teyiz. İslamiyete bakıldığında nitekim hz.Muhammed (a.s.m)güzel 
ahlakı tamamlamak üzere geldiğini ifade etmiştir. Hıristiyanlık ve 
Yahudilikte de ahlakın ne kadar önemli olduğunu din mensuplarının 
hayatlarına bakıldığında görmek mümkündür. Konfüçyanizm ve Ta-
oizm zaten ahlaki sistemler üzerine kurulu dini sistemler olduğunu 
biliyoruz.

Ahlâk teorilerinin tasnifinde rol oynayan en büyük etkenlerden 
birisi de kaynak meselesidir. Buna göre ahlâk teorilerini genel olarak 
din ve din dışı şeklinde iki kısımda tasnifi mümkündür. Biz de dini 
ahlâk teorisi üzerinde duracağız. 

Ahlâkın din ile temellendirilmesi her devirde değişik bir şekilde 
ele alınmıştır. Fakat genel olarak din ile temellenen ahlâk teorilerinin 
asli karakteri tanrının varlığı ile vahiy gerçeğinden hareket etmeleri-
dir.40 Ancak bu ahlâk teorileri temel ahlâk kurallarının tespitinde vah-
ye verdikleri önem derecelerine göre farklılık gösterirler. Bu temel-
lendirmede ahlâkî normlar tanrı tarafından bildirilir. Dinî ahlâkta iyi 
ve kötünün muhtevası insanlarca değil tanrı mutlak iradesi tarafından 

39 A.g.e., s. 4.
40 Recep Kılıç, Ahlakın	Dini	Temeli, s.16.
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belirlenir.41 Bu anlamda İslam geleneği içerisinde düşünüldüğünde 
dini ahlak teorisini yani din ile temellenen teoriyi şu şekilde tanımla-
mak mümkündür: Kaynağını Kur’an ve sünnetten alan metodolojik, 
cedeli inceliklerden uzaklaşıp doğrudan İslam ahlak ruhunu ortaya 
koyma eğiliminde olan, iman, vera ve itaat gibi Kur’an’ın anahtar 
kavramları üzerine kurulu olan teoriye dini ahlak teorisi demek müm-
kündür. 

Şimdi de bu teoride Gazzâli’nin yerini belirtmek yerinde olacaktır. 
Evvela Gazzâlî’nin eş’arî geleneğe bağlı bir kelamcı olması hasebiyle 
birçok noktada Eş’arî geleneğince hareket etmiş ve bu geleneğin 
sistemleştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Ahlâk hususunda da 
Gazzâli eş’arî geleneğini takip etmiştir. Buna göre; eş’arî’nin ahlâk 
teorisinde fiillerin ahlâken iyi, kötü olarak vasıflandırmaları ancak 
ilahi buyruklar ile mümkün olmaktadır.42

Demek ki eş’arî ahlâk teorisini vahiyle temellendirmektedir.43 
Aynı şekilde Gazzâlî de ahlâkta temel olarak Kur’an ve sünneti almış-
tır. Bilhassa İhyâ’u ‘ulûmi’ d – dîn’in her bölümünde önce konuyla 
ilgili ayet ve hadisler verilir daha sonra da ehli sünnet akidesine bağlı 
mutasavvıflardan ve diğer İslam alimlerinden nakiller yapılır. Gazzâ-
li’nin ahlâk anlayışını yansıtan en sistemli eseri Mîzânu’l-‘amel, aynı 
şekilde ihyâ başta olmak üzere diğer eserlerinde de rastlamak müm-
kündür. Bu açıdan Mizân adlı yapıt ahlâk teorisini ortaya koymak için 
daha sistemlidir. Mizân yüksek bir seviyeden olumlu ahlâk teorisinin 
özünü oluşturmaktadır.44

Gazzâli daha Mizân’ın başlarında okuyucuyu ahlâk probleminin 
merkezine alır.45 Düşünce tarihi boyunca insanlığın talep ettiği mut-
luluğa ancak ilim ile amelin mezc olması neticesinde ulaşılabileceği-
ni vurgular. Gazzâli’ye göre mutluluktan uhrevi katışıksız haz halini, 
sınırsız zenginlikleri, azalmayan yetkinlikleri ve bütün zamanlar bo-
yunca aşılmayan güzellikleri anlamalıyız. Böylesi bir halin varlığı-
na inanan hiç kimse ona ulaşmak için sıkı çalışmaktan kaçınmaz.46 
Filozofların, halkın,  sufilerin büyük bir kısmının mutluluğun ilim 
ve amelden oluştuğunda ittifak etmeleri önemlidir. Gazzâli’ye göre 
41 Celal Türer, William	James’in	Ahlak	Anlayışı, s.202.
42 Recep Kılıç, Ahlakın	Dini	Temeli, s.106.
43 A.g.e., s.106.
44 Macit Fahri, İslam Ahlak Teorileri, s.268.
45 Macit Fahri, İslam Ahlak Teorileri,  s.268
46 A.g.e., s.269
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amel akla teslim olmalarını sağlama almak için nefsin arzularının diz-
ginlenmesi, kızgınlığın kontrolü, eğilimlerin frenlenmesidir.47 Bilgi-
ye dair Gazzâlî evvela taklit ile burhanî olanın ayrılması gerektiğini 
söyleyerek ilkini körlüğün bir şekli olarak kınar, gerçek arayıcıların 
onunla yetinmeyip dahası burhanî bilgi seviyesine çıkmalarını öğüt-
ler.48

Gazzâlî amelî ve nazarî olarak ilimleri ikiye ayırır. En önemli 
amelî ilim ise ahlâktır. Çünkü insan evvela kendi nefsini ıslah etme-
ye çalışmalıdır, aksi takdirde sorunlu olacaktır. Bu bağlamda evvela 
insan kendi nefsine hükmedip yönetmeli yoksa yönetimde de sorun 
teşkil eder.49

Görüldüğü gibi Gazzâlî ilim ile amelin imtizacıyla ortaya çıka-
cak hakikate göre bir mutluluk anlayışını sergilemektedir. Amelde de 
ilimde de temel karakter akla uygunkuktur. Böylece amel- ilim iliş-
kisi neticesinde nefsin yetileri ve erdemleri insan zihninde oluşacak 
Allah sevgisinin şekillenmesinde ışık tutmaktadır.

Nefsin Yetileri Ve Erdemleri: Gazzâlî nefsin yetilerini ve erdem-
lerini şu şekilde ele alıyor: Hayvani ve insani olarak iki kısımda in-
celiyor. Hayvani nefse hareket, arzu ve idrak gibi güçleri yüklerken, 
insani nefse ise nazarî ve amelî güçleri yüklüyor. Amelî güç bilme 
ve nazarî gücün yönlendirdiği teemmül ve tartışma da dahil, insan 
bedenini muayyen eylemlere doğru hareket ettiren güç veya ilkedir.50 
Bedensel güçler amelle mağlup edildiği ölçüde erdemli huylar ne-
fiste yükselir; aksi olduğunda, bu güçlerle nefis mağlup edildiğinde 
de kötü huylar ortaya çıkar.51 Bu şu demektir eğer ruh bedene galip 
gelirse müspet netice verir aksi olup beden ruha galip gelirse menfi 
netice verir. Burada beden ve ruh ilişkisi neticesinde erdemlerin şekil-
lendiğini gözlemleyebiliyoruz.

Gazzâlî nefsin teorik ve düşünme güçlerine nispi bir etkinlik verir. 
Bilginin nihai kaynağının da çeşitli yollarla bize veren Allah olduğunu 
söyler. Bizim görevimiz ise onu, ilahi ilhamı almaya hazır tutmaktır. 
Yani ruhu dışarıdan gelecek menfi cereyanlara karşı muhafaza etmek-
tir. Eğer bu hazır olma aşamasında olumsuzluklar yaşanacaksa bu Al-

47 A.g.e., s.269
48 A.g.e., s.269
49 A.g.e., s.270
50 A.g.e., s.271
51 A.g.e., s.271



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları II 109

lahtan değil insandandır. Nitekim peygamber şöyle demiştir: Rabbin 
yaşamında muayyen meltemleri senin için saklamıştır, kendini onlara 
aç ve bana bir karış gelene ben bir adım yaklaşırım bana yürüyerek 
gelene ben koşarak gelirim.52 Hadisini dayanak olarak kullanır. Aynı 
zamanda burada kurbiyete de vurgu vardır. Kurbiyetin müteaddit de-
receleri vardır. Bu dereceler hallere göre değişiyor bu anlamda pey-
gamberlerin derecesi bütün hallerin üzerindedir. Buna bağlı olarak 
hem filozoflara hem de bir takım sufilere tenkitte bulunmaktadır.53

İnsan davranışlarının nihai amacı olan mutluluğa ulaşmak için 
evvela metodolojik olarak yol almak gerekir. Bunun için de nefsin 
temel güçleri olan düşünme, gazap ve şehvetten başlamalıyız. Bu 
güçler doğruca arzulanan şekilde ve istenen miktarda düzenlendiğinde 
gazap ve şehvet güçleri akıl gücünün boyunduruğu altına girdiğinde 
adalet ortaya çıkar. Gazzâlî bu tezini desteklemek için birçok hadis ve 
ayetler zikretmektedir. 49:15 ayetinde cenab-ı hakk şöyle buyuruyor: 
Gerçek müminler ancak Allaha ve resulüne iman eden ondan sonra 
asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla mü-
cadele edenlerdir. İşte doğrular ancak onlardır. Ayeti nihai mutluluğa 
erişmek için kullanılan metodun dayanağı olarak gösterilebilir. Bura-
daki iman ve şüpheye düşmemekle kast olunan kesin bilgi ve doğru 
hikmettir. Mallarla mücadele ise iffet ve cömertlik erdemlerine atıftır. 
Canlarıyla mücadele ise şecaat ve sabır erdemlerine atıfta bulunur.54

Nefsi şeytani eğilimlerden kurtarmak için riyazet yoluyla şeytani 
eğilimleri boyunduruk altına almak gerekir. Ahlâki hayatın ana da-
yanağı riyazet ve mücadele yoludur. Bu metotla doğru davranış alış-
kanlık haline gelecektir. Bu metotla cömertlik ve tevazu erdemleri 
süreklilik kazanabilir.

İnsan tabiatı yaratılış itibariyle dengede yaratılmıştır. Daha 
sonraki etkenler o tabiatı bozmaktadır. Bu tezini de meşhur bir 
hadisle desteklemektedir: Her çoçuk fıtrat üzere doğar. Ebeveyni onu 
Hıristiyan, Yahudi ya da Mecusi yapar. 

Gazzâlî’nin erdemleri sınıflandırması ise şu şekildedir:

Dört ana erdem:	Hikmet,	şecaat,	iffet	ve	adalet. Bu dördünün or-
tak noktası hikmettir. Yani her dördü de yapısında hikmet kavramını 
52 Macit Fahri, İslam Ahlak Teorileri, s.271.
53 A.g.e., s.272
54 A.g.e., s.273
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taşımaktadır. Bu hikmet ise şehvet ve gazap güçlerini yönetmesini, 
genişleme ve daralmanın uygun ölçülerine göre onların hareketleri-
ni belirlemesini sağlayan nâtık nefsin bir hali ve ya erdemi şeklin-
de tanımlanmıştır. Ahlâkî olgunluğa erişebilmek için akıl ve vahyin 
birleşmesi gerekir. Bu böyle olmakla beraber rezaletten kurtulmanın 
nefsin istek ve arzularıyla baş edebilmenin yolu Allahın hidayetine 
yönelmek ve onun merhametine sığınmaktır.55

Erdem tasnifinde dört ana başlık vardı. Şimdi de bunları kendi 
sistemleri çerçevesinde alt kısımlara ayıracağız:

 Hikmetin alt bölümleri şunlardır:

 1. Akıllılık

 2. Feraset

 3. İleri görüşlülük 

 4. Doğru kanaatte bulunmak

Şecaatin alt bölümleri:

1. Cömertlik

2. Kendine güven

3. Yüce gönüllülük

4. Dayanıklık

5. Hilm

6. Sebat

7. Asalet

8. Mertlik

9. Kendine hakimiyet

İffetin alt bölümleri:

1. Haya

2. Utanma

3. Bağışlayıcılık

4. Sabır
55 A.g.e., s.275
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5. Eli açıklık

6. Doğru karar

7. Sevimlilik

8. Haksızlığa karşı kızma

Adaleti ise siyasi, ahlâkî ve iktisadi olarak üçe ayırır.56

Görüldüğü gibi Gazzâlî erdemleri bu şekilde tasnif etmektedir. Bu 
erdemlerin pratiğe uygulanmasında kullanılacak yöntem evvela yüce 
yaratıcıya sığınmak ondan sonra hikmetle hareket edip ilim ile amelin 
örtüşmesine dikkat etmektir. Bu metot ile erdemleri pratikte uygula-
mak mümkündür. 

Allah sevgisi

Allah sevgisi Gazzâlî ahlâkının köşe taşını oluşturan en önemli et-
kenlerden birisidir. Onun ahlâk ideali Allah merkezlidir. Evvela bunu 
dünya malını kınamakla yapmaktadır. Kaybedilmiş dünya mülkleri-
nin özlemini çekmek akılsızlıktır. Dünyevi sıkıntılardan acı çekme, 
ilahi emirlere mukavemet etme gücü kınanmaktadır. İkinci olarak şi-
kayet formunu kullanmaktadır. Örneğin ölümün yanlış anlaşılmasın-
dan dolayı ortaya çıkan ölüm korkusuna şikayette bulunur. Yani ölü-
mün korkunç olmadığını vuslat olduğunu vurgulamaya çalışmıştır. 
Gerçek akıllı insan dünya malı için üzülmez ölüm düşüncesi üzerine 
derinleşir, pişmanlık huylarını elde edip böylece kendini rabbinin saf 
mutluluğu ile karşılaşmaya hazırlar. Zira peygamberin (a.s.m) dediği 
gibi:  Allah ile karşılaşmayı sevenle Allah da karşılaşmayı sever. Kim 
Allah ile karşılaşmaktan nefret ederse Allah da onunla karşılaşmaktan 
nefret eder.

Ahlakiliğin gelişiminde kurbiyet çok önemlidir. Onun için ahlâkî 
olgunluğun en zirve noktasını şu şekilde ifade ediyor: Allah arayıcısı 
insani özelliklerden tamamen kurtulmuş ve insan formundaki meleğe 
dönüşmüş olacaktır.57

Netice olarak gazali ahlak anlayışını ortaya koyarken Allah sevgi-
si, himayeti, onun rahmeti ve ona olan kurbiyetin derecesi neticesinde 
şekillendiğini görmekteyiz.

56 Macit Fahri, İslam Ahlak Teorileri, s.276.
57 Macit Fahri, İslam Ahlak Teorileri, s.283.
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Sonuç: Görüldüğü üzere Gazzâlînin sergilemiş olduğu bu ahlâk 
anlayışı tamamen Kur’an ve sünnet endekslidir. Elbette ki bu anla-
yışta, mantık, felsefe ve diğer unsurlar da göz önünde bulundurulmuş 
asrın fehmine uygun bir şekilde insanlığa sunulmuştur. Gerek uygu-
lamış olduğu metot olsun gerekse ona ilham kaynağı olan Kur’an ve 
sünnet olsun tamamen İslam’ın ön gördüğü saf bir ahlak anlayışını 
ortaya koymak amacıyla uygulamıştır. Elbetteki İslam geleneğinde 
ahlâkı ele alan ilk ve son şahsiyet değildir; fakat onun gibi bu konuları 
da geniş anlamda ele alan islam geleneğinde çok az şahsiyet vardır. 
Gazzâliyi de ortaya koymuş olduğu eserleriyle bunların zirvesinde 
görebiliriz. Bu ahlâk teorisini pratiğe uygulamak pekâlâ mümkündür. 
Hem içerik hem de formel olarak bu teori uygulanabilir. Çünkü bu 
teoriyi hayatına tatbik eden, yaşayan insanlarla karşılaşmak müm-
kündür. Modern dönemde ise bu teorinin uygulanması epeyce zorlaş-
mıştırtır diyebiliriz. Çünkü bu teorinin köşe taşlarını oluşturan iffetli 
olmak, akl-ı selim hareket etmek, ilahi olanla iletişimde bulunmak 
gibi özellikleri modern dönemde yerini şuursuzca hareket etmeye, 
düşünmeden karar vermeye, ilahiden çok beşeri olana bırakmıştır. Bu 
sebeplerden dolayı bu teorinin modern dönemdeki uygulanabilirlik 
derecesi azalmıştır. Bunun böyle olduğuna bu günkü toplum hayatı 
bütün varlığıyla şahittir. Fakat bu teorinin pratikte uygulandığını da 
gözlemlemek mümkündür. Çünkü son zamanlarda bu teoriye olan ih-
tiyaç hissedilmiş ve buna yönelik olarak dünyanın dört bir tarafında 
ahlâklı bir neslin yetişmesi için gerek sosyal gerek dini faaliyetler 
olsun bu yönde gelişme göstermektedir. Bu durum insanlık tarihinin 
istikrarlı bir şekilde devam edebilmesi için çok önemli adımlardır. 
İmam Gazzâlî’nin sergilemiş olduğu bu ahlâk anlayışına bu gün bü-
tün insanlık muhtaçtır kanısındayız.

Böylece Gazzâlinin bu teorideki yerini belirtmekle beraber bu te-
orinin pratikteki yerini de belirlermiş olduk.

Değerlendirme:

Bu yazımızda evvela ahlâk kavramı üzerinde durup, daha sonra 
ahlâk teorilerinden dini ahlâk teorisinden bahsedip, Gazzâlînin bu 
teoride kullandığı metodundan, amacından, bu teorinin ana konuları 
olan nefsin yetileri, erdemlerin sınıflandırılması ve en önemlisi olan 
Allah sevgisine değindik. Sonuç kısmında da bu teorinin uygulana-
bilirlik derecesinden bahsedip modern dönem için önemli bir teori 
olduğunu ifade etmeye çalıştık.
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Esra ÖZLÜ

Kasım arkadaşımıza tebliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi 
oturumumuzun üçüncü tebliğcisi Yunus Kocabıyık. Kendileri Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi. Aynı zamanda 
İLAMER İslam Hukuku Araştırma Grubu öğrencisidir. Tebliğinin 
ismi, “Fuad Sezgin’in İslam Medeniyetine Katkıları”dır. Buyurun.
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“FUAT SEZGİN’İN İSLAM MEDENİYETLERİNE 
KATKILARI”

YUNUS KOCABIYIK

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf, 

İLAMER İslam Hukuku Araştırma Grubu Öğrencisi)

Giriş

İslam Bilim ve Kültürünü incelediğimizde, İslam’ın doğuşuna 
müteakip fetihlerin artmasıyla birlikte İslam’ın sınırları kuzeyde 
Anadolu’ya ve batı İran’a güneybatıda ise Mısır’a kadar genişledi. 
Ele geçirdikleri geleneksel bilim merkezlerini iyi kullanmayı ve 
bunları değerlendirmeyi başardılar. Ve yeni doğmuş olan bir din 
olan İslam daha ilk asrını doldururken bilim ve kültürde en önde 
olmayı başarmış ve bunu bin yıl süreyle önde götürmüştür. Bu süre 
içerisinde İslam âlimleri birçok dalda yenilikler yapmışlardır. İslam 
biliminin 10.yy’da ulaştığı bilimsel değerlere Avrupa’nın 18.yy ancak 
ulaşabildiğini görüyoruz. İslam, bilimin önünü sonuna kadar açmış 
ve dünyanın en bilge kişiliklerini yetiştirmeyi başarmıştır. Ancak son 
beş asırda bilim ve teknikte batılılar Müslümanların önüne geçmiştir. 
Bu Müslümanlar üzerinde bir aşağılık kompleksi oluşturmuş, bu 
kompleks bizim tekrar öne geçmemizde en büyük engel olmuştur. 
Siyasi otoritenin de istikrarsız oluşu buna çanak tutmuştur. 
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Ümmetin maslahatı bırakılıp, kişisel menfaatlere koşulmuş, İslam 
bilimin önünde bir engel gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Bu, İslam 
düşmanlarının uydurmasından başka bir şey değildir. Doğu’ya giden 
geminin batı’ya koşan tayfaları olmak bizlere pahalıya mal olmuş, 
üç kıtaya hükmeden Osmanlı, Anadolu’ya sıkıştırılmakla kalmamış, 
bilimi, kültürü, âlimleri, yedi yüz yıllık bir medeniyeti yok olmuştur. 
Bir medeniyetin iflasını yeniden kurmak yüzyılları almaktadır. 
Nitekim bu medeniyeti yok etmenin nelere mal olduğunu hala 
yaşamaktayız, görmekteyiz. Osmanlı’dan günümüze bu medeniyeti, 
bu ilmi taşıyan en büyük âlimlerden biri hiç şüphesiz Fuat Sezgin’dir. 
Avrupalıların dünyanın yaşayan en büyük dâhisi olarak tanıttığı 
Fuat Sezgin’i, ne yazık ki bizlerin birçoğu tanımıyor bile. Hâlbuki 
Fuat Sezgin bize, kim olduğumuzu tanıtıyor. İslam’ın yüceliğini, 
kültürümüzü, medeniyetimizi bizlere öğretiyor. Durum böyle iken 
bu araştırmaya başladığım zaman gördüm ki Türkiye’de Fuat Sezgin 
üzerine yapılmış ciddi bir çalışma olmamış. Bizlere yığınca gereksiz 
bilgi veren, zihinlerimizi körelten sanal âlemde bile kütüphanelere 
sığmayacak bu âlimimiz hakkında bir bilgi bulamamaktayız. 

Bu çalışmanın temel amacı, bilimler tarihçisinin en büyük şahsi-
yetlerinden biri olan Fuat Sezgin’i tanıtmak ve O’nun çalışmaların-
dan hareketle İslam bilim ve tekniğinin ne kadar üst düzey olduğunu 
göstermektir.

Fuat Sezgin

24 Ekim 1924 yılında Bitlis’de doğmuştur. 1943 yılında İstan-
bul Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsünde Alman Oryantalist Hellmut 
Ritter’den ders almaya başlamış ve bu hayatında öenmli bir dönem 
noktası olmuştur. İlkokul öğretmenlerinin aksine Ritter, Müslüman 
alimlerin bilime ne kadar katkı verdiğini öğretiyor Fuat Sezgin’e.  
1951 yılında Mecazu’l –Kuran adlı doktora çalışmasını tamamladı. 
Bu çalışma esnasında Buhari’ni bazı yazılı kaynakları direk olarak 
hadis kitabında kullandığını gördü ve bir sonraki çalışmasını da Bu-
hari üzerine yapmayı karar kıldı. 1954 yılında Buhari’nin Kaynakları 
isimli tezi ile doçent oldu. 1960 darbesinde ülkeden çıkartılan 147 
akademisyenden biri oluyor ve zorunlu olarak Almanya’ya yerleşiyor. 
Yıllar sonra döndüğünde darbenin yapılığı dönemin bakanlarından 
birine” siz her şeyi yanlış yaptınız, sadece bir şeyi doğru yaptınız oda 
beni bu ülkeden çıkarmış olmanızdır” diyor.  1967 yılında GAS’ın ilk 
cildinin çıkartıyor. 1982 yılında Kral Faysal ödülünü alıyor. Bu ileri-
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de yapacağı çalışmalar için önemli bir dönüm noktasıdır. Burada bir 
çok devlet adamı ile temas kuruyor ve onların desteklerini alıyor. Bu 
destekler sonrasında ise 1983 yılında Frankfurt’ta ki Müzeyi açmayı 
başarıyor. 2008 yılında ise İstanbul’da İslam bilim ve teknoloji tarihi 
müzesini kuruyor.

Etkilendiği Kişiler

Hellmut Ritter

Fuat Sezgin 1943 yılında ünlü Alman Oryantalist Hellmut Rit-
ter’den ders almaya başlıyor. Hellmut Ritter ünlü bir filologdur ve 
kendisinin 32 dil bildiği söylenir. Fuat Sezgin kendisinden ders alma-
ya başladığında Sezgin’e günde kaç saat ders çalıştığını sormuş. O da 
günde 13-14 saat ders çalıştığını söylemiş, Ritter bunu beğenmemiş 
ve bu çalışmayla alim olamazsın ya bu saati arttır ya da alim olmaktan 
vazgeç benim hocam Wiedemann günde 24 saat çalışırdı demiş. Fuat 
Sezgin o günden itibaren günde 17 saat çalıştığını ifade ediyor. Fuat 
Sezgin, Ritter’den ders almaya başladığında Arapça bilmiyordu. An-
cak yaptığı çalışmalar sebebiyle Arapça kendisine muhakkak lazım 
olacaktı. İkinci dünya savaşı sebebiyle okullar 6 ay tatil edildi. Rit-
ter, Sezgin’e bu zamanın kendisi için bir fırsat olduğunu ve Arapçayı 
öğrenmesi gerektiğini söyledi. Sezgin 6 ay boyunca günde 17 saat 
çalıştı ve hocasının yanına döndüğünde önüne koyulan İhya’yı rahat-
lıkla okuyabiliyordu. Ritter derslerde sık sık Brockelmann’ın eserin-
deki eksikliklerden bahsetmekte ve bunların düzeltilmesi gerektiğini 
söylemektedir. Fuat Sezgin, hocası bunları söylerken içinden bunu 
bir gün kendisinin yapacağına inanmıştır. İleriki yıllarda Brockel-
mann’ın eserinin çok yetersiz olduğunu ve en baştan dünyadaki tüm 
yazma eserleri kapsayacak müstakil bir eser yazmaya karar verdiğini 
hocasına söylediğinde Ritter, bu imkansız bunu kimse yapamaz ken-
dini yorma demiştir. Kitabın birinci cildi 1967 yılında çıktığında ise 
kitabı ona göndermiş ve altı ay cevap alamadık sonra tekrar mektup 
yazmıştır. Ritter ise cevaben böyle bir kitabı okumak kolay mı ki he-
men cevap atayım şeklinde kendisine mektup yazmıştır.  

Karl Brockelmann

Hellmut Ritter’in hocasıdır. Arap Edebiyat Tarihi’nin yazarıdır. 
1868 doğumludur ve 1956 yılında vefat etmiştir. 50 yıl boyunca 
üzerinde çalıştığı Arap Edebiyat Tarihi 5 cilt olarak basılmıştır. Fuat 
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Sezgin, İslam Bilimler Tarihini yazmaya koyulurken aslında Broc-
kelmann’ın eserindeki eksiklikleri tamamlamayı hedefliyordu. Ancak 
çalışması başka bir sahaya kaydı. Sezgin, GAS’ın 1.cildini yazarken 
Brockelmann’ın eserinde fazlasıyla etkinlenmiştir.

Matthias Schramm

Fuat Sezgin’in çalışmalarına önemli katkıları olmuştur. Matema-
tik ve Astronomi konularında çok yetkindir. “İbnü’l Heysem’in Fizi-
ğe Götüren Yolu” isimli eseri çok önemlidir. Arapçayı çok iyi bilirdi. 
Yunanlıları çok iyi tanırdı. Fuat Sezgin, matematik, astronomi ve fi-
zik alanlarında takıldığı, anlayamadığı noktaları Schramm’ı arayarak 
ona sorduğunu söylemektedir. Fuat Sezgin’den 2 yaş küçük olmasına 
rağmen yakın bir zamanda vefat etmiştir. Schramm’ın “ Bilimler ta-
rihi insanların müşterek mirasıdır.”sözü Sezgin’e hayatı boyunca yön 
veren etkenlerden biri olmuştur.

Buhari’nin Kaynakları

Oryantalist hadis bilgini Goldziher, hadislerin şifahi olarak gelme-
si sebebiyle Buhari’de geçen hadisleri kabul etmemekte, Buhari’nin 
kendi uydurması olarak görmektedir. Ancak Fuat Sezgin, Buhari’nin 
Kaynakları adlı tezinde, hadislerin 1.yy’dan Buhari’ye kadar şifahi 
olarak değil yazılı olarak geldiğini kanıtlamıştır. Oryantalistlerin bu 
alandaki en önemli eleştirilerini de kırmış bulunmaktadır. Buhari’nin 
rivayetlerinin arkasında yazılı kaynakların olduğunu savunmuştur. 
Zira önceki zamanda şimdiki gibi kitaplarda dipnot gösterilmez sade-
ce kişinin ismi zikredilirdi.

GAS (Geshicte des Arabischen Schrifttums)

Bu eser İbni Nedim’in el-Fihrist’i ile başlayan geleneğin en önem-
li kitaplarından biridir. Unesco’nun desteği ile bir bilim heyeti ku-
ruluyor ve İslam Bilim Tarihinin yazılması planlanıyor. Ancak Fuat 
Sezgin’e bir müslümanın bunu yazması durumunda çok gülünç bir 
duruma düşüleceğini söylüyorlar ancak kitabın ilk cildinin 1967de 
çıkmasıyla birlikte bu heyet dağılıyor. Fuat Sezgin hoca görüyor ki 
İslam bilim tarihindeki yapılan çalışmalarının ortaya çıkışı hep te-
sadüflerle sınırlıdır. Avrupa’da ki büyük âlimler zaman zaman özel 
çalışmalar yapmış ve Müslümanların yaptığı çalışmaları insaflı bir 
şekilde ortaya koymuşlardır. Fakat bir süreklilik ve genişlik bu ça-
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lışmalarda olmamış. 1954 yılında yazmaya başlıyor. 10 yıllık bir 
hazırlık devresi geçiriyor. Bu dönemde Hindistan’dan Madrid’e tüm 
kütüphanelerde 400.000 el yazması eser inceliyor. Sadece İstanbul’da 
200.000 yazma eser inceliyor. Toplam 60 ülke geziyor. İlk cilt 1967 
yılında çıkıyor ve İslami İlimler tarihini içermektedir. Birinci ciltte 
Karl Brockelmann’ın etkisi vardır. Ancak kitapta o güne kadar ele 
alınmayan önemli konular vardır. İslam’da ilk kimya tarihi bu eserde 
kaleme alınmıştır. İslam’da ilk defa botanik tarihini, ilk defa zooloji 
tarihini yine bu eserde görüyoruz. Yine ilk defa meteroloji tarihini 
Sezgin kaleme almıştır. 

Çalışmalarından Notlar

18.yy’a kadar Avrupa’da ispanya dışında hiçbir ülkenin haritası ya 
da coğrafyacısı yok sadece İspanya’nın haritası var çünkü orada Müs-
lümanlar var. Diğer ülkelerin ilk haritaları 1850’den sonra yapılmaya 
başlanıyor. 18.yy’a kadar Avrupalılar yalan yanlış bir şekilde sadece 
Müslümanların haritalarından yaptıkları taklitlerden ibaret yaşıyorlar.

Hollandalı coğrafyacı Mercator Flemenk’te otururken nasıl Orta 
Asya’nın haritasını yapabilir? Müslümanların yaptığı haritaları Avru-
palılar kendi isimleriyle yayınlıyor.

9.yy’da Halife el-Me’mun 70 coğrafya, matematik ve astronomu 
toplayarak onlara dünya haritası yapma görevi veriyor. İlk enlem boy-
lam ölçümlerinin yapıldığı çalışma otuz yıl sonunda tamamlanıyor. 
Bu aynı zamanda dünyanın ilk rasathanesi(gözlemevi) olarak tanım-
lanır. Ancak harita günümüze kadar ulaşamadı derken Sezgin 1983 
yılında Topkapı Sarayı’nda bir el yazması arasında el-Me’mun’un 
yaptırdığı dünya haritasını buluyor. Ve o harita şu anda İstanbul İs-
lam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesinin bir simgesi niteliğindedir. 
Sezgin bu haritayı bulmanın belki de hayatında yaptığı en önemli iş 
olarak belirtiyor.

H. 2.yy’da Cabir İbni Hayyan Kimyayı kuruyor. Avrupa onun se-
viyesinin üzerine ancak 18. Ve 19.yy’da bir şeyler ilave edebiliyor, 
bunlarda çok ufak kıpırdanmalardır. 700 harflik bir hayvan sesleri al-
fabesi de çok ünlüdür. 

11.yyda Zerkali isimli alim, Dünya ile Güneş arasındaki en uzak 
ve en yakın noktanın yılda 12.5cm değiştiğini fark etmiş, bu günümü-
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zü modern astronomide 11.5cm olarak hesaplamış, yani 1000yıl önce 
sadece 1cmlik bir fark var.

Kristof Kolomp’un tarihi kaynaklara dayanarak bir harita ile Ame-
rika’ya gittiğini söylüyor. Müslümanların daha önceden Amerika’ya 
gidişleri olmuştur. Ve Müslümanlar 15.yy’da Amerika’nın haritasını 
yapmışlardır. Kolomp da bu haritadan yola çıkarak Amerika’ya seya-
hat etmiştir.

Önemli Prensipleri

Adil Tenkid

Her bilimde mutlaka tenkid ahlakı olmalıdır. Mevcut kaynaklar 
doğru zikredilmelidir. Objektif ve tarafsız olunmalıdır. Müslümanlar 
hadis ilminin de etkisiyle ilk yüzyıllardan itibaren her zaman kay-
nak zikretmişlerdir. Ancak Avrupalılarda böyle bir şey olmamıştır. 
11.yyda İtalya’da 25 kitap tercüme ediliyor ve 25i de kendilerine nis-
pet ediliyor. Huneyn bin İshak’ın “Göze Dair” adlı kitabı Galen’in 
isminde Avrupa’da basılıyor. Bu ise 1928 yılında Julius Hirschberg 
tarafından ortaya çıkartılıyor. Huneyn bin İshak’ın 10.yyda göz tıbbı 
ile ilgili ulaştığı bu seviyeye Avrupa ancak 18.yyda ulaşabiliyor. İbni 
Sina’nın “Taşa Dair” kitabı ise Aristo’nın ismi ile basılıyor. Bu ise 
1924’de İngiliz Holmyard tarafından ortaya çıkartılıyor. Yani Avrupa-
lılarda tenkid ahlakı maalesef hiç olmamış. Müslümanlar ise İslam’ın 
da getirdiği bir ahlak olarak bunu her zaman korumuşlar.

Tekamül

İki günü birbirine eşit olan ziyandadır. Yani bir Müslüman olarak 
devamlı olarak çalışmalı ve yeni şeyler ortaya koymalıyız. Biruni, 
Gazze’den Bağdat’a deve sırtında gidiyor ve gittiği mesafeyi arşın 
arşın ölçüyor. Mesafe 2.000 km, zik zak çizdiğini düşündüğümüzde 
mesafe 7.000km oluyor. Biruni 27 yaşındayken ve İbni Sina 18 
yaşındayken aralarında geçen tartışmanın konusu “ ışığın sürati 
ölçülebilir mi ölçülemez mi?”  aynı şekilde 10.yyda trigonometriye 
dair tartışmalar var. O zamanın şartlarını düşündüğümüzde bizler 
tekamül prensibinden yola çıkarak günümüzde daha çok şeyleri 
başarabiliriz, bunu karşılayacak her türlü imkanımız olmasına rağmen 
tembellik yapmamız bir müslümana yakışı kalmaz. 
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Tecrübe ve Teori

Ne tecrübe ne de teori tek başına yeterli değildir. Tecrübe eğer bir 
teori ile desteklenmiyorsa ilim hiçbir neticeye ulaşmaz. Önce hayal 
edeceksiniz sonra bunu teori olarak ortaya koyacaksınız sonra da tec-
rübe ile desteklenecek. Msülüman alimlerde bu çok önemlidir. Bunu 
mizan olarak söyle tanımlarlar. ”Tecrübe ile teori bir atın üzerindeki 
heybe gibidir. Birbirine denk olması lazım. Biri diğerinden ağır basar-
sa atın sırtından düşebilir.”

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

Frankrut

Fuat Sezgin Almaya’ya gidişiyle birlikte Frankfurt Üniversite-
si’ne bağlı İslami Bilimler Tarihi Enstitüsü’nü kurdu. Bunun yanında, 
Müslümanların icat etmiş oldukları aletleri ortaya çıkararak insanlara 
tanıtmak, bilinmeyen aletleri gün yüzüne çıkartmak fikri kendisinde 
oluştu. Bu tür bir çalışma Alman Fizikçi Wiedemann tarafından daha 
önce yapılmış. 30 yılını harcadığı bu yolda 5 adet alet yapmayı ba-
şarmıştır. Bu eserler hala meşhur Münih Müzesinde bulunmaktadır. 
O dönemin tekniğine göre bu çalışmayı yapmak büyük önem arz edi-
yordu. 1982’de Kral Faysal ödülünü almasıyla devlet adamlarıyla ya-
kın ilişkiler kuruyor ve 1983’de Frankfurt’da Müzeyi kuruyor.  Başta 
20 alet hedefiyle kuruyor ancak alet sayısı 800’e ulaşıyor.

İstanbul

2008’de İstanbul’da açılıyor. 5 dilde 200 levha ile alimler, aletler 
ve kaynaklar hakkında geniş bir bilgi veriliyor. Avrupa müzelerinin 
eğilimine uyarak, ziyaretçilere sergilenen eserlerle ilgili sadece birkaç 
satırlık bilgi aktarmakla kalmıyor, bilakis ziyaretçiyi zaman ayırmaya 
ve bilim tarihinin bu eşsiz sergisini daha serinden anlamaya davet 
ediyor. Müzede bulunan eserleri kataloglar halinde İslam’da Bilim 
ve Teknik adlı 5 ciltlik kitapla neşretmiştir. Kitap 2003de Almanca, 
2004de Fransızca ve 2006’da Türkçe olarak çıkmıştır. Takiyüddün’in 
saatini yapmak için 8ülke geziyor ancak kimse bunu yapamıyor. Bre-
men’de bir üniversitede bir doçent ile tanışıyor. Kendisi önceden sa-
atçilik yapmış ve ben bunu yaparım diyor. 1,5 senelik bir çalışmadan 
sonra saati yapmayı başarıyor.
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Önemli Kaynakları

Ebu’l Kasım Ez-Zehravi’nin kapsamlı bir tıp kitabı olan Kitab’ul-Tasrif’i(10.yy)
Fizik ve zaman hesabı üzerine İbn er-Rezzaz el-Cezeri’nin el-Cami	beyn	el-‘ilm	ve-

l-‘amel adlı kitabı(12.yy)
Astronomide Ebu’l Hasan el- Marrakuşi’nin Cami	el-mebadi	ve’l	gayat’ı (13.yy)

Sonuç

Geçmiş dönemdeki âlimlerimize baktığımızda hayatlarından fe-
dakârlık yaparak İslam’a ve insanlığa hizmet adına bizlere ulaşan 
sayısız çalışmalara imza attılar. Bizler de onlar gibi olabiliriz ki bu-
gün bunun en canlı örneği Fuat Sezgin’dir. Müslüman gençler olarak 
bu canlı örneklerden hareket ederek, İslami bir çerçeveden çıkma-
dan tüm insanlığın biliminden, sanatından, kültüründen yararlanarak 
kendimizi en güzel şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Aliya İzzetbego-
viç’in ifade ettiği gibi” Hiçbir din yok ki bilimden müteessir olmasın, 
hiçbir bilim yok ki dinin muayyen umutlarını muhafaza etmesin”.

Esra ÖZLÜ

Yunus Kocabıyık’a tebliğlerinden ve katkılarından dolayı teşek-
kür ediyorum. Süreci geciktirmemek ve oturumun peşinden iki tane 
müzakereci arkadaş bulunduğu için değerlendirme yapmamaya özen 
göstererek dördüncü tebliğcimize geçmek istiyorum. Dördüncü teb-
liğcimiz Ayşegül Dönmez. Kendisi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi 4. Sınıf öğrencisi. Tebliğlerinin ismi “Cemil Meriç’te İrfan 
Kavramı” konusudur. Buyurun.
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“CEMİL MERİÇ’TE “İRFAN” KAVRAMI”

AYŞEGÜL DÖNMEZ

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf)

Meriç için dil her şeydir. Kültürün, medeniyetin harcı, ayakta tu-
tan ana unsurudur. Tüm eserlerinde değinmeye çalıştığı dil mevzusu, 
en çok yakındığı sorunların başında gelmektedir.

“Düşüncenin doğabilmesi için evvela dile ihtiyaç vardır” ve “ka-
mus bir milletin hafızası, yani kendisi, heyecanıyla, hassasiytiyle, Şu-
uruyla. Kamusa uzanan el namusa uzanmıştır” cümleleri ile dilin ve 
kelimelerin önemini vurgulayan bir kimsenin kavramların üzerinde 
bu kadar durması şaşırtıcı değildir aslında.  Meriç dildeki tasfiyeleri, 
kirlenmeleri, uyduruk kelimeleri sert bir şekilde eleştirir ve yazılarını 
da bu hassasiyetle yazar. 

Her düşünceyi, her kanıyı kalıplara bakmadan sorgulayan tüm ki-
tapları en ince ayrıntısına kadar inceleyen tavrı ve tecessüsü ile Tan-
zimat’tan bu yana Batı düşüncesinin gölgesinde kalan Türk düşünce-
sinin durumunu inceler.

“Canavarlarla	dolu	bir	ormandayız.	Yolumuzu	hayaletler	kesiyor.	
Tanımadığımız	bir	dünya	bu.	İthal	malı	mefhumların	kaypak	ve	ka-
ranlık	dünyası.	Gerçek,	kelimelerin	arkasında	kayboluyor.” 58

58 Cemil Meriç, Bu	Ülke, İletişim Yayınları, İstanbul 2009, s. 82.
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Meriç’e göre, Türk fikir hayatı, “mefhumların kâh gülünç kâh 
korkunç maskelerle raksa çıktığı bir karnaval balosudur”  ve şöyle 
devam eder“ Tanımıyoruz onları, nereden geliyorlar bilen yok. Fira-
vunlara benziyorlar, kalabalığa çehrelerini göstermeyen firavunlara”59

Dilimize giren batı terminolojisinin ürünü olan kavramları analiz 
ederek ortaya çıkan fikir anarşisini gözler önüne serer ve türk dü-
şüncesini bu anarşiden kurtarmaya çalışır. Kavramların kökenlerini 
araştırmalı ve onlar toplumsal olarak araştırma yapıldıktan sonra ikti-
bas edilmelidir. Aydınların görevi olan bu tür kelimeleri netleştirmek 
olduğu halde onlar “ ehramlara taş taşıyan birer köle” durumundadır-
lar sadece aydınların köleleşmesi şeklinde ortaya çıkmaz bu durumun 
etkiler aynı zamanda toplumun da hafızasını yani kendisini yitirmesi 
demektir. Bu nedenlerden dolayı Meriç kendi toplumundaki insanla-
ra, düşünce dünyasına uygun, o topluma has kavramları sunma der-
dinde olmuştur. 

Meriç’e göre, oldukça tartışmalı olan kelimelerden biri “kültür” 
kavramıdır. Bulunduğu toplumda irfan kelimesi mevcutken, daha 
sonraları bu kavram batıdan iktibas edilmiştir. 

Peki, kültür ne, irfan ne?

Kültürden irfana adlı eserinde Meriç, kültür kavramının tarihçesi-
ni önümüze serer ve çok detaylı bir açıklama yapar. Batının kültürden 
ne anladığını anlatır ve Onların dahi bu kelimede uzlaşamadığını is-
patlar. Amerika, Almanya, İngiltere, faransa da hangi anlamlara gel-
diğini hangi süreçlerden geçip hangi anlamları kazandığını ya da han-
gi manaları yitirdiğini yazar.  Kelimenin tarihi seyrine baktıgımızda 
kavramın çıkışından günümüze kadar yüzlerce tanımının yapıldığını 
görebiliriz.

Meriç kültürden irfana adlı eserinde kültür kavramına dair ortaya 
konan tanımları hepsinin olmasa da çoğunun bir araya getirip aslın-
da bize kültür mefhumunun ne kadar izafi olduğunu kanıtlar. “kültür 
çok natemeli ve hiçbir zaman berrak bir anlama kavuturulmamıştır” 
der. Fransızlar, Almanlar, İngilizler için başka olan tanımlar sadece 
ülkeler arası değil disiplinler arasındada farklılık gösteriyor. Antopo-
loglar, sosyologlar için başkadır edebiyatçılar için biyolologlar için 

59 Meriç, Bu	Ülke, s. 11.
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başkadır. Kısacası ülkeden ülkeye değil akademik disiplinlere göre de 
değişen müphem bir mefhumdur. 

“Kısaca kültür, kaypaklığı, müphemiyet-i seyyaliyetiyle Avru-
pa’dır. Tarif edilmeyen ve edilemeyen bir kelimedir. Kah suda, kah 
karada yaşayan bir hilkat garibesi. Alman için başkadır, Fransız için 
başka. Bazen içtimai hayatın kendisidir, bazen bir alışkanlıklar, bir 
kazanılmış hünerler mecmuası.” 60

Kültür kavramının net sınırlarının çizilmiş olmamasından dolayı 
herkesin kendine göre yorumlaması kaçınılmazdır.Aslında batıda bu 
belirsizlikten rahatsızdır. Batı dilinin içinden çıkılması en güç kav-
ramlarından biri haline gelmiştir kültür ülkelerdeki ayrım değil sade-
ce antropologlar sosyologlar edebiyatçılar filozoflar ayrı ayrı kültür 
tanımı yaparlar kendilerine göre ve kimse kimseninkini benimsemez, 
kültür tanımı yapanlar eleştirilir ve kendi alanlarına göre tanım ya-
parlar.

Hatta Meriç bir yerde şöyle bir alıntı yapar :“Summer	1880’lerde	
yazdığı	bir	denemede	:	”kültür,	bize	dilin	nasıl	yozlaştığını	gösteren	
bir	kelimedir.	Kültürü	tarif	etmeğe	kalksam	bu	yargıyı	tekrar	ederdim.	
Zira	kelime	moda	oldu,	dilletan’lar	dillerine	doladılar.	Mr.	Arnold,	
kültürün	 kaşifi	 olmasa	 da	 büyük	 havarasi.	 Kavramı	 çözümlemeğe	
kalktı.	Netice	şu:	kültür	sevimlilik	ve	aydınlık	demekmiş.	Bana	kalırsa	
kahve	demek	süt	demek	şeker	demek	gibi	bir	lakırdı	bu.”61

Kavramın ilmi tartışmalarda kullanılmayack kadar geniş veya de-
ğer hükülerine bulanmış gördükleri için reddederler62 kimi yazarlarsa 
Graham Wallece gibi kültürün bazı tariflerine uygun açıklamalar ya-
par ama kültür kelimesini kullanmaz “ sosyal miras” der onun yerine.63

Meriç, toprağımızda doğmayan kelimeleri, en tehlikeli kelimeler 
olarak görür.64

Cemil Meriç, Pierre Emmanuel’in “İnsana inanıştır, kendini in-
sanlığın kaderinden sorumlu tutuştur. Bir sevgidir kültür; insanın 

60 Meriç, Bu	Ülke, s. 65.
61 Cemil Meriç, Kültürden	İrfana, İnsan Yayınları, İstanbul 1986, s. 32.
62 Meriç, Kültürden	İrfana,	s.	23.
63 Meriç, Bu	Ülke, s. 21.
64 Meriç, Bu	Ülke,  s.11.
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kendi kendini fethidir” şeklinde başlayan tanımı üzerinde durur.65 
Çünkü Emmanuel’in yaptığı bu kültür tanımı, Meriç’in irfan tanımını 
yansıtır. Meriç’e, bu tanım yaşadığınız toplumdaki eski irfan tanımını 
hatırlatmıyor mu diye sorulduğunda şöyle cevap vermiştir:

“Nasıl	 hatırlatmaz?	 İrfan	 düşüncenin	 bütün	 kutuplarını	 kucak-
layan	 bir	 kelimedir.	 İrfan,	 insanoğlunun	 has	 bahçesidir.	 Ayırmaz.	
Birleştirir.	Bu	bahçede	kinler	susar,	dıuvarlar	yıkılır,	anlaşmazlıklar	
sona	erer.	İrfan	kendini	tanımakla	başlar.	Kendini	tanımak,	önyargı-
ların	köleliğinden	kurtulmaktır,	önyargıların	ve	yalanların.	Tecessüsü	
madde	dünyasına	çivilemeyen,	zekayı	zirvelere	kanatlandıran,	uzun	
ve	çileli	bir	nefis	terbiyesi,	irfan.	Kemale	açılan	kapi,	amelle	taçla-
nan	ilim	irfan	bir	tanrı	vergisi,	Cehilde	gelişen	bir	mevhibe.	Kültür	
irfana	göre,	katı	fakir	ve	tek	buudlu.	İrfan,	insanı	insan	yapan	vasıf-
ların	bütünüdür.	Yani	hem	ilim	hem	iman	hem	edeb.	 	Kültür	Homo	
Ekonomikus’un	kanlı	etihlerini	gizlemeye	yarayan	bir	şal.	İrfan,	dini	
ve	dünyevi	diye	ikiye	ayrılmaz,	yani	her	bütün	gibi	tecezzi	kabul	et-
mez	Pierre	Emmanuel’in	Adını	koyamadığı	bu	ideal,	ihtiyar	doğunun	
uzun	zamandır	aşinası	olduğu	İrfan’ınta	kendisi.	Batı,	kültürün	vata-
nıdır.	Doğu,	irfanın.66”

İrfanın kökü a-r-f den gelir. Arapçada anlamı ”tanımakfarkında 
olmak, bilmek, anlamak, öğrenmek” Türkçe sözlükte; bilme, anlama, 
sezme, gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziş, varış. Eş anlamlı kelime şeklinde 
kültür kullanılmıştır (TDK) Meriç irfan kavramının eş anlamlısı 
konumunda kültür kavramının kullanılma durumunu şöyle ifade eder:  

“Halbuki	arif,	maruf,	tarif,	bütün	aile	efradıyla	bize	girmiş	olan	
bir	irfan	kelimesi	vardır.	Tam	bir	kültür	hercümerci	içindeyiz.	Bu	her-
cümercin	ilk	sebebi	kültür	kelimesini	almamızla	başladı.”67

Temel sorun kültür kavramının batı kökenli olmasıdır. Batı’daki 
sosyo-ekonomik dönüşümün ortaya çıkardığı bir kavramdır dolayı-
sıyla kavrama yüklenilen mananın pozitivist mantığın hâkim oldu-
ğu materyalist bir anlam yüklenmesidir. Cemil Meriç de daha Doğu, 
maneviyatı kucaklayıcı ve bizden olan bir kavram arayışına girer ve 
sonuç: İrfan kavramıdır.

65 Meriç, Kültürden	İrfana,	s.10.
66 Meriç, Kültürden	İrfana,	s.	11.
67 Cemil Meriç, Sosyoloji	Notları	ve	Konferanslar, İletişim Yayınları, İstanbul 2009, 
s. 305.
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İrfan Kur’anda temelini bulan, yani beşer idrakine sunulan, 
büyük ve ezeli hakikatlere, insanoğlunun hayat tecrübesinden 
aldığı dersleri ilave etmesi, onları yeni baştan düşünmesi, çağa göre 
yorumlaması ve anlatmasıdır. İrfan hem doğuştandır. Hem de terbiye 
ile derinleşmiş zenginleşmiştir. Batıda olduğu gibi, gerçeği bölmez. 
İnsanı parçalamadan bir bütünün iki parçasını karşılar. İnsani insan 
yapan bütün vasıfları kucaklar. Kültür batılı, irfan bizdendir.  İrfan; 
bizim kendi içimizden çıkarmış olduğumuz ve Müslüman toplumun 
kendini tam anlamıyla ifade edebildiği bir kavramdır. Kısaca irfan, 
kendini tanımak, toplumunun tarihini bilmek, hem yaşadığı dünyayı 
hem de başka dünyaları keşfe çıkmak, bilmek yolunda tecessüsünü 
harekete geçirmek, bu doğrultuda bir seziş anlamını taşımaktadır.

“Hadis-i	Şerif,	kendini	tanıyan	Rabbini	de	tanır,	buyuruyor.	Önce	
kendilerini	 tanımalılar;	kendilerini	yani	 ikbal	ve	 idbarlariyle	 tarih-
lerinin	bütününü,	kendi	dillerini,	kendi	dinlerini,	kendi	irfanlarını.”68

Esra ÖZLÜ

Ayşegül Dönmez arkadaşımıza tebliğlerinden ve katkılarından do-
layı teşekkür ediyorum. Şimdi oturumumuzun beşinci tebliğcisi Üm-
mügülsüm Görer. Kendisi Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. 
Sınıf öğrencisi. Tebliğlerinin ismi “İmam-ı Rabbani’de Şeriat-Tarikat 
Dengesi”. Buyurun.

68 Meriç,	Kültürden	İrfana,	s.	394





İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları II 129

“İMAM RABBÂNÎ’DE ŞERİAT-TARİKAT DENGESİ”

ÜMMÜGÜLSÜM GÖRER

(Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf)

Giriş

İnsanoğlunun merak ettiklerinin başında, kendi yaratılışı, Yaratıcısı 
ve O’nunla olan münasebeti ve ikisi arasındaki hakikat bağlarını 
yakalamak gelir. Ona yol gösterici olarak, Allah (c.c) tarafından 
Nebiler (a.s) gönderilmiş, daha sonra da onların yollarını izah eden 
âlimler, ârifler, muhakkikler gelmiştir. 

Dinlerin zahirî ve batınî yönü olduğu malumdur. Dinlerin zahir 
yönünü şeriat dediğimiz prensipler oluştururken, tarikat denilen ba-
tınî-ruhanî yönünü ise kulun Allah’a kurbiyetine ve bunun sonucunda 
da marifet denilen keşfî bilgi ile eşyanın hakikati konusunda bilgi 
edinmesine vesile olan manevî yollar oluşturmaktadır.

Sufiler, beden ve dünya ile ilgili zahiri ve şer’i hükümlere şeriat	
veya fıkıh, kalb ve ahireti ilgilendiren bâtıni-deruni hükümlere vicda-
ni fıkıh veya fıkh-ı bâtın da denmektedir. 

Genellikle tasavvuf geleneğinde tarikat, şeriatın bir derece ötesin-
deki mertebe olarak görülmüştür. Bu görüş, tarikatın şeriata üstün-
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lüğü gibi anlaşılmaktadır. Ancak, XVII. yüzyılın önde gelen âlim ve 
ariflerinden olan İmam Rabbânî bunu böyle görmez. Ona göre tarikat, 
şeriatın hizmetçisidir. Şeriatın üç kısmı vardır: İlim, amel ve ihlâs. Bu 
üçü kâmilen bir arada bulunmadıkça şeriat tam manasıyla tatbik edi-
lemez. Dolayısıyla şeriatın kâmilen yaşanması manasındaki tarikat 
şeriatın üstünde bir mertebe olmayıp şeriatın kâmilen yerine gelmesi 
için gerekli bir unsurdur. 

İmam-ı Rabbani ve Tasavvuf Tarihi Açısından Önemi

İmam-ı Rabbani, 4 Şevval 971/27 Mayıs 1564›de Sirhind›de 
dünyaya geldi. Nesli Hz. Ömer (r.a)›e dayanır. Babası Şeyh 
Abdülehad (927/1521-1007/1598) entelektüel bir kişi, aynı zamanda 
bir Çişti sûfisi idi. İmam-ı Rabbani›nin lakabı Bedrüddin, künyesi 
Ebulberakat, makamı kayyum-i zaman müceddid-i elf-i sâni olarak 
kaydedilir. Ahmed-i Sirhindî olarak da bilinir. Babası Şeyh Abdülehad, 
Şeyh Abdülkuddüs›ün tavsiyesi ile önce zahiri ilimleri tahsil etmiş, 
daha sonra da Şeyh Rüknüddin›den Kadiriyye ve Çiştiyye tasavvuf 
okullarının manevi eğitimini tamamlamış idi. Onun ders aldığı önemli 
simalardan biri de, Kadı Behlül Bedahşanı idi. Bu zattan tefsir ve 
hadis metinleri okuyan İmam-ı Rabbani, on yedi yaşında ilmi tahsil 
serüvenini tamamladı69. Kaynaklar, onun eser vermeye başladığı yaş 
sınırını onyedi olarak gösterir.

O sıralar, Şia İmaniye’sine red olarak yazdığı bir risaleden bahse-
dilir. İsbatü’n-Nübüvve adlı eserini yirmi yaşında iken başkent Ag-
ra’ya gitmesinden sonra telif ettiğini zannediyoruz. O dönemin yöne-
ticisi Ekber Şah (963/1556-1014/1605), lüzumsuz tolerans aşırılığına 
kaçarak, İslam karşıtı görüşlerin yeşermesine imkân sağlamış ve bu 
ortama ilk defa giren İmam-ı Rabbani, bazı imanı konularda sapık fi-
kirlerle tanışmıştı. Agra’da, şair Feyzi (954/1547-1004/1595) ve kar-
deşi, Ekber Şah’ın çok yakın dostu Ebu’l-Fazl (958/1551-1011/1602) 
gibi şahıslarla temasa geçen İmam-ı Rabbani, peygamberliğin ge-
rekliliğine inanmama gibi bozuk bir akide ile yüz yüze geldi. Ebu’l-
Fazl’ın şeriatı tanımaması, ibadeti riyakârlık olarak değerlendirme-
si, akla ifrat derecede ağırlık verip bütün dinleri kötülemesi, İmam-ı 
Rabbani’nin ruh dünyasını derinden sarstı.

69 Ethem Cebecioğlu,”İmam	Rabbani	ve	Mektubâtı”,	Gazi	Üniversitesi	Çorum	İlâ-
hiyat	Fakültesi	Dergisi, Cilt: 3, Sayı:5, 2004, s. 103-126. (Abdülhay b. Fahreddin 
el-Hareni, Nüzhetü’I-Havatır,	Haydarabad 1976, s. 43.)’den naklen.
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Şeyh Sultan adlı manevi nüfuzu yaygın, Tihanser›de ikamet eden 
bir zat, rüyasında Hz. Peygamber (s.a.v)›den aldığı işaret üzerine kızını 
İmam-ı Rabbani ile evlendirir. Ancak evlendikten kısa bir süre sonra, 
İmam-ı Rabbani›nin ölümcül bir hastalığa yakalandığını görüyoruz. 
Hanımının yaptığı ihlas yüklü bir dua ile rüyasında duasının kabul 
olduğu müjdesi “Ey	hatun	üzülme!	Bu	zattan	daha	binlerce	önemli	
işler	beklenmektedir” şeklinde noktalanır ve Sirhindî iyileşir. İmam-ı 
Rabbani’nin iki kızı yedi oğlu vardı. O, çocuklarını İslami konularda 
bilgi-amel bütünlüğü içerisinde eğitmişti.

İmam-ı Rabbani, babasının ölümünü –babası 1006/1597 tarihinde 
vefat etmişti- takiben hac yolculuğuna çıkar. Delhi’de Nakşibendî’ye 
tarikatını Hindistan’da yayan Hâce Baki-Billâh ile karşılaştı. Teklifini 
kabul ederek bir süre onun yanında kaldı; bu arada kendisine intisap 
etti. Baki-Billâh’ın bazı müritleriyle birlikte Sirhind’e döndüğünde 
daimî bir istiğrak haline girdi ve inzivaya çekildi. Bu hal zail olun-
ca Bâki-Billâh ile mektuplaşmaya başladı70. Bir yıl sonra Delhi’ye 
giderek şeyhini tekrar ziyaret eden İmam-ı Rabbani 1012/1603’deki 
üçüncü ve son ziyaretine kadar onunla mektuplaşmayı sürdürdü. Bu 
ziyaret sırasında Bâki-Billâh oğullarının manevî eğitimi için onu gö-
revlendirdi ve aynı yıl içinde vefat etti. İmam-ı Rabbani kısa bir süre 
sonra Tâceddin Osmanî Şeyh İlâhdâd gibi halifeleri geride bırakarak 
şeyhin en önemli halifesi konumuna geldi.

İmam-ı Rabbani’nin Nakşibendiyye tarikatına intisap etmesi 
kendisinin de ifade ettiği gibi bütün ruhî terakkisinin temelini 
oluşturmuştur71. Birçok mektubunda çeşitli vesilelerle bu tarikatın 
üstün yanları olarak gördüğü hususları saymıştır. Bunların belki de 
en önemlisi Nakşibendiyye’nin bidayetinin nihayeti içermesidir. Bu 
Nakşibendî terimini, sonunda cezbeye götüren bir sülük yerine cez-
benin sülükten önce gelmesi şeklinde anlayan Sirhindî, bunun sûfînin 
müşahede ettiği şeyleri Allah ile özdeşleştirmesini önlediğine ve on-
ları ölçülü bir şekilde değerlendirmesine imkân sağladığına inanmak-
tadır. 

Her şeyden önce belirtmek gerekir ki, vahdet-i şuhûd doktrini-
nin kurucusu olarak Nakşibendîliğin önemli simalarından biri olan 
İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fâruk-i Sirhindî kabul edilir. Onun bize 

70 Bu mektuplar onun Mektûbât adıyla derlenen eserinin temelini oluşturur; Mektû-
bât’ta Baki-Billâh’a yazılmış yirmi altı mektup bulunmaktadır.
71 Mektûbât, I. 567-568.
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sunduğu doktrinin hareket noktası ve belirleyicisi, İbnü’l-Arabî ve 
vahdet-i vücûddur. Bu nedenle onun ortaya koymuş olduğu görüş-
ler, vahdet-i vücûdun temel önermelerinin eleştirisi üzerine oturduğu 
içindir ki, vahdet-i şuhûdu, vahdet-i vücûda karşı bir görüş olarak 
tanımlamak mümkündür. Şu hususu da belirtmek gerekir ki, her ne 
kadar tasavvuf içerisinde vahdet-i vücûda yönelik tenkitleri doktrin 
bazında İmâm-ı Rabbânî serdetmişse de, ondan önce İbnü’l-Arabî’ye 
benzer eleştirilerin yöneltildiğine tanık olmaktayız. Bu bağlamda Ala-
uddevlen Simnânî’ye (ö.736/1336) özellikle işaret etmek gerekir72.

Simnânî’nin, vahdet-i vücûda yönelik eleştirisi, iki noktada odak-
lanmaktadır. Birincisi, vahdet-i vücûd müşahedesi, sûfî tecrübenin 
son gayesi değil, başlangıcıdır. İkincisi ise Allah ile âlem arasındaki 
farklılığı ortadan kaldırmasıdır. Bu iki eleştiri noktası oldukça önem-
lidir. Zira İmâm-ı Rabbânî vahdet-i vücûd ve İbnü’l-Arabî’ye yönelik 
eleştirilerinde büyük ölçüde Simnânî’nin bu eleştirilerinden etkilen-
miştir. Hatta bizzat kendisi, selefi ile aralarında yöntem açısından bü-
yük benzerlikler olduğunu ifade etmekten çekinmez: 

“Büyük	 şeyhlerin	menkıbelerini	 ve	makamlarda	meydana	 gelen	
üstün	hallerini	 zikretmenin	dışında	kitapları	mütalaa	etmeye	 istekli	
değilim.	Daha	ziyade	önceki	şeyhlerin	hallerini	ve	buna	benzer	du-
rumları	mütalaa	etmekten	hoşlanıyorum.	Hakîkat	ve	marifet	kitapla-
rını,	özellikle	de	vücûdun	birliği	ve	nüzûl	mertebeleri	ile	ilgili	konula-
rı	inceleyemiyorum.	Bu	konuda	kendim	ile	Şeyh	Alauddevle	arasında	
birçok	benzerlikler	bulmaktayım	ve	bu	meselede	zevk	ve	hal	olarak	
onunla	aynı	görüşteyim.	Ne	var	ki,	Şeyh	Alauddevle’nin	yaptığı	gibi	
geçmiş	ilim	(el-ilmü’s-sâbık-geçmişte	edinmiş	olduğum	bilgi	ve	tec-
rübeler),	onları	inkâr	etmeye	ve	mensuplarına	saldırmaya	müsaade	
etmiyor”73.

Hiç kuşkusuz, tasavvufî düşünce sistematiği içerisinde Allah-âlem 

72 659/1261 yılında Simnân’da doğan Alauddevle, önceleri Tebriz’e giderek İlhanlı 
sarayında bulunur. Daha sonra dünya hayatının gelip geçici olduğunun düşünerek 
tasavvufa intisap etmek ister. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Bağdat’a giderek 
Şeyh Nureddin Abdurrahman el-İsferâyinî’ye mürid olur ve onun önderliğinde seyr 
u sülûkunu tamamlar. 736/1336 yılında ölünceye kadar, birçok seçkin mürid yetiş-
tirmiştir. Onun tasavvuf düşüncesindeki ehemmiyeti, vahdet-i vücûd, hulûl ve ittihat 
gibi düşüncelere ciddi eleştiriler getirmesidir. Hayatı için bkz. Şahinoğlu, M. Nazif, 
“Alauddevle-i Simnnânî”, DİA,	c.2, s.345-347.
73 İmâm-ı Rabbânî, Mektubât,	(Bu çalışmada Mektûbât’ın Arapça çevirisi esas alın-
mıştır) I-III, İstanbul, c. I, mektup 11, s. 18.
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ilişkisini kurmaya çalışan İbnü’l-Arabî’nin vahdet-i vücûd doktrinine 
karşı ortaya konulan ciddî, belki de tek sistem, İmâm-ı Rabbânî’nin 
geliştirdiği vahdet-i şuhûddur. Ancak İmam Rabbani’nin doğrudan 
vahdet-i vücuda yönelttiği eleştirilere geçmeden evvel, onun, tasav-
vufa nasıl bir rol biçtiğini ya da tasavvufu, İslami ilimler içerisin-
de nasıl konumlaştırdığını tespit etmek gerekir. Daha önce belirtmiş 
olduğumuz gibi ilk dönem sufileri, tasavvufu, fıkıh ve kelam gibi 
ilimlerin sınırları içerisinde görmüş ve meşruiyetini bu ilimlere uy-
guladığına bağlamışlardı. Hâlbuki İbnü-l Arabî, tasavvufun olgunluk 
dönemine ulaştığı gerçeğinden hareketle, onun en üst bir ilim olduğu-
nu düşünüyordu. Bu nedenledir ki, bütün varlığı açıklayan bir yöntem 
geliştirme çabası gütmekteydi. Onun yaptığı ve oluşturduğu nazari-
yeyi, kendinden sonra gelenler, vahdet-i vücûd olarak tanımlamışlar-
dır. Bu bakımdan vahdet-i vücûd, aslında din ekseninde bütün varlığı 
izah eden üst bir yorum olarak değerlendirilmelidir. 

Sonuç olarak İmam Rabbânî vahdet-i vücûd anlayışını yeniden 
ele almış, Kur’ân ve Sünnet’e göre sınırlarını belirleyerek vahdet-i 
şuhûd doktrinini oluşturmuştur. Dolayısıyla bu tür konularla uğraş-
mak İmam Rabbânî’yi tasavvufun tabiatı, seyr-ü sülûk mertebeleri, 
tevhid anlayışı, bilgiye kaynaklık etme noktasında sûfî ilhamlarının 
ve keşfin yeri ve benzeri konular üzerinde kafa yormaya götürmüştür. 
İmam Rabbânî bu konuları incelerken tasavvuf tarihinde eşi görülme-
miş bir netlikle konulara yaklaşmış ve önde gelen sûfî âlimler de olsa 
hatalı bulduğu yerlerde onları eleştirmekten çekinmemiştir.74 

İmâm-ı Rabbânî’nin sistematize ettiği vahdet-i şuhûd nedir? 
Bizzat sûfînin kendisi bu soruyu yanıtlar. Ona göre sûfîler arasında 
iki tür tevhîd vardır. Birincisi,	şuhûdî tevhîd, İkincisi	ise,	vücûdî tev-
hîddir. Şuhûdî tevhîd, “Bir’in (vâhid) müşahedesi” dir. Yani bu ma-
kamda sâlik, Bir’den (vâhid) başka bir şeyi müşahede etmez. Vücû-
dî tevhîd ise, varlığın bir olduğuna ve onun dışındakilerin ma’dûm 
olduğuna sâlikin inanmasıdır. Söz konusu tevhide inananlar, bütün 
varlıkları, bir zâtın tecelli ve zuhuru olarak görürler. Vücûdî tevhîd, 
ilme’l-yakîn; şuhûdî tevhîd ise, ayne’l-yakîn derecesindedir75. İşte 
böylece bu doktrini şu esaslara dayandırır: Vücûd, zata zâid bir sı-
fattır, sıfatlar zatın aynı olmadığı gibi âlem de sıfatların aynı değil-
dir, varlık ve yokluk (adem) zıtlıklarına bağlı olarak, Allah ile âlemin 
varlıkları birbirinden ayrıdır. Tevhide dayanan vahdet-i vücûd değil, 
74 Algar, Hamid, “İmâm-ı Rabbânî”, DİA, XXII, s. 196.
75 İmâm-ı Rabbânî, Mektubât,	C. I, mektup 43, s. 56.



Öğrenci Sempozyumu134

kulluk makamına dayanan vahdet-i şuhûd, tasavvufî tecrübenin en 
üst noktasıdır. İmâm-ı Rabbânî’nin, ortaya koyduğu vahdet-i şuhûdun 
esas prensipleri ile vahdet-i vücûdun prensipleri arasında gerçekte bir 
fark olup olmadığı tartışılabilir. Ancak bizce onun, vahdet-i vücûdu 
kabul etmediğini belirtmesi, kendisini tasavvufun neresinde konum-
landırdığını görebilmemiz bakımından tarihî bir öneme sahiptir.

İmam Rabbani’de Şeriat-Tarikat Dengesi

İmam Rabbani’de şeriat-tarikat dengesi İmam-ı Rabbani’nin 
tasavvuf anlayışının önemli özelliklerinden biri olan Onun velî ve 
nebî ayırımına İbnü’l-Arabî’nin ifade ve nazariyelerini yansıtan yak-
laşımıdır. Tasavvufî yaklaşıma göre nebî aynı zamanda velîdir. Nü-
büvvet velayetin özel bir çeşidi olarak görülebilir. Velî genel bir sınıf 
olup nebî onun içinde hususi bir cins gibi görünmektedir. Peygamber,	
Allah’a	ileri	derecedeki	yakınlığı	ve	daimî	zikri	sebebiyle	velî,	insan-
larla	muamelesi	söz	konusu	olduğunda	ise	nebîdir. Bununla beraber 
İmam-ı Rabbani, velînin velayetinin nebînin velayetinden farklı ol-
duğunu vurgulamaktadır; çünkü nebînin Allah’a yakınlığı çaba sarf 
etme ve sülükte ilerleme sonucu olmadığı gibi değişim ve dönüşüme 
uğraması da söz konusu değildir. Ayrıca rüya ve keşif gibi benzer tec-
rübeler hem nebiler hem velîler de müşterek olmakla birlikte bunlar 
sadece nebîler için yakin ifade eder. Buna ilâveten nebilerin kendile-
rine has bir vahiy alış şekli vardır; bu hususi şekil dinin temelini oluş-
turur. Bundan dolayı nebî olan velî nebî olmayan velîden daha üs-
tündür. Ona göre nebî, nebîliği hasebiyle sadece insanlarla değil aynı 
zamanda Allah ile ilişki içersindedir; iç dünyasında Allah ile iken dış 
dünyasında insanlarladır. Tamamen insanlara yönelmiş olanlar nasip-
siz lânetlilerdir, hâlbuki peygamberler mahlûkatın en hayırlılarıdır. 
Nübüvvetin insanlarla ilişki yanında Allah’a yönelişi de ihtiva ettiği 
anlaşılınca onun velayet karşısındaki konumu da tersine çevrilmiş, 
yani nübüvvetin kül velayetin onun içinde bir cüz olduğu anlaşılmış 
olur76. Bu yaklaşımın bir sonucu da peygamber tarafından getirilen 
şeriatın her şeyi kuşatıcı tabiatı ve bu sebeple tarikata üstünlüğüdür.

Bizim üzerinde duracağımız konu burasıdır. Genel anlama baktı-
ğımızda Şeriat; sözlükte bir yöne doğru açılarak uzayıp gitmek ma-
nasına gelirken zamanla “açık ve doğru kurallar” “bir semavi dine 
dayanan kurallar bütünü” anlamlarında kullanılmaya başlandı. İslamî 

76	A.g.e., C. I, mektup 192, s. 250.
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değerler bütününü ifade eden ve İslam düşüncesinde merkezi bir ko-
numa sahip olan şeriat ve şer’ kavramları klasik kaynaklarda tarih 
boyunca din kavramlarından daha çok vurgulanmıştır. Fukaha tercü-
mesinde şer’ “şerî hükümlerin koruyucusu” anlamına gelir. Şarî keli-
mesiyle ise Allah kastedilmektedir. Bununla birlikte Hz. Peygamber 
şerî hükümlerin tebliğcisi olduğu için mecazen şarî olarak nitelendi-
rilir.

Geniş anlamda şeriat ise Allah tarafından insanlar için din olarak 
öngörülen hükümler bütünü kastedilir. Dar anlamında kullanıldığın-
da ise şeriat; yalnız değişime konu olan hükümler, yani her peygam-
bere ve onun tebliğ dönemine göre farklılaşabilen hükümler ve yanı 
sıra Kur’an ve sünnetteki neshe açık hükümlerle ictihadî hükümler 
de kastedilmektedir. İtikadî hükümler zaman ve mekâna göre değiş-
meyeceği için dar anlamda şeriat “ameli hükümler bütünü” olarak 
tanımlanabilir.

Tarikat; gidilecek yol, izlenecek usul olarak tanımlanır. Sufiler ta-
rikatı “sâliki hakikate götürecek yol”   şeklinde tanımlarlar. Bunun 
için tarikatı denize, hakikati inciye benzetirler. İmam Rabbani de şeri-
atın tahakkuku açısından, tarikatın tamamlayıcı ve yardımcı bir unsur 
teşkil ettiğini belirtir.  

Peki, İmâm-ı Rabbânî, şeriat ile neyi kasteder? Mektubât’a baktı-
ğımızda ikinci bin yılın müceddidi olarak İmâm Rabbânî’nin77 bütün 
boyutları ile dini ihya etme ve dinî kurumlar arasındaki ilişkiyi şeriat 
ekseninde yeniden tanımlama rolünü üstlendiği söylenebilir. Bu 
bağlamda üzerinde durduğu konular olarak, dinî tavırlarından dolayı 
siyasî otoriteye tepki, ulemanın otoritesini güçlendirmek ve şeriat 
ile tarikat arasındaki ilişliyi yeniden tanımlamak gibi hususlar ön 
plana çıkmaktadır. Ona göre, şeriat ile tarikat arasındaki ilişki gözden 
geçirilmeli ve iki kurum arasındaki anlaşmazlıkların çözümünü 
sağlayan temel bir prensip ortaya konulmalıdır.

O, şeriatın, Ehl-i Sünnet prensipleri olarak tecessüm ettiği kanaa-
tindedir. İmâm-ı Rabbânî, şeriat ve tarikat arasındaki bu teorik ilişki-
77 Bir mektubunda (Mektûbât,	c. I, mektup 301, s. 362-363) nübüvvet kandilinin 
ikinci bin yıla kadar gizlendiğini söyleyen İmâm-ı Rabbânî, artık kendi döneminde 
bunun açığa çıkması gerektiğini vurgular. Başka bir mektubunda (Mektûbât,	c. II, 
mektup 4, s. 12-13) ise, ayne’l-yakîn ve hakka’l-yakîne ulaşan ve dolayısıyla nübü-
vvet nurlarının kandilinden ilim alan kimsenin, ikinci bin yılın müceddidi olduğunu 
ve onun ortaya çıktığını söyler. Öyle anlaşılıyor ki, İmam, kendisini ikinci bin yılın 
müceddidi misyonuna sahip olarak görmektedir.
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yi, daha aktif ve pratik hale dönüştürür. Şeriat, ehl-i sünnet prensiple-
ri olarak tecessüm eder. Bu bakımdan bütün ihtilaflarda kıstas, ehl-i 
sünnettir. Burada, onun Ehl-i Sünnetten kastının, özellikle kelâm ule-
masının olduğu da belirtilmelidir. İmâm-ı Rabbânî, pek çok hakikati 
Ehl-i Sünnet bilginlerinin temsil ettiğini, dolayısıyla her türlü yorumu 
onların prensiplerine göre değerlendirmek gerektiğini söyler78. Bu ba-
kış açısının bir neticesi olarak, şeraiti temsil eden Ehl-i Sünnet ulema-
sı, ya da ehl-i hak79, hangi derecede olursa olsun sufilerden daha üs-
tündür. İmam Rabbânî’nin, bu görüşünü nübüvvet –velayet konusuna 
dayandırması oldukça ilginçtir. Denize nispetle dalganın bir kıymeti 
olmadığı gibi hiç kuşkusuz nübüvvet söz konusu olduğunda da vela-
yetten bahsetmek anlamsızdır80. Şu halde nübüvvet, kandilinden ışık 
alan ulemanın ilmi de velayet mertebelerinden alınan ilimden daha 
üstündür:

“Nebilere uygunluk içerisinde hareket eden ulemanın nazarı, nü-
büvvet kemâlâtı ve ilimlerine dayanır. Hâlbuki sufilerin nazarı, velâ-
yet kemâlâtı ve bilgileri ile sınırlıdır. Öyleyse nübüvvet kandilinden 
alınmış olan ilim, velâyet mertebesinden alınmış olan ilimden daha 
doğru ve daha sağlamdır”81. 

İnsanın bâtını, zâhirini tamamlamaktadır. Zâhir ile bâtın, 
birbirinden kıl kadar ayrılmaz. Meselâ, ağız ile yalan söylememek 
şeriattır. Yalan söylemek arzusunu, zahmet çekerek, uğraşarak, 
kalpten çıkarmak tarikattır. Yalan söylemenin kalbe gelmemesi de 
hakîkattir. Görülüyor ki, bâtın işi, yani tarîkat ve hakîkat, zahir işini, 
yani şeriatı tamamlamaktadır82.

İmam Rabbânî, İbnü’l-Arabî’nin bir üst ilim olarak tasavvuf bakış 
açısını doğru bulmaz. Şeriat ile tarikat birbirinin aynıdır ve gerçekte 
aralarında bir fark yoktur83. Şeriat, ilim, amel ve ihlâstan oluşur; tari-
kat ise şeraitin üçüncü aşaması olan ihlâsın olgunlaşması ve tamam-

78 İmam-ı Rabbani, Mektubat, c. I, mektup 41, s. 54, c. I, mektup 84, s. 95-96; c. I, 
mektup 177, s. 155; c. I, mektup 193, s. 164-165; c. I, mektup 213, s. 184-185; c. I, 
mektup 266, s. 260-261.
79 İlginç bir şekilde İmâm-ı Rabbânî bu iki ifadeyi aynı anlamda kullanır. Bkz. Mek-
tûbât,	c.I, mektup 286, s.311. 
80 İmam-ı Rabbani, a.g.e., c.I, mektup 266, s.272.
81 İmam-ı Rabbani, a.g.e., c.I, mektup 266, s.272.
82 İmam-ı Rabbani, a.g.e., c.I, mektup 41, s.57.
83 İmam-ı Rabbani, a.g.e., c.I, mektup 84, s.95.
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lanmasının yardımcı unsuru olup şeraitin hizmetindedir84. Dolayısıy-
la İmam Rabbânî, şeraiti tasavvufi tecrübenin verileri de dâhil olmak 
üzere bütün hakîkatleri kuşatan evrensel prensip olarak görmekteydi. 
Bunun doğal bir sonucu olarak da her türlü ihtilafın çözüm kaynağı 
şeriat olacaktır. 

İmam-ı Rabbani 36. mektubunda bu konu hakkında şöyle demek-
tedir:

“Şeriat, dünya ve ahiretin bütün saadetlerini taşımaktadır. Şeriat 
dışında ele geçen hiçbir saadet yoktur. Tarîkat ve hakîkat, şeriatin yar-
dımcılarıdır.

Şeriat üç kısımdır: İlim ve amel ve ihlâs yani İslâmiyet’in emir ve 
yasak ettiği şeyleri öğrenmek ve öğrendiklerini yapmak ve herşeyi 
yalnız, Allahü teâlâ için yapmaktır. Bu üçüne kavuşmayan kimse, 
şeriate kavuşmuş olmaz. Bir kimse, şeriate kavuşunca, Allahu teâlâ, 
ondan razı olur. Allahü Teâlânın razı olması, sevmesi de, bütün dünya 
ve ahiret saadetlerinin en üstünü ve kıymetlisi olduğunu, Âl-i İmran 
Suresi onbeşinci85 ve Sure-i Tevbe’nin yetmiş üçüncü ayetleri86 bil-
dirmektedir. O hâlde, şeriat, dünya ve ahretteki bütün saadetleri ele 
geçirten bir sermayedir. Şeriatın dışında aranılacak, imrenilecek hiç-
bir iyilik yoktur. 

Tasavvuf büyüklerinin kazandıkları, tarikat ve hakikat, şeriatin 
yardımcıları, hizmetçileri olup, şeriatin üçüncü kısmı olan ihlâsı elde 
etmeye yarar. Tarikata ve hakikate başvurmak, şeriatı tamamlamak 
içindir. Yoksa şeriatten başka bir şeyler ele geçirmek için değildir.”

Konuya başka bir açıdan bakacak olursak Ona göre Müslümanla-
rın başarı ya da başarısızlığında siyasî iktidarın önemi büyüktür. “Bil-
melisin ki, âleme nispetle sultan, Âdemoğlunun bedenine nispetle 
kalp gibidir. Buna göre kalp sağlam olduğunda, beden de sağlam olur; 
kalp bozuk olduğunda beden de bozuk olur. Aynı şekilde sultanın sa-

84 İmam-ı Rabbani, a.g.e., c.I, mektup 36, s.50.
85 “(Resulüm!) De ki: Size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipleri 
için Rableri yanında, içinden ırmaklar akan, ebediyyen kalacakları cennetler, terte-
miz eşler ve (hepsinin üstünde) Allah’ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi 
görür.”
86“Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. 
Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir!”
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lahı, âlemin kurtuluşu; onun bozulması da âlemin bozulması demek-
tir”87. Hatta O, “Şeriat, kılıcın altındadır, denmiştir. Şeriatın parlaklı-
ğı, melik ve sultanlarla irtibatlı kılınmıştır”88 ifadesinde de görüldüğü 
gibi yönetim ile şeriatın uygulanması arasında doğrudan bir bağlantı 
kurarak sultanı, “Şeriatı, kılıcı ile yüceltecek kişi” olarak görür. 

Sonuç 

Şeriatı bir daire şeklinde kabul edersek, en dışta görülen amel 
halkasının altında ilim halkası, onu da çekirdekten destekleyen nüve 
hükmünde ihlâs gelir. İhlâsı içten güçlendirip onu parçalanmaz ve 
dayanıklı kılan yollar ve yöntemler ise tarikatta bulunur. Dolayısıyla 
şeriatın kâmilen yaşanması manasındaki tarikat şeriatın üstünde bir 
mertebe olmayıp şeriatın kâmilen yerine gelmesi için gerekli bir un-
surdur. Hakikat ise atom hükmünde çekirdeğin de çekirdeği gibidir.

İmamı rabbani şeriat-tarikat ve hakikat dengesini anlatırken 
aslında üçünü de birbirinden ayırmamakta ve hepsinin müslümanda 
olması gerektiğini ve “olmak” ya da “olgunlaşma” yolunda şeriatın 
önce öğrenildiğini ve uygulandığını daha sonra da tarikat yoluyla 
hakikate ulaşıldığını açıklamaktadır.

87 A.g.e.,	c. I, mektup 81, s. 94.
88 A.g.e.,	c. I, mektup 65, s. 77.
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“TARİH BAĞLAMINDA İBN HALDUN VE ARNOLD 
TOYNBEE”

SEVİM BETÜL ARSLAN

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf, 

İLAMER İslam Tarihi Araştırma Grubu Öğrencisi)

Tarih felsefesinin kurucusu ve sosyolojinin öncülerinden kabul 
edilen İbn Haldun, Orta Çağ İslam dünyasında eleştirel zihin yapısı 
ve bilimsel yaklaşımı ile dönemini aşan bir düşünürdür. O gerek Ba-
tı’da gerekse İslam dünyasında çeşitli bilimsel araştırmaların konu-
su olmuştur. Toynbee ise yirminci yüzyılın önemli olaylarının bizzat 
gözlemcisi olmuş, günümüz dünyasını şekillendiren olayların içinde 
bulunmuş, içinde bulunduğumuz yüzyılın tarih anlayışının belirle-
yicilerinden olmuştur. Toynbee, ayrıca ortaya koyduğu görüşler ile 
büyük bir tartışma konusu olmuştur. Dolayısıyla bir yandan tarih fel-
sefesinin kurucusu olan, aynı zamanda görüşleri hiç eskimeyen, her 
zaman modernliğini koruyan İbn Haldun ile diğer yandan günümüz 
tarih anlayışının önemli temsilcilerinden olan Arnold Toynbee’nin 
tarih görüşlerinin karşılaştırılmasının önemini vurgulamaya çalışaca-
ğım.
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İbn Haldun

İbn Haldun İslam dünyasının tarih ve toplum problemleri üzerinde 
duran onları sosyolojik açıdan değerlendiren İslam âlimlerindendir. 
1332-1406 yılları arasında Endülüs’te yaşamış Tunuslu bir Arap 
ailesine mensup olan ibn Haldun tarihçi, sosyolog, siyaset bilimcisi 
ve filozof kimliğiyle tanınır. Dünya fikir tarihinde, özellikle şaheseri 
“Mukaddime” de dile getirdiği görüşleriyle bir çığır açan ünlü tarihçi 
İbn Haldun’un hayat serüveninde görülen iniş ve çıkışlar, gerek coğrafi 
gerekse siyasi anlamda oradan oraya savruluşlar, genel itibariyle, 
devrin yöneticileriyle arasındaki ilişkilerinin bozulmasıyla başlar 
veya biter. İbn Haldun hayatı boyunca tüm güzellikleri ve zorlukları 
tecrübe ettiği için bütün bunlara yorum kabiliyetini de ekleyerek tarih 
konusundaki yetkinliğini göstermiştir

Tarih Bağlamında İbn Haldun

İbn Haldun’un dünya tarihi niteliğindeki Kitabu’l-İber adlı eserinin 
önsözü olan Mukaddime’nin asıl problematiği tarihtir. İbn Haldun 
Mukaddime’de tarihten, tarihin yorum ve felsefesinden doğrudan, 
tarih metodolojisinden dolaylı olarak bahsetmiştir. İbn Haldun tarih 
nitelikleri, ne tür bir bilim olduğu ve olması gerektiği, ilimlerin tenkit 
ve tahlili açısından tarih yazımının ortaya çıkardığı problemleri ve 
problemlerin bir yöntem sapması olarak yol açabileceği sonuçları 
ortaya koyarak tarih konusundaki görüşlerini izah etmiştir.

Tarih Nedir?

Tarih ilmi genel olarak eski zamanlardan, “Tarih	 bir	 zamana	
veya	 bir	 millete	 ait	 olayların	 anlatımıdır.”	  Şeklinde anlaşılmıştır. 
İbn Haldun’a göre ise zahirde böyle olmakla beraber aslında tarih 
ilmi; “düşünmek,	 araştırmak	 ve	 olayların	 sebeplerini	 bulup	 ortaya	
koymaktır.”,	 “tarihin	 hakikati	 dünyadaki	 ümranı	 teşkil	 eden	 insan	
cemiyetinden	haber	vermektir.”	Bundan dolayı tarih, İbn Haldun’un 
nazarında insan topluluklarını tanımak için temel bir ilimdir ve hik-
met grubunu teşkil eden ilimlerden sayılmalıdır. Böylece tarihçilik 
faaliyeti, rivayetleri aktarmakla kalmayıp doğru bir şekilde değerlen-
dirmeye tabi tutmayı ifade ile ibn Haldun bu ilmi, tarihi daha doğru 
bir şekilde anlayabilmek gayesiyle sistemleştirmiştir.89

89 Yavuz Yıldırım, İbn Haldun’un Tarih Metodolojisi, Geçmişten Geleceğe İbn Hal-
dun Sempozyumu, 2006,  
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İbn Haldun’a göre, dıştan bakınca tarih, eski günlerden ve 
devletlerden, eski çağlarda geçen olaylardan haber veren bilim 
dalı olmaktan ibarettir. Ağızdan dolaşan sözler ve öyküler anlatılır. 
Anlatılanlardan özdeyişler çıkarılıp sergilenir. Toplantı yerlerinde 
kalabalık belirdiği zaman dinleyenler bunlarla eğlendirilir. 
Düşünürümüz bu anlayışı, “Tarihin dış yüzünde olan” diye niteliyor, 
bu tür tarihçiliğe de yüzeysel tarih gözüyle bakıyor. O‟na göre ger-
çek tarih bu değildir, tarihin bir de “iç yanı”, derinliği vardır. Tarih, 
derinliğe inilerek bakıldığında tutarlı bir bakış, bir incelemedir. Olup 
bitenleri nedenleriyle birlikte inceleme ve nedenlerine bağlamadır, 
bunun ilkeleri çok incedir, bu ilkeleri belirleyebilmek için olguların 
nasıllarını ve nedenlerini derinlemesine bilmelidir. Bundan dolayı, ta-
rih, temel bilimlerdendir. Hikmet‟e de bütünüyle girmiştir. Onun için 
“hikmet (felsefe)” bilimlerinden sayılması doğaldır.

Tarihin Konusu Ve Kapsamı

İbn Haldun tarihin konusunu ve kapsamını şöyle ifade eder: “Ta-
rih,	Dünya	toplumu	ve	uygarlığı	olan	insan	toplumundan	ve	bu	top-
lumun	gerçekleri	arasında	yer	alan	yabanilik	ve	barbarlık,	medenilik	
ve	uygarlık,	asabiyet,	bazılarının	diğer	bazıları	üzerinde	kurduğu	de-
ğişik	şekillerdeki	hâkimiyetler	ve	bu	hâkimiyetlerden	doğan	hüküm-
darlıklar,	devletler	ve	bunların	derecelerinden,	toplum	içinde	insan-
ların	ilim,	sanayi,	geçimlerini	temin	etmek	için	çalışıp	kazanmak	gibi	
faaliyet	ve	durumlarından	haber	verir.	Tabiatın	ve	halkın	durumunu,	
bunların	hallerinin	nasıl	değiştiğini,	insanların	dünyayı	nasıl	mamur	
hale	 getirdiğini	 inceler.	Gelişen	 bir	 toplumun	 bozulmaya	 başlayıp,	
yıkılma	belirtileri	gösterinceye	kadar	gelişen	 toplumsal	olayları	da	
bu	ilim	konu	edinir.”90

İbn Haldun’un yukarıdaki düşüncelerinden anlaşıldığına göre 
tarihin nesnesi maddi ve manevi kültür unsurlarıyla sosyal hayattır.91 
Bu bizzat insanların yapıp etmelerinden oluşur. insanların çalışma 
tarzları, beslenme şekilleri, aralarında sosyal ilişkiler kurarak toplumu 
meydan getirmeleri, yönetici belirlemeleri, sanat ve bilim alanlarında 
çalışmalar yaparak medeniyetler kurmaları, bu medeniyetlerin yükse-
lip ilerlemesi ve yavaş yavaş yok oluşa gitmesi ayrıca tüm bunların 
meydan geliş tarzı, hepsi sosyal hayatı meydana getirir. Görülüyor ki 

90 İbn Haldun, Mukaddime, çev: H. Kendir, İstanbul: Yeni Şafak Yay., 2004,  c.I, 
s.26.
91Mevlüt Uyanık, Felsefi	Düşünceye	Çağrı, Ankara: Elis Yay., 2003, s.139.
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tarihin alanı ve kapsamı, bilgi sahası İbn Haldun ile çok genişlemiş-
tir. Yapılan fetihler ve savaşlardan, eski zamanlarda art arda kurulan 
mülkler ve hanedanlıklardan ibaret kalmamaktadır. Daha doğrusu gö-
rünüşleri ne kadar değişik, türleri ne kadar farklı olursa olsun toplum 
hayatında ve sosyal müesseselerde meydana gelen bütün değişmeleri 
kapsamaktadır. Buna göre iktisadi haller, ilimler ve sanatlarla ilgili 
haberler de tarihin inceleme alanına girmektedir.92

İbn-i Haldun’un temel problemi, doğrudan doğruya içinde 
yaşamış olduğu toplumun bir betimlemesini ve açıklamasını yapmak 
değildir. Onun yapmak istediği şey, insanların ve toplumların yaşam 
biçimlerinin nasıl geliştiği ve değiştiğini, yeryüzünün nasıl mamur 
hale geldiği, devletlerin nasıl kurulup-geliştiğini ve niçin yıkılmaya 
yüz tuttuğunu tespit yoluyla tarihin bir açıklamasını yapmaktır.93 Dik-
kat edilirse, onun tarif ettiği ve ortaya koyduğu şekliyle “tarih ilmi”-
nin bugün çok çeşitli ve bağımsız disiplinlere dönüşmüş bulunan bi-
lim dallarını da bünyesine alan geniş ve kapsamlı bir özellik taşıdığı 
görülür. Zamanımızda sosyoloji, iktisat, siyaset, antropoloji v.b. bilim 
dallarının konusuna giren meseleleri o “tarih ilmi” içerisinde inceler. 
Anlaşılıyor ki İbn Haldun’un tarih anlayışı siyasi tarih ile sınırlı kal-
mamakta, medeniyet tarihi, kültür tarihi ve siyasi tarih gibi çok geniş 
bir tarih anlayışına sahip olmaktadır.

Tarihte Nedensellik Ve Kanunluluk

Onun tarih felsefesinde sebep – sonuç ilişkisi çok önemli yer tutar. 
Ona göre, tarihi ve sosyal olaylar, bir zincirin halkaları gibi bir birine 
bağlı bir şekilde ve düzenli olarak meydana gelir. Bir önceki olayla 
bir sonraki olay arasında karşılıklı ilişki ve etkileşim vardır.  “Bir 
olayın diğer olayı takip etmesi” durumu  “determinizm‟ fikrini ortaya 
koyar. Ancak İbn Haldun bunların tesadüfî olarak ortaya çıkmayıp bir  
“kanun” çerçevesinde meydana geldiğini açıklar.

İbn Haldun’a göre tarihte meydana gelmiş olayların sebepleri 
bulunmaktadır. Tarihsel rivayetleri naklederken hadiselerin sebeplerini 
ve illetlerini de aktarmak gerektiğini düşünen İbn Haldun, olayların 
sebeplerinin anlatılmadığı tarih anlayışını eksik bulmaktadır. Ayrıca 
ona göre toplumsal olayların nedenini yine toplumun kendinde 
aramak gerekir. Tarihçileri yanıltan şey, ulusların hal ve durumlarının 

92 Sâtî el-Husrî, İbn Haldun Üzerine Araştırmalar, çev: S. Uludağ, İstanbul: Der-
gah Yay., 2001, s.127
93 Neşet Toku, İlm-i Umran, Van: Bilge Adam Yay.,2000, s.95
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değişmekte olduklarını unutmaktır. İbn Haldun’a göre, “Tarih	yalnız	
gerçek	olgular	değildir;	aynı	zamanda	bu	olguların	gerçekleşmesini	
gerektiren	şartların	tahlilidir.”94

İbn Haldun’un tarih felsefesi anlayışında nedensellik kavramı ile 
ilgili düşüncelerini değerlendirecek olursak şunları söyleyebiliriz. 
Tarihsel olayların nedenleri ve ilkeleri bulunmaktadır. Aynı zamanda 
tarihte meydana gelmiş bulunan değişimlerin de birer nedenleri 
bulunmaktadır. Gerçek tarih anlayışı, olayların bu nedenlerini 
araştırmalı ve ortaya çıkarmalıdır. İncelediği olaylar arasındaki ilişkiyi 
bularak olayların nasıl ve neden meydana geldiklerini araştırmalıdır. 
Bu bağlamda İbn Haldun tarihte vuku bulmuş olayları sebep-sonuç 
ilişkisi içerisinde ele almak gerektiğini, aksi halde tarihsel olayların 
anlamlarını açıklamanın zor olacağını düşündüğü anlaşılmaktadır.

İbn Haldun‟un tarih anlayışında kanunluluk derken, acaba tarihi 
olaylar, oluşum aşamasında bir takım kurallara ve kanunlara göre mi 
olmaktadırlar veya olaylar tesadüfen mi gelişmektedirler? Sorusunu 
sormaktayız.

İbn Haldun’un akıl yürütmelerindeki temel kanıt; “şeylerin 
doğasından gelen zorunluluk” tur. Tarihsel bir olayın gerçeğe uygun 
diye kabul edilebilmesi için şeylerin doğasına uygun olması gerekir.95 
Tarihe hükmeden kanundur. Tarihte meydana gelmiş olan olayların 
tamamına hükmeden özel şartlar vardır. İşte tarihi olaylar bu şartlara 
göre nitelik kazanır. şu yahut bu yöne akış seyrine girer. Bu olguyla 
tarihi; tarih diye sırf bazı olayları derleme ve arz etmekle yetinme 
merhalesinden alıp, olaylara hükmeden kanunları inceleme, onları 
tespit etme merhalesine getirdi.96 Olayları zaman ve mekân zinciri 
içerisinde tespit edip değerlendirmek yerine, tarihin felsefi açıdan bir 
yorumunu yapmakta, olayların seyrinde hangi sebeplerin ve kanun-
ların hâkim olduğunu tespit etmeğe çalışmıştır. Tarihi olaylarla ilgili 
“Niçin ve nasıl oldu?” sorularını cevaplandırmaya çalışırken de ta-
rihin unsuru olarak insanı, dolaysıyla toplumu esas almaktadır.97 En 
büyük arzusu değişim ve dönüşüm kanunlarını gözlemlemek, varlık-

94 H. Ziya Ülken, İslam Felsefesi, İstanbul: Ülken Yay., 1983, s.230
95 Y. Lacoste, Tarih	Biliminin	Doğuşu:	İbn	Haldun,	çev: M. Sert, İstanbul: Donkişot 
Yay., 2002,s. 237 
96 İmadüddin Halil, İslam	Medeniyeti	Üzerine, çev: M. Yolcu, İstanbul: Madve Yay., 
1987, s.24.
97 S. Hayri Bolay, Filozofların	Tarih	Görüşleri, Elazığ: Fırat Üniversitesi Yay., 1990, 
s.9
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ların maddi boyutu ve gerçekler hakkında derinlemesine bilgi sahi-
bi olmaktır.98 Toplumda meydana gelen sosyal, siyasal olaylara ışık 
tutmaktadır.”99

Tarih Tekerrür Eder Mi?

İbn Haldun’a göre, tarihi olaylar devamlılık arz ederler. Bunu şu 
ifadesiyle dile getirir: “Suyun	suya	benzediğinden	çok	bugün	geçmi-
şe,	geçmiş	bugüne,	eski	yeniye	benzer.”100 Böylece her siyasi oluşum, 
ortaya çıktığı yerde önceden orda var olan adetleri devam ettirir. Yeni 
unsurlar eskilerle birleşip bir terkip meydana getirir. Bir müddet sonra 
eskiler yeniye karışır ve unutulur. Ancak bu devamlılık sırasında bir 
takım değişimler de görülür. İşte İbn Haldun, devamlılık içindeki 
bu başkalığa ve başkalıkların çokluğuna işaret etmektedir. Ona 
göre tarihteki esas kanun; ele alınan olayları, sebep-sonuç ilişkisine 
göre, bir diğeri ile bağlantısı içerisinde açıklamaktır. Bu kanuna 
göre, benzer şartlar, benzer olayları meydana getirir. Bu durum İbn 
Haldun’un tarihte nedensellik ve tabii kanun doktrinini sahiplendiğini 
ifade eder.101

Anlaşılıyor ki İbn Haldun’un tarih felsefesinde, kanunluluk fikri 
önemli bir yere sahip bulunmaktadır. İbn Haldun, olayların kanunlar 
çerçevesinde oluştuğunu düşünmekte, ona göre olaylar oluşurlar an-
cak, bu oluşum değişim içerisinde bir oluşumdur. Olaylar zamanla 
değişmektedirler. Fakat bu durum, uzun bir zaman geçmesinden ve 
yavaş gerçekleşmesinden dolayı pek çok insan tarafından görüleme-
mektedir. İbn Haldun, aynı zamanda olayların bir takım nedenler ve 
sonuçlar çizgisinde oluştuğunu, bazı olayların bazı olaylara neden 
oluşturduğunu ve bazı sonuçların da yine bazı olaylara sebep teşkil 
ettiğini düşünmektedir. Bu oluşumların yeni oluşumlara sebep ol-
masını da yine kanunluluk bağlamında değerlendiren İbn Haldun, 
umrandaki değişmelerin, olayların değişmeyen kanunlarının bulun-
duklarını, geçmişte olmuş olayların şimdiki olan olaylara suyun suya 
benzediğinden daha çok benzediğini düşünmektedir.

98 Salim Hammısh, Allame:	İbn	Haldun’un	Yaşam	Öyküsü,	çev: M. Tan – İ. Özkan, 
İstanbul: Kesit Yay., 2007, s.41.
99 Ümit Hassan, İbn Haldun’un Metodu ve Siyaset Teorisi, Sevinç Matbaası,  An-
kara 1977, s. 133.
100 İbn Haldun, Mukaddime, c.1, s.32.
101 Hamilton A. R. Gibb, İslam Medeniyeti Üzerine Araştırmalar, çev: H. Yüce-
soy - K. Dönmez, İstanbul: Endülüs Yay., 1991, s.187



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları II 147

Tarihçinin Nesnelliği

İbn Haldun’a göre; “Tarihçilerin,	 tarihi	 hikâyeleri	 ve	 olayları,	
temel	 kriterleri	 sunmadan,	 benzerleriyle	 ölçüp	 değerlendirmeden,	
hikmet	terazisine	vurmadan,	varlıkların	temel	özelliklerini	dikkate	al-
madan	ve	gözlem	ve	incelemeyi	hakem	kılmadan,	sadece	nakledilen	
haberlere	itibar	edip	kabul	etmeleri	yüzünden	yanlışa	düştükleri	ve	
doğrulardan	sapıp	vehimlerin	ve	yanlışların	içinde	kayboldukları	çok	
olmuştur.” 102

İbn Haldun; tarih yazıcılığı konusunda düşünürlerin; bir bilginin 
aklın kabul edemeyeceği tarzda imkânsız olmasını, o bilgiyi eleştirmek 
için yeterli saydıklarını belirtmiştir. Bunu belirtmesinin nedeni, tarihi 
haberlerin doğru kabul edilmesinin temel kriterlerinden birini, onların 
aklen “imkânsız olmaları” olarak göstermesidir. Bunların aklın kabul 
edemeyeceği biçimde olmaları, eleştirilme sebeplerinden biridir. 
İbn Haldun, bunların sosyal ve kültürel açıdan imkânsızlığını daha 
önemli bulur. Bir haberin doğru veya yanlış olduğunu anlamak için 
toplumun durumu ile karşılaştırmak gerekmektedir. Tabii ki buradaki 
amaç yine, tarih ilmini hikâyecilikten ve hurafelerden kurtarma, tarihi 
aklî bir bilim olarak ortaya koyma çabasıdır.

Tarih Bağlamında Arnold Toynbee 

Toynbee, aristokrat ve tarihçi bir İngiliz ailesinden gelir. Babası ve 
dedesi tarihçidir. 1889’da Londra’da doğmuştur. Yirminci yüzyıl İn-
giliz tarihçisi olan Toynbee aldığı modern eğitim ve yunan-roma İm-
paratorluğu’nu inceleme fırsatı bulması nedeniyle yeni bir tarih görü-
şü geliştirmiştir. Bu tarih anlayışını, tarihin yorumlanması hakkındaki 
stratejisini, Avrupa ve asya Tarihi’nin incelemesi ve aynı zamanda en 
önemli eseri olan A Study Of History (Tarih Bilinci) kitabında belirt-
miştir. Bizde bu eserinden yararlanarak tarih bağlamında Toynbee’yi 
ele alacağız.  

Tarih Nedir?

Toynbee, Tarihi; “	Zaman	 ve	mekân	 içinde	 hareket	 eden	 insani	
olayların	 incelenmesi	 olduğudur.	 Fakat	 tarihçi	 bu	 insani	 olaylara	
yaklaşırken	 amacı,	 insani	 eylemleri	 zaman	 içinde	 yer	 alan	 olaylar	
gibi	görmek	değildir.	Olayların	bütünlüğünü	korurken	olayların	kav-

102 İbn Haldun, Mukaddime, c.1, s.31
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ramsal	bütünlüğüne	erişme	çabasıdır.”103 Bir başka yerde ise tarihi, 
“Birbirine	paralel,	çağdaş	bir	yorumlar	demeti.”104 olarak görür. Ay-
rıca, “Sanmıyorum	ki	tarih,	kelimenin	nesnel	anlamında	olayların	art	
arda	sıralanışı	olsun.	Bunun	gibi	tarih	yazmak	da	olayları	anlatmak	
değildir.	 Bütün	 gözlemciler	 gibi	 tarihçiler	 de	 gerçeği	 anlaşılabilir	
hale	getirmek	zorundadırlar.”	105 “Tarih	dediğimiz	zaman	bütün	insan	
ırkının	geçirdiği	kollektif	bir	tecrübe	anlarız.”106 şeklinde tanımlar.

Toynbee‟nin yukarıdaki tarih tanımlarını açarsak: Tarih, bir yan-
dan bireysel olayların karmaşıklığını korumaya çalışmalı, diğer yan-
dan da belli bir anlam uyarlığı olan bir tasarım halinde onları inşa 
edebilmesi gerektiğini, ayrıca tarihin modern ve eski diye ayrıştırıl-
masını, yani kronolojik yaklaşımın anlamsız olduğunu, felsefi anlam-
da modern ve eski uygarlıkların çağdaş olduklarını belirtir. Ayrıca 
tarihi uygarlık denilen insan topluluklarının tarihlerinin toplamı an-
lamında ele alarak evrensel ve bütüncül bir tarih görüşü ortaya koyar. 
Hiçbir tarihçinin kayıt tutarken “gelecekteki insanlar bunu güzelce 
anlasın” diye kayıt tutmadığı, bu yüzden vesikanın önemli olduğu 
ancak sadece belge ile tarihçilik olmayacağının da anlaşılması gerek-
tiğini söyler.107

Tarihin Değeri Ve Faydası 

Tarihin faydası nedir? Geçmişi bilmek bize geleceğin nasıl olacağı 
hakkında bir fikir verebilir mi? Bizim için gerçekten çok önemli olan, 
hatta bir ölüm kalım meselesi kadar önemli olan şey, diğer insanların 
nasıl hareket edeceklerini tahmin edebilmektir. Toynbee‟ye göre bize 
bu sahada büyük yardımı tarih gösterecektir. Çünkü tarih, geçmişteki 
insan faaliyetlerini inceler. Eğer tarih bize insanla ilgili meselelerin 
gelecekte takip edeceği yolu bilmemizi sağlıyorsa, Tarihin ne faydası 
var sorusunun cevabı kendiliğinden verilmiş demektir. İnsan faali-
yetleri bizim için diğer meselelerden daha önemli olduğundan, eğer 
Tarih bir müspet ilim olsaydı, pratik maksatlar için ilimlerin başında 
yer alacağını belirtir.185 

103 A. Toynbee, Tarih	Bilinci, çev: M. Belge, İstanbul: Bateş Yay., 1978, c.II, s.511–
512.
104 A. Toynbee, Uygarlıklar	Yargılanıyor, s.13–14.
105 A. Toynbee, Tarih	Bilinci, c.II, s.503.
106 A. Toynbee, Tarih	Üzerine	İki	Konferans, çev: Ö. Başkan, İstanbul: Fakülteler 
Matbaası, 1962,
107 A. Toynbee, Hatıralar:	Tecrübelerim, s.110.



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları II 149

Ancak Toynbee bu görüşlerini belirttikten sonra tarihin bu pratik 
faydasının insan tarihi açısından pek de mümkün olamayacağını ör-
neklerle belirtmiştir.

Toynbee, ileriye bakarken ve plan yapmağa çalışırken bize yegâne 
ışık tutan geçmişte edindiğimiz tecrübe olacağını söyler. Geçmişte 
edindiğimiz tecrübe tarihten başka bir şey olmadığını, tarih dediğimiz 
zaman bütün insan ırkının geçirdiği kollektif bir tecrübe olduğunu 
görüşünü savunur. İnsan hayatında tecrübenin yeri büyük olduğunu, 
çünkü tecrübe sayesinde daha iyi hükümler, daha akıllıca kararlar ve-
rebileceğimizi söyler. Buna rağmen günlük hayatımızda aklı başında 
bir kimse geçmişteki tecrübesine dayanarak gelecek hakkında mate-
matiksel bir keskinlikle tahminlerde bulunmağa yeltenmeyeceğini, 
kişinin edindiği özel tecrübe sadece insanın tahmin etme kabiliyetini 
arttırdığını ve tarih biliminin bizim için bundan daha fazla bir şey 
yapmayacağını belirtir.

Tarihin ışığı altında kesin tahminlerde bulunamamaktayız. Yani 
tarihin böyle bir pratik gaye için faydası yoktur. Toynbee, tarihin pra-
tik faydasının en fazla politik alanda olduğunu belirtir. Bu görüşüne 
delil olarak tarihin uyumakta olan milli Şuuru canlandıran amillerden 
biri olduğunu belirtir. Demek ki politika tarihin pratik tesirler yaptığı 
bir alandır. Ancak tarihin politik alandaki faydasını belirtmesine rağ-
men böyle siyasi bir amaçla tarih incelemesi yapmanın bir milletin 
geçmişi hakkında yanlış fikirlere sahip olmaya yol açabileceğini de 
belirtir.188

Tarihte Nedensellik Ve Kanunluluk

Toynbee, tarihte nedensellik ve kanunlulukla ilgili olarak fikirle-
rini daha çok tarihin nasıl incelenmesi gerektiği sorularına yanıt arar-
ken vermektedir. Bu konuda kesin bir determinizmi kabul etmemiş, 
bunun yanında tarihte kanunluluk fikrine daha yakın durmuştur.

Toynbee, herhangi bir yoruma tabii tutulmaksızın pul koleksiyonu 
yapar gibi vakalar koleksiyonu tarzında anlaşılan bir tarihin manasız 
olduğunu, Aslında tarihin incelenmesi nedenlerin incelenmesi oldu-
ğunu,108bundan dolayı tarihten önce tarih felsefesinin mecburi istika-
met olması gerektiğini belirtir.

108 A. Toynbee, Hatıralar:	Tecrübelerim, 110.
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Toynbee, tarihsel süreçler içinde benzer Şekilde yaşanan olay ve 
olgular arasındaki bu tür ilişkiler örüntüsünün rastlantısal bir pürüz-
den ziyade genel-geçer olmaya yakın bir özellik ihtiva ettiğini ileri 
sürmüştür. Onun için tarihte yaşanmış bu benzerlikler sadece maddi 
varlık sahasında görülen olay ve olgulara özgü olmayıp daha soyut 
olarak nitelendirilebilecek ve uzun süreli büyük değişimler açısından 
da söz konusu olabilmektedir. Toplumsal kültürlerin ortaya çıkması 
ve çevresinden etkilenip çevresini etkilemesi bu bağlamda görülmesi 
gerekli olan benzerliklerdendir.

Tarih Tekerrür Eder Mi?

“Tarih	 kendini	 tekrarlar	 mı?”	 sorusu	 “Tarih	 geçmişte	 kendini	
ara	 sıra	 tekrarlamış	mıdır?”	 sorusuyla	 aynı	 şeyleri	mi	 araştırmak	
istiyor?	Ya	da	 tarihin	geçmişte	uygulandıkları	her	olayda	etkilerini	
gösteren	ve	gelecekte	çıkabilecek	benzeri	olaylara	uygulandıkların-
da	aynı	 etkileri	 yaratacak	kesin	kurallarla	mı	yönetildiğini	 sormak	
istiyoruz?”	109Bu sorulardan yola çıkarak Toynbee, uyuşukluktan kur-
tulup eyleme geçmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Tarihin dersinin ast-
rologun zayiçesine değil, fakat dümencinin elindeki bir yol haritasına 
benzediğini, dümenci eğer dümeni iyi kullanabilir, haritayı iyi okur-
sa, harita kazaya uğramayacağının güvencesini verir. Çünkü önünde-
ki haritada denizin altındaki kayalar önceden belirlenmiş durumda; 
yeter ki, onda gemiyi kayaların arasından geçirttirmek yürekliliği be-
cerisi olsun. Ayrıca insan yaşamının bilinmezliğini incelerken deter-
minist bir görüşle hareket etmediğini, yaşamın olduğu yerde umudun 
da olduğunu ve insanın Tanrı‟nın yardımıyla bazı konularda kendi 
yazgısını kendisinin çizeceğine inandığını belirtir.110

Toynbee tarihin kendini tekrarladığı görüşünü savunsa da bu tek-
rarlamanın insan özgürlüğünün ve iradesinin üstünde olmadığını şu 
cümlelerle belirtir: “Ne	var	ki,	 tarihin	tekrarlamasını	bekleyemeyiz,	
tarihe	kendi	çabamızla	yeni	ve	görülmemiş	bir	yön	vermeliyiz,	insan	
olmak	bize	seçme	özgürlüğü	veriyor,	ancak	sorumluluğumuzu	tanrı‟-
nın	ya	da	doğanın	üstüne	atamayız.	Onu	biz	kendimiz	yüklenmeliyiz.	
Alışkanlık,	hayal	gücünün	afyonudur;	Gerçekler	gözümüzün	önünde	
olduğuna	göre,	tarihsel	hayal	gücümüzü	kullanarak,	bize	doğru	gel-
mekte	olan	tarihin	bu	dersini	iyi	bir	biçimde	karşılayabiliriz.”111 Ay-

109 A. Toynbee, Uygarlıklar	Yargılanıyor, 33.
110 A.g.e, 83.
111 A.g.e., 57–58.
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rıca başka bir yerde bunu şu sözüyle belirtir.“Tarih	 yaparak	 kendi	
tarihimizi	aştık.”	112

Tarihçinin Nesnelliği

Toynbee tarihi gerçekleri anlamada onların ötelerindeki ipuçları-
nı görmede ve tarih yazımındaki görüşlerini dile getirirken Tarihsel 
ufkumuzun gittikçe genişlemesine rağmen, tarihsel görüşümüzün de 
aynı oranda daralmakta olduğunu vurgular. Bu perspektif daralma-
sını, “zaman	 boyutunda,	 nasıl	 İngilizlerin	 Kuzey	Amerika‟ya	 ayak	
basışlarından	başlayarak	Amerika‟nın	tarihini	anlayamazsanız,	İn-
gilizlerin	 İngiltere‟ye	gelişlerinden	başlayarak	da	 İngiltere‟nin ta-
rihini	anlayamazsınız.	Aynı	biçimde	mekân	boyutunda	da	bir	ülkenin	
tarihini	 o	 ülkenin	 sınırları	 dışında	 olanlara	 bakmaksızın	 yalnızca	
dünya	 haritasındaki	 yerini	 düşünerek	 anlamamız	 olası	 değildir.”113 
diyerek tarihsel görüşümüzdeki zaman ve mekân daralmasının ortaya 
çıkardığı olumsuzluklardan söz ederek tarihi daha geniş açılardan ele 
almamız gerektiğini belirtir.

Toynbee tarihe “çok yakından bakmanın” yanlış algılamalara, 
değerlendirmelere neden olacağını söyler. Henüz tamamlanmamış; 
sonuçları ve etkileri tam olarak ortaya çıkmamış olaylar hakkındaki 
yazılanların “Tarihsel Belge ” niteliğini taşımayacağına, tarihin ancak 
yaşanan olayın sonuçları ve dünyaya etkileri ortaya çıktıktan sonra ve 
“yeteri kadar uzaktan bakılarak” kaleme alınması gerektiğine inan-
mıştır. Tarihe yeteri kadar uzaktan değil de, çok uzaktan baktığınızda 
ise olayla ilgili bilgi ve belgeleri elde etmede, olayı o zamanın şart-
larında değerlendirmede sorunlarla karşılaşılacağını belirtir ve derki; 
“Akılla	görme	de,	gözle	görme	gibi,	araştırıcı	araştırdığı	nesne	 ile	
kendisi	arasındaki	bir	fark	bıraktığı	zaman	gerçek	anlamını	buluyor.	
Bu	düşünce	aklımda	olarak,	geleceğin	tarihçilerinin	günümüzü	biz-
den	daha	iyi	göreceklerine	inanıyorum.114

Toynbee‟nin zaman ve mekâna bakışının temel özelliği her ikisi-
nin de bütüncül bir özellik arz etmesidir. Toynbee bu yönüyle tarih-
sel olayları, sadece içinden çıktıkları ya da kaynaklandıkları şartların 
analiz edilmesiyle değil iç ve dış tüm etkenlerin varlığının hesaba 
katılarak ve zaman boyutunda da olay ve olguların varlığına etkilerin 
ilk başladığı ana kadar gitmeyi önerir. Mekân olarak da neredeyse 
112 A.g.e., 80.
113 A.g.e., .132.
114 A. Toynbee, Uygarlıklar	Yargılanıyor, 180–181.
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dünyayı bir bütün olarak ele almayı zorunlu kabul eden bilimsel bir 
anlayışın öncüsü olmuştur.

Tarih Görüşlerinin Karşılaştırılması

İbn Haldun ve Toynbee’nin tarih tanımlarında benzer görüşleri 
benimsediklerini, iki düşünürün de klasik tarih tanımını kabul ettik-
lerini ancak bunu yeterli bulmadıklarını, bunun tarihin asıl anlamı ol-
madığını, tarihin asıl anlamının olayların nedenlerini bularak gerçeği 
anlaşılır hale getirmek olduğunu, dolaysıyla tarihten önce tarih felse-
fesinin önemli olduğunu belirtmişlerdir.

Toynbee ile İbn Haldun kanunluluk, ilerleme, döngüsellik fikirle-
rini oluştururlarken temel farkın İbn Haldun’un olayları devlet eksen-
li, Toynbee’nin ise, medeniyet merkezli yorumlamasından kaynak-
lanmaktadır. İbn Haldun tarihte gerçekleşen olayların belli kanunlar 
içerisinde gerçekleştiği görüşünü kesin olarak belirtmesine rağmen, 
Toynbee bunun bu kadar kesin olmadığını ancak kesinliğe yakın bir 
özellik içerdiğini söyler. Ayrıca İbn Haldun ilerleme ve döngüsellik 
konusunda döngüselliğin kaçınılmaz son olduğunu belirtirken ilerle-
me ve değişim fikrinin bu döngüselliğin içinde gerçekleştiğini görü-
rüz. Toynbee de ise döngüselliğin kader olmadığını söyleyerek ilerle-
me fikrine İbn Haldun’dan daha fazla önem vermiştir.

Tarihin tekerrür etmesi konusunda İbn Haldun‟un Toynbee oranla 
daha determinist bir anlayış benimsediğini görmekteyiz. Ancak Toy-
nbee ise tarihte tekrarlamaların ve benzerliklerin olduğunu kabul etse 
de insan yaşamının bilinmezliğini incelerken determinist bir görüşle 
hareket etmediğini, yaşamın olduğu yerde umudun da olduğuna ve 
insanın Tanrı’nın yardımıyla bazı konularda kendi yazgısını kendi-
sinin çizeceğine inandığını belirtir. Bu tekrarlamanın insan özgürlü-
ğünün ve iradesinin üstünde olmadığını, tarihin tekrarlamasını bekle-
meden tarihe kendi çabamızla yeni ve görülmemiş bir yön vermemiz 
gerektiğini söyler. İnsanın seçme özgürlüğü olduğunu, dolaysıyla 
sorumluluğumuzu Tanrı’nın ya da doğanın üstüne atamayacağımızı 
söyler ve gerçekler gözümüzün önünde olduğuna göre, tarihsel hayal 
gücümüzü kullanarak, bize doğru gelmekte olan tarihin bu “ders”ini 
iyi bir biçimde karşılayabileceğimizi, tarih yaparak kendi tarihimizi 
aşabileceğimiz görüşünü savunur.
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Filozoflarımız, tarihin kapsamı konusunda benzer görüşler benim-
semişlerdir. İkisi de insanların yapıp ettikleri her şeyi tarihin konusu 
olarak görmüşlerdir. Ancak tarih biliminin değerini belirlemede fark-
lılaştıkları ortaya çıkar. İbn Haldun tarihin değerinin insanların gele-
ceği için olayların sebep ve sonuçlarını bulmak olduğunu söylerken 
yöntem olarak felsefeyle eş değer olduğunu ve tarihin felskifi ilim-
lerden biri sayılması gerektiğini belirtir. Fakat Toynbee tarihin değeri 
konusunda insanlığın geleceği konusunda sorduğu sorular açısından 
ve ortaya koyduğu ön deyiler açısından felsefeden ve teolojiden daha 
kesinlik arz ettiğini, ancak yöntem konusunda ve derinlik açısından 
tarihi felsefeye eşdeğer görmez. 

Esra ÖZLÜ

Sevim Betül Arslan arkadaşıma süre konusundaki hassasiyeti ve 
özeni için çok teşekkür ediyorum. Tebliğlerinden ve katkılarından 
dolayı da çok teşekkür ediyorum. İkinci oturumumuzun tebliğleri 
burada sona erdi. Şimdi oturumun müzakerelerine geçeceğiz. Otu-
rumun müzakerecileri Sema Çevirici ve Zehra Kara. İlk müzakereci 
Sema Çevirici’yi kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Kendileri Anka-
ra Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi ve aynı zamanda 
İLAMER Hadis Araştırma Grubu öğrencisidir. Süreniz 10 dakikadır. 
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II. OTURUM: Müzakere

SEMA ÇEVİRİCİ

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf, 

İLAMER Hadis Araştırma Grubu öğrencisi)

Sayın başkan teşekkür ediyorum. Değerli hazirunu saygıyla se-
lamlıyorum. İlk olarak sayın Ceylan’ın tebliğini müzakere edeceğim. 
Öncelikle kendisine teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli ve güncel 
bir konuyu gündeme taşıdı. Fakat ne hazindir ki Kudüs güncelliği-
ni hep acı tablolarla bize sundu ya da sunduruldu bir şekilde. Fakat 
Ömer Faruk bu defa Kudüs’ü farklı bir çerçeveden değerlendirdi. Üç 
semavi dini Kudüs’e yönlendiren saiklerin üzerinde durdu ve bun-
ların daha çok siyasi, ekonomik çıkarlar çizgisinde gerçekleştiğini 
ifade etti. Dinsel motiflerin ise sadece toplumları harekete geçirmek, 
kitleleri galeyana getirmek için bir araç niteliğinde vurguladı. Evet 
burada kısmen kendisine katılıyorum dinsel motifler kitleleri harekete 
geçirmede önemli bir unsurdur. Nitekim merhum Aliya İzzet Begoviç 
de bu konuya vurgu yapmakta ve örneğini ilginç bir yerden Türki-
ye’den vermektedir. Şöyle demektedir: Dinsel motifler kitleleri ha-
rekete geçirmede önemlidir. Çünkü Türkiye’de Mustafa Kemal gibi 
biri kurtuluş savaşını yönetirken aslında önemli olanın İslam’ın kur-
tuluşu olduğunu yani buradaki amacın İslam’ın kurtuluşu olduğunu 
söyleyerek askerleri galeyana getirdiğini söylemekte ve hatta Mus-
tafa Kemal’in büyük muharebelerin oluşturulduğu dönemde Mustafa 
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Kemal’in de katıldığı dini merasimlerle başladığını söyleyerek dinsel 
motiflerin kitleler üzerinde nasıl etkili unsur olduğunu ifade etmiştir. 
Fakat burada Ömer Faruk arkadaşımızın görüşlerine kısmen katılıyo-
rum dedim. Dinsel motiflerin tamamen kitleleri harekete geçirici bir 
araç olarak görmüyorum. Evet, siyasi çıkarlar, ekonomik menfaatler 
bu noktada etkilidir fakat dinsel motiflerin bir araç olarak değil de 
bunların yanında etkili bir unsur olarak görülmesi gerektiği kanaa-
tindeyim. 

Ömer Faruk çok ilginç tespitlerde bulundu. Örnek olarak haçlı 
seferlerinin tamamen siyasi ve ekonomik amaçlar çerçevesinde 
gerçekleştiğini söyledi. Özellikle diasporada olan Yahudilerin 
Filistin’e yönelmesi, özellikle Fransız devriminden sonra bu milliyetçi 
hareketlerin başlamasıyla Yahudilerin bir devlet kurma gayesiyle 
Filistin’e yöneldiklerini söyledi. Özellikle bu Nazi katliamına yardım 
ve yataklık edenlerin İsrail devletinin kuruluş aşamasındaki isimler 
olduğunu söyledi. Bu çok iddialı ve ilginç bir tespittir. Fakat Ömer 
Faruk’un bana gelen tebliğinde bir kaynak olmadığı için ben bu tes-
pitlere ihtiyatla yaklaşıyorum. Bunlar tebliğde verilmeliydi. Müzake-
reci açısından bunlar önemli. Kaynakları görmem lazım. Gerçekten 
ilginç bir tespitti ve ben bunu ilk defa duydum. Bu görüşe ihtiyatla 
yaklaşıyorum. Kaldı ki böylesine önemli bir konu yani ne kadar de-
taylı bir araştırmayla yapıldı Ben bunu da açıkçası ben eksik buldum 
çünkü tarihi, siyasi arka planlar yeterince araştırıldı mı? Böyle ge-
nellemelerde bulunabilecek kadar detaylı bilgiye ulaşabildiniz mi bu 
kadar kısa sürede? Bu yüzden bu görüşünüzü de açıkçası tenkit edi-
yorum. Genellemelerden kaçınmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve 
siz tebliğinizde şöyle diyorsunuz. İslam aleminde daha çok Fatımiler 
ve Memlukluları dışta tutacak olursak Hz. Ömer, Selahaddin Eyyubi 
döneminde Kudüs’ün tamamen dinsel motifler üzerinden yönetildi-
ğini, bunların etkili olduğunu söyledik. Fakat Fatımi ve Memlukların 
işte daha çok siyasi çıkarlar, toprak elde etme arzusu olduğunu söy-
ledik. Peki, İslamiyet için geçerli olan bu kural neden Yahudilik ve 
Hıristiyanlık için geçerli olmasın? Kişilere ve dönemler bazz alınarak 
tamam bu tespitleriniz doğru olabilir. Siyasi çıkarlar etkilidir. Ama 
dinsel motiflerin tamamen bir araç olduğunu düşünmüyorum. Bu çok 
aşırı bir genellemeydi. Ben buna katılmıyorum. Diğer bir nokta da 
Kudüs’ün sadece İslam’ın hakimiyetinde özgür bir şehir, özgür bir 
belde olduğunu vurguladı. Evet ben bu görüşe katılıyorum. Aliya İz-
zet Begoviç de bu noktada aynı cümleleri serdetmekte. Aliya İzzet 



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları II 157

Begoviç’e göre özgür bir Kudüs’ü ancak Müslümanlar inşa edebilir. 
Ve bunu teorik ve pratik olarak bunu yapabilecek tek millet, tek din 
Müslümanlardır. Neden? Çünkü teorik olarak Musa’yı da, İsa’yı da 
kabul etmekteyiz. Fakat onlar için böyle bir durum söz konusu değil. 
Pratik olarak da özgür bir Kudüs’ü biz inşa edebiliriz. Neden? Çün-
kü Kudüs İslami bir bölgede gayri İslami bir hakimiyetin o bölgede 
olması bölge için bir gerginlik yaratacaktır. Özgür bir Kudüs’ün oluş-
ması için de bu kötü bir engel olarak karşımıza çıkacaktır. Bu noktada 
size katılıyorum sayın Ceylan. Sonuç olarak yapılan tespitlerin önem-
li olduğunu söyleyebilirim fakat daha kapsamlı bir çalışma yapması-
nı, kaynaklar konusuda daha hassas ve titiz olması gerektiğini tavsiye 
ediyorum. Teşekkür ediyorum böyle güncel bir konuyu seçtiği için. 

Bir diğer tebliğcimiz Kazım Çazım Bey. Kendisi Gazali’nin dini 
ahlak teorisindeki yerini vurguladı. Açıkçası benim üç tebliğcimde de 
yakındığım nokta kaynak sıkıntısı. Kasım beyde en çok gördüm bunu 
ben. Teknik olarak ilk önce birkaç noktaya değineceğim. Kasım bey, 
Gazali’nin ahlak anlayışını anlatırken öncelikle vahiy temelli oldu-
ğunu söyledi. İhya’da ilk önce Kur’an’dan, ayetlerden, hadislerden 
sürekli örnek verildiğini, öncelikle bunların sunulduğunu dolayısıyla 
Gazali’nin ahlak anlayışının vahiy kaynaklı olduğunu söyledi. Fakat 
dipnotta gösterdiği kaynak -ismini vermekte sakınca görmüyorum- 
Macit Fahri’nin İslam Ahlak Teorileri adlı kitabı. Halbuki İhya’nın 
Türkçesi de var. Ulaşılabilir ve kaynak olarak bu gösterilebilir. Bir 
diğer nokta, Gazali’nin ahlak anlayışını yansıtan en önemli eserin 
Mizanu’l-Amel adlı eser olduğunu söylüyorsunuz ve dipnotta yine 
Macit Fahri’den kaynak gösteriyorsunuz. Kısa bir araştırma yaptım. 
Mizanu’l-Amel’in Türkçesi olmayabilir. Ulaşmakta güçlük çektiğini-
zi düşündüm. Fakat Mizanu’l-Amel’in de ‘Amellerin Ölçüsü’ adlı bir 
tercümesi var. Ona da ulaşabilirdiniz. Madem ahlak anlayışını yansı-
tan en önemli eser buysa buradan yola çıkabilirdiniz. Macit Fahri’den 
kaynak gösterilmesi bence bir talihsizlik olmuş. İşte kaynak noktasın-
da tebliğ sahibini biraz başarısız bulduğumu ifade edeyim. Diğer bir 
nokta da tebliğde sürekli alıntılar var. Tebliğ sahibini pek göremedim. 
Sürekli alıntı, alıntı, alıntı. Kendi değerlendirmesi sadece sonuç kıs-
mında var. Aralarda kendi görüşlerinizi sunabilirdiniz. Buraya biraz 
sonra geleceğim. Teknik konuları geçtikten sonra muhteva yönelik 
birkaç eleştirimiz olacak Kasım beye. Şöyle demiş. Gazali ahlak an-
layışını ilk ve son ele alan kişi değildir. Evet bu herkesin malumudur. 
Fakat Gazali ahlak teorisi noktasında farklı olarak ne söylemiştir? 
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Kendinden öncekilere bir katkı sunmuş mudur? Nakıs bulduğu bir 
noktada tekrar bir ekleme yapmış mıdır? Bu noktada hiçbir açık bir iz 
bırakmadınız bize yani sadece alıntılar vardı. Bir diğer nokta da tırnak 
içinde ‘tehlikeli alana’ girmek istememiş. Sadece Gazali’nin ahlak 
anlayışını yansıtmış. Halbuki hepimiz biliyoruz ki gerek İslam filo-
zofları Farabi, İbn Sina başta olmak üzere gerekse İslam ahlakçıları 
Gazali ve İbn Miskeveyh başta olmak üzere olmak üzere Grek filo-
zoflarından pek çok noktada etkilenmişlerdir. Bu noktada Kasım be-
yin tebliğini eksik buldum. Çünkü bu noktalara değinmemiş. Ne gibi 
etkilenmeler var ya da farklılıklar var. Bunlar ortaya konulmalıydı. 
Daha sağlıklı bir tablo açısından mesela işte ben tezimi kısa bir araş-
tırma ile iktibaslarla zenginleştirdim. Mesela Mevlüt Albayrak hoca 
Gazali’nin Platon’dan etkilendiğini söylemekte. Tanrı vergisi olan 
erdemin bilgi olmaktan çıkıp bir hatırlama olduğu fikri Platon’daki 
şekliyle Gazali’de tekrarlanmaktadır. Bu nasıl? Burada bir soru işa-
reti. İkinci olarak Necip Taylan hoca Gazali’nin özellikle Farabi ve 
İbn Sina’dan öğrendiklerini Kur’an ve hadislerle dinsel erdemlere 
dönüştürdüğünü söylemekte. Buna bir cevap verebilirdiniz. Siz çün-
kü tamamen Gazali’nin ahlak anlayışını Kur’an ve sünnet temellidir 
dediniz. Fakat Mevlüt Albayrak ve Necip Taylan hoca, bir üçüncü 
olarak Cafer Sadık Yaren hoca Gazali’nin Eflatun ve Ariston’un er-
dem etiğinden etkilendiğini çok açık bir şekilde ifade etmekte ki sa-
dece Gazali’nin değil İbn Sina, Farabi gibi pek çok İslam filozofunun 
Grek filozoflarından etkilendiğini söylemekte. Mesela çok ilginçtir 
Eflatun’un dörtlü bir erdem tablosu vardır. Hikmet, cesaret, iffet ve 
adalet. Ben bunu açıkçası tebliği açtığımda heyecanla beklemiştim. 
Acaba Gazali’de de dörtlü erdem tablosu var mıdır diye. Açar açmaz 
bunu gördüm. Dörtlü tasnif var ve aynen geçmekte. Cafer Sadık Ya-
ran hoca bu noktaya değinmekte. O şöyle düşünmekte. Bizim gelene-
ğimizde İslam’ın şartı, imanın şartı gibi şeyler var. Hepimiz biliyoruz. 
Bütün İslam filozofları bu dörtlü erdem tablosunu kabul etmişlerdir. 
Peki neden ahlak şartı dediğimizde bu dört temel terim öne sürülmü-
yor. Çünkü Cafer hocaya göre sizin Gazali’nin ahlak anlayışı olarak 
sunduğunuz bu dört terimin omurgaya sahip olmadığını ifade etmekte 
İslam dünyasında benimsenmediğini söylemektedir. 

Sonuç olarak bu farklı yaklaşımları tebliğinde değerlendirmesi ge-
rektiğini düşünüyorum. Daha zengin bir tablo oluşturması açısından 
önemli olabilirdi. Kendisine yine teşekkür ediyorum. Son olarak da 
Yunus beye açıkçası çok fazla bir değerlendirme olmadığı için burayı 
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geniş tuttum. Yunus beyde de dipnot sıkıntısı var. 7 sayfalık tebliğinde 
de tek bir dipnot var. Onun dışında hiçbir dipnot bulamadım. Açıkçası 
ben kaynaklara gidip orada biraz teyit etmek isterdim bilgilerinizi. Bu 
noktada eksiktir. İkinci olarak da olması Fuad Sezgin’i ve kitaplarını 
tanıtım olması hasebiyle çok fazla değerlendiremedim. Eklemek is-
tediğim tek nokta şu. Fuad Sezgin’in kitaplarını tanıttı bize. GAS’ı 
tanıttı. Bilim ve Teknik müzesini tanıttı. Fakat en önemli eksik Fuad 
Sezgin hocanın İslam’da Bilim ve Teknik Tarihi adlı 5 ciltlik bir eseri 
var. Ona değinmeliydi. Bu gözünden kaçması mı diyeyim bu bir talih-
sizlik olmuş bana ulaşan tebliğde bunlar yok. Ayrıca müstakil olarak 
incelememişsiniz.

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Arka-
daşların başarılarının devamını diliyorum. Teşekkür ederim.

Esra ÖZLÜ

Müzakerecimiz Sema Çevirici’ye çok teşekkür ediyorum. Oturu-
mumuzun ikinci müzakerecisi Zehra Kara’yı kürsüye davet ediyo-
rum. Kendileri Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf öğren-
cisidir. Buyurun.
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ZEHRA KARA

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf)

Öncelikle herkesi selamlıyorum. Mümkün mertebe kısa tutarak 
tek tek tebliğcileri müzakere etmeye çalışayım. Öncelikle Ayşegül 
Dönmez’den başlayayım. Sema Çevirici’nin teknik olarak hatalı veya 
eksik gördüğü konuları  ben Ayşegül’ün tebliğinde de gördüm bana 
gelen metinde tek bir dipnot dahi yoktu. Bunu üzülerek söylüyorum. 
Fakat hani kendisi biraz Cemil Meriç ve irfan kavramı derken her 
ikisinden de bahsediliyor alıntılar var ama dipnot verilmemiş. Cemil 
Meriç’in bizzat kendi ifadeleri söz konusu ama dediğim gibi dipnot 
sıkıntısı var. Cemil Meriç’in kullandığı üslubu kendisi de yazdığı me-
tinde kullanmış. Bile bile Cemil Meriç okuyor tarzındaydı. Bu tarzın 
çok fazla bilimsel olduğu konusunda biraz şüphe barındırdığını söy-
leyebiliriz. Ayşegül için sadece bunları söyleyebileceğim. Teşekkür 
ediyorum kendisine.

İkinci olarak Ümmügülsüm Görer’in tebliğine gelecek olursak 
bana gelen tebliğinde İmam-ı Rabbani hakkında şöyle bir ifadesi 
vardı biraz takılı kaldığım. Pek çok hakikati ehli sünnet bilginlerinin 
temsil ettiğini söylediğini ifade ediyor sayın Görer tebliğinde İmam-ı 
Rabbani’nin. Fakat ehl-i sünnetten kastettiği şeyin de ayrıca belirttiği 
noktada ehl-i sünnetten kastedilen kelam bilginleridir şeklinde. İmam 
Rabbani ehl-i sünnet derken kelam bilginlerini anlamaktadır, diye bir 
ifade var. Bu ek bilgi zaten biz ehl-i sünnet dediğimiz zaman itikat 
alanında zaten kelam bilginlerini anlıyoruz.  Bu noktada sanki ehl-i 
sünnet diyerek zaten ehl-i sünneti anlatmış oluyor. Bu nokta biraz 
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soru işareti barındırıyordu benim açımdan. Bunun dışında tebliğcinin 
tebliği dipnotlar açısından harikulade olduğunu söyleyebilirim. Ta-
mamen ana kaynaklara, yardımcı kaynaklara birebir çok ciddi şekilde 
Mektubat olsun her türlü kaynak verme noktasında son derece ha-
rikuladeydi. O noktada başarılı bulduğumu ifade etmeliyim. Üslubu 
ve sunumu son derece akıcıydı. Başarılı buluyorum. Fakat tebliğde 
sunumda gerçekleştirilmedi fakat tebliğde üzerinde durmam gereken 
nokta İbn-i Arabi’nin hayatına çok fazla yer verilmişti. Bu da şekil ve 
muhteva açısından değerlendirdiğimiz zaman bahsedilen konu Rab-
bani’ye bir türlü gelinemeyen sürekli hayatından, yaşadığı çevreden 
tabi bir noktada etkiliyor şeriat, tarikat dengesini bu çok fazla uzun 
tutulmuş gibi geldi bana. Daha fazla muhteva-içerik barındırılabilirdi. 
Yoksa sunumda bahsedilmedi bundan. İmam-ı Rabbani’de değinmem 
gereken nokta İbn Arabi üzerinde nebi-veli ilişkisi anlatıldı fakat 
İmam-ı Rabbani vahdeti vücud ve şühud kavramlarını ortaya atmıştır 
fakat vahdeti vücudu reddetmemiştir onu yeni bir yorumlama şeklin-
de bir ifade kullandınız. Bu gerçekten böyle mi, böyle anlamamız hani 
kesin mi diye bir soru sormak istiyorum. Daha sonra baktığımız za-
man Şah Veliyyullah Dehlevi ismini göz önünde bulundurduğumuzda 
biz bunu yapanın yani İbn Arabi ve İmam-ı Rabbani uzlaştırmasını 
yapanın Şah Veliyyullah Dehlevi olduğunu görmekteyiz. Fakat siz 
tebliğinizde İmam-ı Rabbani zaten İbn Arabi’nin vahdeti vücud kav-
ramını vahdeti şuhuda çevirerek aslında bir çevirme olduğunu çok 
fazla birbirinden ayrı olmadığını söylediniz. Bu noktada Şah Veliy-
yullah Dehlevi’yi ne anlamda anlamalıyız? Çünkü İmam-ı Rabbani 
ve İbn Arabi uzlaştırmasını kendisinde gördüğümüzü, bildiğimizi bu 
noktada biraz ilginç bulduğumu söylemeliyim. Sizin tebliğinizde son 
bir noktaya da değinmek istiyorum. Sunumda en son toparlayıcı bö-
lümde merkeze yani nüveye ihlası koydunuz ilim, amel, tarikat ve 
şeriat şeklinde diyagram vardı. Bu noktada benim aklıma takılan nü-
ve-ihlas fakat şeriat oluşurken bir damla resmedildi ilk damlanın ne 
olduğunu söylemediniz. Kapsam noktasında be burayı eleştirmenin 
doğru olduğunu düşünüyorum. İhlası mı merkeze koyduğunuz yok-
sa şeriat mı hani genel çerçeve fakat ilk damla neydi diye bir soru 
sormak istiyorum. Onun dışında teşekkür ediyorum sizin hakkınızda 
söyleyeceklerim de bu kadar.

Son olarak üçüncü tebliğe geçecek olursak en sistematik buldu-
ğum tebliğ diyebilirim içlerinde. Çünkü tarih bağlamında İbn Hal-
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dun ve Arnold Toynbee karşılaştırması evvelinde ilk önce İbn Haldun 
üzerinde ciddi bir araştırma ve dipnotlarda son derece güzel hariku-
lade diyebilirim. Tarihin ne olduğu her iki düşünür için de tek tek be-
lirtilmiş. Ardından tarihin konusu ve kapsamı ister İbn Haldun olsun 
ister Arnold Toynbee noktasında değinilmişti. Ardından nedensellik 
ve kanunluk noktasında her iki düşünür açısından değinilmişti. Son 
olarak bir uzlaştırma daha doğrusu uzlaştırma değil de birinin daha 
determinist diğerinin daha aşırıya kaçmayan bir düşünür olduğu nok-
tasına değinildi. Ben Ayşegül için Cemil Meriç’in Kültürden İrfana 
adlı kitabına bakarken bir şeyi fark ettim. Kültürden irfana adlı kitap-
ta  İbn Haldun başlığı vardı. Ne yazmış diye bakarken orada İbn Hal-
dun’un tarih ilmini ilimlerin temeli olarak gördüğünü söylüyor. Bu 
noktada tabi elim hemen Mukaddime’ye uzanıyor. Mukaddime’de 
gördüğümüz şey İbn Haldun Mukaddime’sinde ilimleri tasnif eder-
ken bir şer’i ilimler bir de akli ilimler diye bir ayrım getiriyor. Şer’i 
ilimleri içerisinde İbn Haldun, Hadis, Fıkıh, Fıkıh Usulü, Kelam, 
Tasavvuf, Rüya tabirleri, Tefsir ve Kıraati barındırırken akli ilimler 
tasnifinde mantık, aritmetik, geometri, kosmografyayı, musiki, tabiat 
ve ilahiyatı barındırıyor ve bu noktada baktığımızda ne şer’i ilimler 
içerisinde ne de akli ilimler içerisinde tarih dediğimiz ilmin İbn Hal-
dun’un Mukaddime’sinde ilimler tasnifinde barınmadığını fark edi-
yoruz. Bu noktada tebliğcinin bunu fark edip tebliğinde barındırması 
önemli bir konu olurdu belki demek istiyorum. Bunun dışında Arnold 
Tonybee’nin uygarlık ya da medeniyet yargılanıyor adlı kitabına bak-
tığımızda o kitabı okuduğumda benim dikkatimi çeken konu tarihi 
devletlerin değil de medeniyetlerden yola çıkarak tarihe bakılmalı 
diye çok çarpıcı bir ifadesi var. Bunu İbn Haldun’da da görmüş olma-
nız daha doğrusu İbn Haldun’da da var olması medeniyetlere bakıla-
rak tarihin anlaşılması gerektiğini, devletlerin çok da değil devletler 
zaten Tonybee’de de öyle, İbn Haldun’da da öyle bizzat Tonybee’nin 
kendi ifadesini söyleyecek olursak devletlerin medeniyetlerin bağrın-
dan yetiştiğini söylüyor fakat ölen geçici siyasi fenomenler olarak 
görüyor. Bu noktada medeniyetlere bakılarak bir metod uygulaması 
ve bunun İbn Haldun ile de desteklenmesi ve karşılaştırmanın başarılı 
olması konusunda tebliğinizi başarılı bulduğumu söylemek istiyo-
rum. Teşekkür ediyorum.
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Esra ÖZLÜ

Sayın Zehra Kara’ya müzakerelerinden dolayı teşekkür ediyorum. 
Kıymetli hazirun ikinci oturumumuz burada sona ermiştir. Tebliğci 
arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyo-
rum. Aynı şekilde müzakereci arkadaşlara da değerlendirmelerinden 
dolayı çok teşekkür ediyorum. Sabırla dinlediğiniz için asıl teşekkürü 
sizlere borçluyuz. 



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları II 165

ÜÇÜNCÜ OTURUM
Oturum Başkanı: Ömer GÜRBÜZ 

1. Ömer DURMUŞ, Ağrı	Bölgesindeki	Medrese	Âlimlerinin	
İlahiyat	Algısı	

2. Betül BOSTAN, Şakâik-i	Nu’mâniye’nin	Osmanlıdaki	
Popülaritesi	

3. Hatice KÜTÜKDE, İslam	Medeniyetinde	Kütüphane	
Kültürü 

4. Mücahid TURHAN, Ahmed	Cevdet	Paşa	ve	Tezakir’i

5. Mine DEMİRBİLEK, Fatma	Aliye’nin	II.	Meşrutiyet	Döne-
mi	Yenlikçi	Arayışlara	Karşı	Tutumu

6. Muhammet ÇELİK, İşârât	Geleneğinde	Nasıruddin	et-
Tûsî’nin	Fahruddin	er-Razi’ye	İtirazları 
  
Müzakereciler: Ar. Gör. Suat KOCA 
              Ar. Gör. Mahmud DİLBAZ
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OTURUM BAŞKANI

ÖMER GÜRBÜZ

(Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Ana 
Bilim Dalı – Yüksek Lisans,

 İLAMER İslam Tarihi Araştırma Grubu 2010 Mezunu)

Kıymetli misafirlerimiz tekrar hoş geldiniz diyoruz. Bir iki hususu 
hatırlatmakta yarar var diye düşünüyorum. Birincisi Hatice Kütükde 
ve Muhammed Çelik arkadaşlarımız gelemeyeceklerini beyan ettiler. 
Sizlerden özür diliyorlar. İkinci olarak da biz ilk sunumda 11 dakika-
lık süre kullanmıştık. Ben bunu da göz önüne alarak arkadaşların da 
olmaması sebebiyle bu arkadaşlarımıza biraz daha vakit verilmesi ta-
raftarıyım bu nedenle 15 artı 3 dakika yapıyorum. Süreyi geçen arka-
daşların mikrofonlarını uyarmadan kapatabiliriz. Haberleri olursa iyi 
olur. Şimdi arkadaşlar oturumumuzu tekrar hatırlatmak istiyorum. İlk 
önce Ömer Durmuş arkadaşımız, “Ağrı Bölgesi Medrese Âlimlerinin 
İlahiyat Algısı” adlı tebliğini sunacak. Kendisi Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi. Aynı zamanda İLAMER Tefsir 
Araştırma Grubu öğrencisidir. Sizi daha fazla bekletmeden ilk sözü 
Ömer Durmuş arkadaşımıza veriyorum. Buyurun.
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“AĞRI BÖLGESİNDEKİ MEDRESE ÂLİMLERİNİN 
İLAHİYAT ALGISI”

ÖMER DURMUŞ

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf, 

İLAMER Tefsir Araştırma Grubu Öğrencisi)

Özet

Tebliğimiz, röportajlardan metin haline çevrildiği için metinsel bir 
anlam bütünlüğüne sahip olmamakla beraber şu konu başlıkları altın-
da incelenebilir:

Medreselerin teşekkülü ve ihtiyaçlarının karşılanması

Medresede okutulan dersler ve ders işlenme tarzı

Medreselerin ilahiyat algısı ve medreseler ile ilahiyatlar arasında 
nasıl bir bağ kurulabilir sorusu.

Giriş

Medrese, İslam medeniyeti içerisinde İslami ilimlerin öğretilme-
sinde ve bu ilimlerin neşredilmesinde çok önemli bir yere sahiptir.

Türkiye’de, tevhid-i tedrisat (3mart 1924) kanunundan sonra med-
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reseler varlıklarını genellikle özerk olarak devam ettirmişlerdir. Hal 
böyle olunca medrese ehli ile mektep ehli arasında birbirini tanıma-
ma, birbirinden haberdar olmama gibi sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Bu 
sıkıntılar ileriki zamanlarda o kadar ilerledi ki “gericiler- dinsizler” 
söylemlerine dönüştü.

Biz burada mektep ehline medreseleri tanıtmakla beraber, med-
rese ehlinin mektep ehlini ne kadar tanıdığını da, medreselerde tale-
belik yapmış ve bugün de yine medreselerde müderris olan kişilerle 
yaptığımız röportajlarla ortaya koymaya çalıştık.

Hocalarla yaptığımız röportajlarda, hocalarımızın söylediklerini 
ayniyle aktarmaya çalıştık. Hocalarımızdan biri sesini kaydetmemize 
izin vermediği için hocamızın cümlelerindeki bazı kelimeleri ayniyle 
yansıtamadığımızı da belirtmek isteriz.

Hocalarımızın Kürt olması ve doğudaki medreselerin eğitim dili-
nin genellikle Kürtçe olması sebebiyle hocalarımızın Türkçe ifadele-
rinde haliyle çeşitli dilsel ifade bozuklukları ortaya çıkmıştır. Nitekim 
bu röportajlara da yansımıştır.

Mehmet Salih Oğur

“Ben Mehmet Salih OĞUR Ağrılıyım, Hamur ilçesine bağlı eski 
adıyla Keçelan şimdiki adıyla Beklemez köyünde dünyaya gel-
dim.1974’te ilmi icazet aldım.  Yani eski medrese usulü okudum. 
Medrese usulü ve hayatı nasıl idi, onu size kısaca anlatayım: Bizim 
zamanımızda medreseler şöyleydi; biraz büyük bir odayı düşünün o 
oda köylüler tarafında yapılıyordu o oda bazı köylerde hem medrese 
hem de cami olarak kullanılıyordu çünkü köylüler çok fakir idiler 
köyün hocası yani oradaki âlim, o medresede ders veriyordu. Evet, 
Sadece bir odaydı bazen 15 bazen 20 bazen de 25 fakih  (medrese ta-
lebesi)  o medresede okuyordu. Onların yatak yeri ora, onların yemek 
yeri ora, onların yiyecek yeri ora sözün kısası onların her şeyi o oda-
daydı. Yani çok zor şartlar altında Arapça ilminin tahsili yapılıyordu. 
Mesela, eylülde gidiyorduk mayısa kadar hatta hazirana kadar orada 
kalıyorduk. O zaman yol yok, cereyan yok, telefon yok, haberleşme 
araçları ise hiç yok idi. Dünyadan kopuk olarak orada okuyorduk ama 
dünya güzeldir, dünyada güzel şeyler var, onu bilmiyorduk. Sadece, 
bunu hatırlıyorum. Bizim hocalarımız o büyük âlimler-Seyda dedik-
lerimiz hocalar- sabah geliyorlardı, bazılarının pille çalışan radyosu 
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var idi derse başlamadan önce bazı şeyleri anlatıyorlardı. Radyo, 
böyle dedi.  Yani haberleri onlardan alıyorduk. Mesela dün Pakis-
tan’da böyle olmuş, Mısır’da böyle olmuş, Almanya’da şöyle olmuş 
Türkiye’de böyle olmuş… Haberleşme de bu idi. Hulasa biz hepimiz 
o odada okuyorduk, hatta bazen öyle oluyordu ki talebeler fazla olu-
yordu. Yatak yeri yoktu, herkesin bir yorganı, bir yastığı vardı. Yor-
ganı şöyle katlıyorduk: bir katı kendi altına bir katıda üstüne kapatıp 
yatıyorlardı… Ayakla yer veriliyordu. Mesela; Eni bir ayak boyu sen 
burada yatacaksın, bir ayak boyu bu burada yatacak, böylece her ke-
sin yatacağı yeri belli oluyordu. Bu olay medresenin miri (medreseyi 
yöneten) tarafından yapılıyordu ela’la vel a’la usulüyle belirlenirdi 
yani kimin ders aldığı kitabi yukarda ise o yukarda yatardı. O med-
reselerde yiyecek nasıldı? Köylüler, veriyorlardı. O zamanın köylüle-
ri… Hatta ekmek de arpaydı. Yani millet öyleydi ki adamın sofrasın-
da iki ekmek oluyordu, bir ekmeği talebelere veriyordu. O zamanın 
deyimiyle medrese talebelerine fakih deniliyordu. Adam bir ekmeği 
onlara veriyordu, bir ekmeği de kendi çocuklarına bırakıyordu yani o 
zamanın insanları o kadar temiz ve o kadar ihsan sahibi idiler.”

Medreselerde hangi kitaplar okutuluyordu?

“ Şimdi onları size başta söyleyeceğim: sarf ilminde Emsile – 
Bina ve İzzi okutuluyordu. Nahiv ilminde; Avamil-i Cürcani,  Zuruf, 
Terkib, Sa’dullah-i sağir ve Şerhu’l-Muğni okutuluyordu. Yine sarf 
ilminde Sa’deddin okutuluyordu ve yine nahiv ilminde; Halu’l- Me-
kaid,  Sa’dullah-i Kebir,  Netaic,  Suyuti ve Molla Cami okutuluyor-
du. Mantık ilminde; Muğni Ettullab, Fennari ve Kavl-i Ahmed okutu-
yordular. Münazara ilminde Velediyi;  Vad’ ilminde Risâletu’l-Vad’i; 
İstiare ilminde Usamı, İstiareyi; Meani, Fesahat ve Belagat ilminde; 
Muhtasaru’l-Ma’aniyi; kelam ilminde Şerhul akaidi; Usulu’l-Fıkıhta 
Cemu’l-Cevami’i okutuyordular. Ayrıca tefsir hadis fıkıh tarih ve sa-
ire ilimleri okutuyordular. Bir de Metin diye bir şey var idi: oda bazı 
metin ve kitaplar ezberleniyordu. Yer olmadığı için hayvan ahırlarına 
gidip orda ezberliyorduk.  Mesela talebeler ikişer ikişer köylülerin 
Ahırına gidip ezberliyordular.  Öyle adet olmuştu ki, kapıyı çalıyor-
duk ev sahibi hemen bir çıra veriyordu. Çıranın fitili dışarıda idi mü-
barek çok is çıkarıyordu zaten o zaman gaz lambası ve gaz çırası var 
idi. işte hayvanların içine giriyorduk, gaz çırasını çıralığın üzerine bı-
rakıp orda ezberliyorduk yani o kadar meşakkat ve o kadar zahmet!… 
Her şey kısıtlı; elbise kısıtlı, yiyecek kısıtlı, içecek kısıtlı, yatma yeri 
kısıtlı, yani böyle şeylerin altındaydık tabi çok da bereketliydi, kısıtlı 
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olmayan ilimdi. Çok güzel ilimler hem de ehli- sünnet ve’l- cemaatin 
ilmi,  o medreselerde okutuluyordu. Alet ilmine çok ehemmiyet verili-
yordu. Bu kısaca böyleydi, böyle okuyorduk.  Hulasa oradaki bereket 
oradaki ilim oradaki marifetin dünyada emsali az idi.”

Medreselerde hocalarınızda okumuş ya da sizde okumuş da iyi yer-
lere gelmiş bir nesil var mı?

“Tabi ki var fakat sahip çıkılmasa onlar da biter. Sahip çıkılması da 
o medreselerinin eskisi gibi çalıştırıp ilimi tahsile yeniden başlaması 
ile olur.”

Seyda küçük kitap okuyanların dersini vermiyor muydu?

“ Talebe çok olunca vermiyordu. Talebeler azaldığı zaman onların 
da dersini veriyordu. Çoğaldığı zaman yukarıdaki talebeler ders veri-
yordular. Örneğin Molla Camiyi okuyan bir talebe bazen Halu’l-Mea-
kid ve onun aşağısındaki kitapları ders veriyorlardı.”

Medresedeki dersler nasıl yapılıyordu?

“Dersler bire bir yapılıyordu.”

Günde ne kadar ders alıyordunuz?

 “Seydalarımız talebelerin kabiliyetini biliyordu mesela ben derse 
gittiğim zaman o biliyordu ben bir yaprak mı alabilirim veya bir sahife 
mi ona göre ders yapıyordu ve sen buraya kadar oku yeter derdi. Ders 
şöyle alınıyordu: Seyda bir halının üzerine oturuyordu, seydanın önü-
ne bir yastık bırakılıyordu. Ders okuyacak fakih kitabını açıp o yastı-
ğın üzerine koyuyordu kendisi de diz üstü oturup dersini alıyordu. Za-
ten halıların altında da ot vardı yani hem yumuşak hem de sıcak olsun 
diye kuru ot seriliyordu böyle. Sandalye ve masa falan yok idi.  Seyda 
yarım saat, kırk dakika veya bir saat ona ders söylüyordu. O kalkıyor-
du Seyda sıradakini çağırıyordu tabi dersler sıraya göre okutuluyordu 
mesela öyle güzel bir sıra vardı: İlk gün ben gitmişim ikinci gün ikinci 
oluyordum üçüncü gün üçüncü… Sıra öyle devam ediyordu”. 

Günde bir defa mı ders alıyordunuz?

“Evet, günde bir defa ders alıyorduk. Zaten bir defadan başka im-
kân yoktu, ama müzakere çoktu. Emin olun bir medreseye girdiğin 
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zaman çok harika bir atmosfer ile karşı karşıya kalıyordun çünkü iki 
kişi iki kişi bir kitabı arasına alıp okuyordular ve mana veriyordular 
öyle ihtişamlı idi ki tarif edilemez. Buna müzakere deniliyordu yani 
İki kişi orada iki kişi burada iki kişi şurada hepsi birbirlerine de ya-
kın. İkişerin kimisinin arasında sarf kitabı, kimisinin arasında nahiv 
kitabi, kimisinin arasında tefsir, kimisinin arasında mantık ve hakeza 
şalul ve bülbül gibi Seyda da orada ders veriyordu. Hey vah hey!”

Günde kaç öğün yemek yiyebiliyordunuz ya da çay da oluyor 
muydu?

“Vallahi çay, yemek- şimdi-. Çay bir seferdi.”

Kahvaltı ile beraber miydi?

“Kahvaltıyla beraber o da sayılı olarak veriliyordu. Mesela büyük 
bir çaydanlığımız vardı. Mesela Onu sobanın üzerine bırakıp kaynatı-
yorlardı biraz çay atıyorlardı. Zaten her şey az herkesin bardağı vardı 
bardağını getiriyordu eğer iki bardak yetseydi ikişer verilirdi. Yani o 
da talebelerin sayısına göreydi. Başka da yoktu. Bir o zaman sabah 
kahvaltıda yapıyorlardı bir de öğleden sonra ratıp dediğimiz bir şey 
vardı. Mesela, biz köyün içinde topluyorduk, kura yapıyorduk. Bir 
kişi dört eve üç eve… Mesela gidiyorduk ekmek topluyorduk. Adam 
ne yapmışsa o yemekten biraz bir kaba bırakıp veriyordu. Zaten mil-
let de fakirdi, daha doğrusu en çok arpa ekmeği ve lor veriyordular. 
Bazen sabah kahvaltısı yarım arpa ekmeği üzerine biraz lor koyu-
yorlardı. Kura yapıyorlardı, kura da bir sayıdır kim hoca olsaydı o 
önce alacak. O şöyle bakıyordu, hangi ekmek biraz daha fazladır. Ben 
onu alayım öyle   - Yani şimdi o eski mübarek medreselerin zorluğu 
tarif edilmezdi. Bir de o talebelerdeki azim de tarif edilemez yani o 
şeylere katlanıyorlardı. O zorluklara katlanıp okuyordular. Okuyor-
dular. Okuyordular. Hepsi de âlim oluyordular. Hepsi dediğim tabi 
biraz şey olur tabi bazıları bırakıyordu ama genellikle medreselerde 
yetişen âlim oluyordu-Akşam ekmek olsaydı gene kurayla her birisi-
ne bir parça olmasaydı aç yatıyorduk emin olun. Günde iki sefer öyle 
yiyorduk sabah bir bardak veya iki bardak çay daha yoktu. Yiyecek 
bakımından şimdiki medreseler bambaşka. Allah ilimde de eski med-
reselerde okuyan fakihlerin azmini onlara da müyesser etsin.” 

Seydam, hocalarınızda hiç el yazması kitap var mıydı ve siz de 
var mı?
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“Tabii, şimdi bende var. Ben de farsça yazılmış bir tefsir var iki yüz 
sene önce yazılmış. Büyük bir mutasavvıfa aittir. Şimdi bende bir de 
Mantık ilmine ait Ved’ı ilmine ait birkaç kitap küçük, küçük kitaplar 
var elyazması.”                                                                                                                                                                       

Tarihi eser niteliğinde olan var mı?

“Ha şimdi el yazması şöyledir. O bende yok.  Vardı bazılarında. 
Şöyle diyorlar dört yüz seneyi doldurursa sonra eser çok kıymetli 
olur. Bir ara vardı satıldı gitti yani bazı hocalarda vardı atadan kal-
mış vardı mesela, Seyda’yı Molla Abdülkerim’in (r.h) bazı kitapları 
vardı. Sonra işittik ki satılmış.       

 Seydam, sizce ilahiyatla medrese arasında bir bağ kurulabilir 
mi? 

“Vallahi Bedî’üzzamân’ın metodunu yapsalar bir de bu akılcılığı 
bıraksalar bağ kurulabilir.”                                        

Akılcılık derken neyi kast ediyorsunuz?                                                                                                                     

“Bak şudur: Mu’tezililer diyorlar Kur’an ve Hadis olmasa da 
aklımızla hükümleri bulabiliriz. Yani onlara göre akıl asıl, nakil 
fer’idir. Tabi ki bu mesele çok ehemmiyetlidir. Kelama ait kitaplara 
bakın anlayacaksınız.”

Seydam, Bedî’üzzamân’ın bu metodu adına hangi kitaplardan 
istifade etmemizi önerirsiniz?

“Valla ben bak şunu söyleyeyim. Bedî’üzzamâ’nın kitaplarının 
hepsi de iyidir, hepsi de güzeldir. Büyük sözler var ya temel itikattır. 
Tabi Bedî’üzzamân’ın bazı kitaplarına  - Allah ıslah etsin - bazı ta-
lebeleri el attılar bir şeyler yaptılar çok şeyler oldu. Üstadın siyase-
tini söylemediler. Tabi Euzubillahimineşşeytani ve’s-siyaseti demiş 
ama tabi bu şimdiki siyaseti kast ediyor. İslami siyasetine ve içtimai 
yaşantısına ait olan kitaplarını yasakladılar parmak yaparken kol 
koparttılar veya kaş yaparken göz çıkardılar.”                                                                                     

“Allah için Bedî’üzzamân zamanın derdini bilmiş cenabı Allah 
onun kalbine atmış o ihtişamıyla bu asrın derdini zikretmiş. Tevil 
ediyorlar. Bedî’üzzamân’nın ellenmemiş bazı kitapları bende var. 
Hayret! Nurcular bıraksalar dünyaya yeter. Yani özellikle İslam 
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dinindeki emsalsiz adaleti ve insanlığı çok güzel anlatmış. Merak 
edenler öğrenebilirler.”  

Seydam, bizim eski medrese âlimlerimiz niçin kitap yazmadılar?

“Valla şimdi bu elimizdeki kitapları zaten âlimler yazmış, ha bu 
sonraki âlimler fazla yazmadılar. Ben Seyda’ma söyledim ve dedim 
Seyda sen de bir kitap yaz. Seyda Molla Muhammed Kasori Allah 
rahmet etsin çok temiz birisi, büyük âlim. Baba dedi: “Gerek yok, her 
şey yazılmış ben neyi yazacağım”, ama gene de yazmışlar. Mesela 
bazı âlimler yazmış yani hiç yazmamış değiller. 

Şimdi de çok zehirli kitaplar çıkarmışlar. İslam namına çok zehirli 
kitaplar çıkmış. Diyelim gidiyorsun adam ilmin derinliğini bilmiyor 
o yana bu yana ona bakıyor buna bakıyor bir kitap yazıyor. Veya 
bazıları da öyle sıcak sıcak yazmış ki okuduğun zaman ya bunun 
kadar Müslüman yok. Yalnız içini şöyle yapıyorlar: Bazıları o kitabın 
içine birkaç satır veya bir paragraf zehir koymuş. Hani kendileri bidat 
ehlidir, ehlisünnet ve’l-cemaatlere bidat ehli diyorlar. Yani kitabın 
her yeri güzel ama bir paragrafı zehirdir. O paragrafı enjekte etmek 
için yani başkalarına kabul ettirmek için güzel yazıyor. Çok art niyetli 
kitaplar var, bunu da size söyleyeyim. Bunun için Hamiyetli İslam 
âlimlerinin yazması lazım.” 

Seydam ilim dünyasındaki gelişmelerden nasıl haberdar oluyor-
sunuz?

“Valla eskiden bilmiyorduk. Başta söyledim, bizim hocalarımız 
sabah geliyordu ve bize bazı haberleri söylüyordu.  Fakat şimdiki 
asırda haberleşmenin araçları çoktur: Televizyonlar, radyolar, inter-
net, gazeteler gibi.” 

Seydam, İslamiyet’e aykırı bir şeyler yayımlanınca bunlara reddi-
yeler yazıyor musunuz?

“Tabi tabi çok âlim yazıyor ve ben de gücümün dâhilinde kita-
bımda onlara karşı çok şeyler yazdım, okursanız görürsünüz. Bak 
şimdi iki kitap elimde yazıyorum hep onlara cevap. Çünkü onlar 
çok sinsi davranıyor. Dünya İslamiyet’in o güzelliğini kaybetmiş-
tir zalime zalim denilmez, ilim ehli demiyor bir de bak şu var ilim 
ehline ne olmuş Rasûlu’l-lâh (s.a.s) şöyle buyurmuş:115 إلى دعى   من 
115 Ebû Dâvud, Sahîhi	 Süneni’l-Mustafa, Dâru’l-Kitâbu’l-‘Arabiyye, Beyrut ty., 
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قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية  منا  ليس  عصبية، وليس منا من 
bu şeyler çıkmış. Hadis mesela ırkçılığa da asabiyet deniliyor başka 
bir şey yanlış veya doğru illa bu böyledir desen bu asabiyettir. Yani 
kim asabiyete çağırırsa benden değil. Kim asabiyet üzerine savaşır-
sa benden değil. Kim asabiyet üzerine ölürse benden değil (bu hadisi 
ebu Davud rivayet etmiş) bu hadise baktığın zaman çok din ehlinde 
asabiyet var maalesef. Yani bir şeyler onların dininin önüne geçmiş, 
mesela ırkçılık. Camiye gidiyorsun adam vaaz veriyor este uzu billâh 
mübarek sanki din öyle emrediyor ve sanki onlar gibi olmasan yanlış-
sın.                                                                                                                                                                                     

“Cehli basitin zevali kolaydır. Cehli mürekkebin zevali zordur”. 
Yani âlimlere, aslında ilahiyatçılara çok büyük görevler düşmektedir. 
Gerçekten onların elinde çok şeyler var. Bizim elimizde bir şey yok. 
Çünkü resmiyet onlarladır. Onlar mesuldür çalışsınlar çabalasınlar is-
tişare etsinler ama bu batıl fikirleri mavera etsinler. Desinler bu hoca 
şöyle bir şey ortaya attı o niyetle değil. Yani şöyle hani bir mesele 
var diyorlar bıçak deriyi kesmiş kemiğe dayanmış, valla bu asırda 
bu ehl-i ilim din ehli birleşmese bir şeyler yapmasa kıyamet günün-
de hepimiz mesul oluruz.  ََّ116 ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكْم َواتَُّقوا الل 
                                                                                                                                           .bu ayetin icrasını durdurmayın mesulsünüz İslamiyet bu değil َلَعلَُّكْم
 şekliyle bir şeyler yapmak   اْدُع ِإَلى َسِبيِل رّبك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة117   
lazım yoksa i’tizal kafa ile daha da çıkmazlar olur”.

Seydam sizce günümüz medreselerinde var olan eğitim bugünkü 
dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebiliyor mu?  

“Elbette kendi branşı içinde veriyor maksat - Dünyaya cevap -tan 
başka ise o da ayrı bir şey. Fakat o eski medreselerdeki derin ilimler 
kalmadı daha doğrusu bitirdiler. Bir şey size anlatayım o da şu:  1970 
ve 1980 arasında sağ sol arasında kirli bir mücadele var idi o zaman 
hızlı eğitim çıkardılar iki ay zarfına öğretmenleri mezun ettiler ve gö-
rev de verdiler! Aynen öyle de şimdiki medreselerde yapıyor o eski 
medresede okutulan kitapları kaldırmışlar ve yerine okullar okutulan 
güya modern Arapça kitapları getirmişler onlar da çocuk oyuncağı 
gibi ne kadar yeterlidir bilmem!”   

Medresede Arapça konuşuluyor ya da dersler Arapça yapılıyor 
muydu?  
Kitâbu’l-Edeb, bâbu’l-‘Asabiyye, C.II, s. 51 
116 Hucurât suresi 49/10 
117 Nahl suresi 16/125 
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“Medresede ara sıra Arapça konuşuluyordu, öyle adet edilmişti. 
Doğu ve Güneydoğunun medreselerinde o yörelerin dili olan Kürtçe 
dersler veriliyordu o medreselerin bazılarında Türk talebede oluyordu 
onların dersleri Türkçe veriliyordu”.   

Seydam Allah razı olsun bize zaman ayırdınız teşekkür ederiz.

“Valla biz bu kadar biliyoruz belki de yanlışız. Allah bizi iyi et-
sin. Böyle okumuşuz. Böyle büyümüşüz. Eski medreselerde okuduk. 
Onlara da hasretiz hey vah diyoruz. Hatta rahmetli Seydalarımız da 
anlatıyordu Seyda Molla Muhammed Kasori anlatıyordu, o zaman ne 
kadar aç kalmışlar. Diyordu: “bak baba sizlere çorba geliyor daha ne 
istiyorsunuz? Bizim elimize kuru ekmek geçmiyordu” bu sonlarda 
öyle diyordular.

Herkese selam Allah hepimizi iyi etsin. Allah bu ilmi hakkıyla 
bize sevdirsin ne diyeyim.”

Hocamızın şu Kitapları Vardır:

1. Akaid Penceresi (Ravza yayıncılık ve matbaacılık 2010 İstanbul ) 

2. İslam penceresi(basılmayı bekliyor )

3. İmamı Şafii’nin Fıkhu’l-Ekberinin tercümesi(basılmayı bekliyor )

4. İmam Suyûti’nin Elfiyesinin şerhine Kürtçe şerh   (daha bitmedi)

Musa Telçeker

1938’de Doğubayazıt’ın Telçeker köyünde dünyaya geldi, 1944’te 
ilkokula başladı ve 1949’da bitirdi. Erciş ilçesinin Ernis köyü öğret-
men okulunu iki kişiden biri olarak kazandı.  Ancak yaya olarak gitti-
ği yolda göz hastalığı (trahom) geçirdi. Bundan dolayı da okula kabul 
edilmedi.  

1950’de (Molla Raşid) Muş’un Bulanık ilçesinin Tırtop köyü 
medresesinde, sarf kitaplarından İzzi ile başladı. Avamil-i Cürcani, 
(Zuruf ve Terkip) , Sadullah-i Küçük kitaplarını burada okudu.

1951-52’de Iğdır ilinin Hoşhaber köyünde Şerhu’l-muğni, Sa’di-
ni, Taftazani, Halun mu’akıt kitaplarını Halife Molla İbrahim’den 
okudu.
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1953-1954’te Erzurum’un Karayazı ilesinin Çokreş köyünde; Su-
yuti ve Molla Cami kitaplarını Şeyh Yahya’dan okudu.

Bundan sonra Malazgirt’e mantık, Razi Muhtasar, Cemu’l- Cami, 
Şerhu’l-Akaid. Sonra medrese icazetini Şeyh Muhyiddin Havili’den 
aldı. (Baykan’da). 

1957’de memleketine geldi. Çeşitli köylerde hem imamlık yaptı 
hem ders verdi. 

1991’de emekli oldu. 1996’da Ahmet Yesevi medresesini kurdu ve 
o, bugün yine burada ders veriyor. 

Molla Musa şöyle diyor: “Gerek üniversiteye hazırlananlar, ge-
rekse ilahiyat okuyanlar ve gerekse de medresede okuyanlar bugüne 
kadar burada kaldı. 

• Eskiden yataklarımız yoktu. 3 kişi bir yatakta kalıyorduk. Şimdi 
herkesin özel yatağı var.

• Eskiden banyo yapmak gerektiğinde suya girerdik Yaz-kış. Şimdi-
ki medresemizde şofben var.

• Eskiden 9-10 kişi bir çıra altında derslerimizi tekrar ediyorduk. 
Şimdilik jeneratörümüz dahi var.

• Elbisemiz yoktu. Birisi ölse de elbisesini giyelim diyorduk. 

• Zorluk çoktu fakat ilime iştiyak çoktu. Şimdi zorluklar azaldı im-
kânlar çoğaldı.

• Eskiden camiler hem medrese hem mescitti.  Bazı evlerin de bir 
odası medreseydi. (bu çok azdı)

•  Her gün ravatıp için köy içine girip geziyorduk.  Bugün aşçımız, 
kalorifercimiz ve temizlikçimiz var 

• Bugün medresemize kimisi yiyecek kimisi de para yardımında bu-
lunuyor. 

Bugün medresemizde; 

Eski medrese kitapları
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Said Havva 

Seyyid Kutup

Durusu’l-arabiyye 

Camiu’d-Durûsu’l-Arabiyye gibi kitaplar ders olarak okunuyor.

•    Pratik Arapçamız yok. Medresede pozitif ilimler okunmuyor.”

Seydam ilim dünyasında yapılan çalışmalardan nasıl haberdar olu-
yorsunuz?

“M. Salih geçit oğlum(6 oğlum ve 1 kızım var. Biri müftü, dördü 
imam, biri mühendis) ve öğrencim, onun ve öğrencilerimin sayesinde 
yapılan çalışmalardan haberdar oluyoruz.”

Seydam hangi dilleri biliyorsunuz?

“Arapça, Kürtçe, Türkçe ve Farsça(gülistan ve bostanı okuttum.) 
dillerini biliyorum.”

Seydam hiç Avrupa dili biliyor musunuz ya da bunları öğrenmeye 
çalıştınız mı?

“Dil öğrenme imkânımız olmadı ve bununla beraber ihtiyaç da 
olmadı.“

Seydam ilahiyatlarlarda okutulan dersler hakkında ne düşünüyor-
sunuz?

“Biz kesinlikle ilme karşı değiliz. Hepimiz aynı davaya hizmet 
ediyoruz. Biz onların eskileri kabul etmemelerine ve yanlış ilimlerine 
karşıyız. Benim en küçük oğlum Van’da ilahiyatta okuyor. Onların 
tefsir hocası   “  ُقْل ُهَو اللَُّ َأَحٌد “ tefsir ederken َأَحٌد  in sıfat da olabileceğini 
söylemiş, bir profesör nasıl böyle bir şey söyler ki!”

Seydam sizce medrese ile ilahiyat arasında nasıl bir bağ kurulma-
lı?

“Medrese ile ilahiyat arasında, bizim medresede olduğu gibi, 
ilahiyatçılar gelip medresede kalmalı ve Bedî’üzzamân’ın medrese-
tü’z-zehra hakkındaki görüşleri kâle alınmalıdır.”
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Hocamızın şu kitapları yayımlanmıştır:

1- Mecmûatu’l-‘ulûm

2- Mecmûatu’l-fevâid

3- Mecmûatu’l-kasâid

4- Mecmûatu’l-fetevâ

5- Mecmûatu’l-mekâsid

6- Hâşiyetun ‘alâ işârâti’l-i’câz…

7- Kasîdetün kürdiyyetün

8- Şerhu’l-kasâidi ibni’l-fâridi

9- Hâşiyetün ‘alâ Ettefsîri’l-muhmili’l-müsemmâ

10- Te’likâtun ‘alâ hâşiyeti’l-kızılcî

11- Te’likâtun ‘alâ kızıl îcâz libedî’üzzaman se’îd nursi

12- Mecmûatu’r-resâil…

13- El-Risâletu’d-dê’iyetu ilâ mehabbeti me’âviyeti …

14- Nefi’l-ciheti ve’l-hulûli vel’ittihâdi ve’l-mekâni ‘ani’l-lê-
hi’l-vâhidi’l-kahhêri’r-rahmêni

15- Te’likâtun ‘ale’l-kitâb ellezî yebhasü ‘ani’l-lêhi te’alâ lisa’îd 
havvâ

16- Senâu’s-sekaleyn fi menâkibi’ş-şeyhayn ebî bekri’s-sıddık ve 
‘ömeru’l-fâruk radiyallahu ‘anhumâ

17- El-envâru’s-sâtı’ati fi’l-ecvibeti ‘ani’l-i‘tirâdâti’l-vêrideti 
‘alâ’l-hulefâi’l-erbe’ati

18- Nûru’l-basari fi menâkibi’l-eimmeti’l-isnâ ‘aşera

19- Faydu’l-kadîri’l-mübdê şerhu’l-mevlidi’l-kurdî limenlâ hasa-
ni’l-ertûşî

20- Faydu’l-kadîri’l-‘allâme şerh nehçu’l-enâmi limenlâ halî-
li’l-es’ardî

21- Faydu’l-kadîri’r-rahmâni şerhu’l nevbahârâ bıçûkan lişeyh ah-
mede’l-hânî

22- Faydu’l-kadîri’l-mennâni şerhu’l-’akîdeti’l-imâni  lişeyh ah-
medi’l-hânî



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları II 181

23-  Celâü’l-‘ayneyni fî maenâkibi’l-hatneyni ‘osman zî’n-nûreyn 
ve ‘alî ebî sibteyn

Sonuç

Medreseler şüphesiz ki, İslam tarihinde önemli bir yere sahip ol-
muş ve zamanının dünyasına cevap verir halde bulunmuştur. Bugüne 
gelindiğinde ise medreseler çeşitli sebepler nedeniyle kendilerini ye-
nileyememiş ve bugünün dünyasına cevap verecek hale gelememiştir.

Medreselerin bu durağanlığından olacak ki ilahiyatlar kurulmuş-
tur. Medrese ehli, ilahiyatları ve ilahiyatçıları tanımadığı ve onlar 
hakkındaki bilgileri medya araçları ve duyumlara dayandığı için ge-
nellikle onlara ön yargıyla yaklaşmışlardır. Nitekim bu röportajlarda 
da görülmektedir.

Sonuç olarak şu söylenilebilir ki, medreselerin bugünün dünyası-
na cevap verir hale dönüştürülmesi, ilahiyat fakülteleriyle karşılıklı 
ilişkilere girmesi nihai derecede önem arz etmektedir.   

Ömer GÜRBÜZ

Ömer Durmuş arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Şimdi sırada 
Betül Bostan arkadaşımız, “Şakâik-i Numaniye’nin Osmanlı’daki 
Popülaritesi” adlı tebliğini sunacaklar. Kendisi Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İslam Edebiyatı yüksek lisans öğren-
cisidir. Buyurun.
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“TAŞKÖPRÎZÂDE VE ŞAKÂİK-İ NU’MANİYYE ADLI 
ESERİNİN OSMANLIDAKİ POPÜLATİRESİ”

BETÜL BOSTAN

(Ank. Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İslam Edebiyatı Anabilim 
Dalı - Yüksek Lisans)

Taşköprîzâde Ebu’l-Hayr İsámüddin Ahmet Efendi

Hayatı (1495-1561)

Bursa’da doğan büyük bir âlim ve yazardır. Taşköprîzâde ünva-
nıyla meşhurdur. “Taşköpri ile ilgisi Çandaroğulları zamanında Taş-
köpri’de müderrislik yapan dedesi Hayreddin Halil Efendi (öl.1475) 
dolayısıyladır. Babası Muslihiddin Mustafa (öl.1529) ve amcası Kı-
vameddin Kasım Efendi (öl.1513) de devrin ileri gelen alimlerinden 
idi.”118 “

“Vazife ile Ankara’ya gönderilmiş bulunan babası bir müddet son-
ra oğlunu yanına getirterek ona Kur’an dersi vermiş ve sonra âilesiyle 
birlikte tekrar Bursa’ya dönmüş, orada da İsâmeddin Ahmed Efendi, 
babasından Arapça dersleri almaya başlamıştır. Buradan da tahsiline 
devam etmek üzere İstanbul’a gitmiş, sonra tekrar Bursa’ya dönerek 
orada müderris olan amcası Kıvâmeddin Kasım’ın yanında okuma-

118 “Taşköprîzade Ahmed” , Türk	Dili	ve	Edebiyatı	Ansiklopedisi, Dergah Yayınları, 
İstanbul 1988, C. VIII, s. 282.
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sına devam etmiştir. Babasının Amasya’daki Hüseynîye medrese-
sine tâyini üzerine, oraya giderek zamanın diğer medrese ilimlerini 
tamamlamıştır. Hocaları arasında Fenârî Muhyiddin Çelebî, Mîrîm 
Çelebî, Yavuz Sultan Selim devri kazaskerlerinden Seydi Efendi v.s. 
bulunmaktadır.”119 

1525: “Taşköprîzâde, medrese tahsilini görerek Dimetoka Oruç 
Paşa Medresesi’ne tayin edildi”120 Burada Arap dil ve edebiyatı ile 
ferâize dâir dersler verdi. 

1527: İstanbul’da bulunan Hacı Hasan medresesine tâyin edildi. 

1530: (Babasının ölümüne müteâkip ) Üsküp’ün İshak Paşa med-
resesine naklonundu.

1536: Tekrar İstanbul’a dönerek, Kalenderhâne medresesinde 
dersler verdi. 

1537: Eski Mustafa Paşa medresesine müderris oldu. 

1539: (Mart) Edirne’deki Üç-şerefeli medresesine tâyin edildi.

1539: (Ağustos) İstanbul Semâniye medresesi müderrisliğine yük-
seldi ve sonradan yine Edirne’de, Sultan Bayezid medresesine mü-
derris olarak gönderildi.

1545: Bursa kadılığı ile müderrislikten ayrıldı.

1551: İstanbul kadılığına getirildi; fakat burada ancak birkaç sene 
çalışabildi. Gözleri görmez bir hâle geldiği için, 1554 Şubat ayında 
vazîfeden ayrılmak mecbûriyetinde kaldı.” 121 “Hayatının geri kalan 
yedi yılını kör olarak geçirdi. Ancak bütün ömrünü eğitim-öğretim 
ve ilme vermiş olan ünlü âlim, bu durumda da boş kalmayarak yeni 
eserler ortaya koydu; eskiden yazdıklarını temize çektirdi. Alimliği-
nin yanı sıra hat sanatında da adı geçen Taşköprîzâde, şiirle uğraşmış, 
Arapça şiirler yazmıştır. Osmanlı döneminin en velûd âlimlerinden 
olan Ahmed efendi’nin otuza yakın eseri bilinmektedir. Bunların 

119 Aktepe, M. Münir, “Taşköprîzade Ahmed”,	İslam	Ansiklopedisi, MEB, İstanbul, 
1970, C.XII, s.42.
120 “Taşköprîzade Ahmed” , Türk	Dili	ve	Edebiyatı	Ansiklopedisi, C. VIII, s. 282.
121 M.Münir Aktepe,	İslam	Ansiklopedisi, C.XII,  s.42.
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önemli bir kısmı o yıllarda medreselerde okutulan hukuk, felsefe, tef-
sir, belâgat vb. gibi sahalara aittir.”122 

“Gözleri görmemesine rağmen -aralarında meşhur el-Şakâ’ik 
de bulunan- mühim eserler yazdırtmıştır. 13 Nisan 1561 (30 recep 
968)’de vefat eden Ahmet Efendi, Fâtih câmii civarında bulunan Âşık 
paşa tekkesi mescidi hazîresine defnolundu. Halveti tarikatına men-
suptu. Tefsîr ve kelâm ile edebî ilimlerde, bilhassa terâcim-i ahvâlde 
geniş bilgi sahibi idi.”123 

Eserleri

1. Miftâhu’s-sa’âde ve misbâhu’s-siyâda: Birçok ilim ve fen mev-
zûları üzerine yazılmış bir eserdir. Oğlu Kemaleddin Mehmed Efendi 
tarafından, Mavzûâtü’l-ulûm adı altında, bazı ilaveler yapılarak Türk-
çe’ye tercüme edilmiş ve I.Ahmed’e takdim edilmiştir.

2. Nevâdirü’l-ahbâr fî menâkıbi’l-ahyâr: Hz. Peygamber, sahabe-
ve tabiîn ile din, hukuk, kelâm, tıp, astronomi âlimleri ve filozofların 
menkıbelerine dairdir.

3. el- Me’âlim fî’ilmi’l-kelâm: Genellikle Fahreddin er-Râzî, Sey-
feddin el Âmidî, Seyyid Şerif el- Cürcânî gibi Eş’ariyye âlimlerinin 
eserlerinden yapılmış iktibaslardan oluşan eserin ulûhiyet, nübüvvet 
ve sem’iyyât bölümleri üzerine Mehmet Emin Yağcı, Taşköpriza-
de’nin bu eseriyle ilgili yüksek lisans tezi hazırlamıştır. 

4. Risâlat fi’l-kazâ ve’l-kader 

5.Hâşiye alâ Hâşiyeti’s-Seyyid eş-şerîf alâ Şerhi’t-Tecrîd: Nasi-
rüddîn-i Tûsî’ye ait Tecrîdü’l-kelâm adlı kitaba Seyyid Şerîf el-Cür-
cânî’nin yazdığı hâşiye üzerine yapılmış bir çalışmadır. 

6. Ecellü’l-mevâhib fî ma’rifeti vücûdi’l-vâcib

7. Letâ’ifü’n-nebî: Kırk hadisin derlenip şerhedildiği bir eser olup 
Sadık Cihan tarafından yayımlanmıştır.

8. Risâle fî beyâni esr’ari’l-hilâfeti’l-insâniyye ve’s-saltana-
ti’l-ma’neviyye

122 “Taşköprîzade Ahmed” , Türk	Dili	ve	Edebiyatı	Ansiklopedisi, C. VIII, s. 282.
123  Aktepe,	M.	Münir	İslam	Ansiklopedisi, C.XII,  s.43.
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9. Hâşiye alâ Hâşiyeti’l-Keşşâf li’s-Seyyid eş-Şerîf el- Cürcânî: 
el-Keşşâf’ın baş tarafına yapılan hâşiyenin hâşiyesidir.

10. Şerhu Mukaddimeti’l-Cezerî

11. Şerh alâ Risâle fî ilmi âdâbi’l–bahs ve’l-münâzara

12. Şerhu Dibâceti’l-Hidâye

13. Şerhu’l-Ferâ’iz

14. Şerhu Mukaddimeti’s-salât: Molla Fenârî’nin eserine yazılmış 
şerhtir.

15. Şerhu’l-Ahlâkı’l-Adudiyye

16. Münyetü’ş-şübbân fî mu’âşereti’n-nisvân

17. Risâletü’l-istiksâ fî mebâhisi’l-istisnâ: Arap gramerinde önem-
li yeri olan istisna bahsine dairdir.

18. Şerhu’l- Avâmili’l-mi’e: Birgivî’ye ait nahiv risâlesinin şer-
hidir.

19. Şerhu’t- Fevâ’idi’l-Gıyâsiyye fî ilmeyi’l-me’ânî ve’l beyân: 
Adudüddin el-Îcî’ye ait eserin şerhidir.

20. Risâletü’ş-şifâ’ fî edvâ’il-vebâ’  gibi birçok Arapça eseri ve 
risâlesi mevcuttur.” 124   

En önemli ve tanınmış eseri ise üzerinde çalışma yaptığımız 
Şakâ’iku’n-nu’mânîyye fî ulemâ-i devlet-i Osmânîyye’dir. 

     

Şakaiku’n-Nu’maniyye, Çevirileri ve Zeyilleri

Eser 

“Taşköprülüzade’nin, gözleri görmediği halde başkasına yazdıra-
rak hazırladığı Eş-Şakaiku’n-Nu’maniyye (gelincik çiçekleri) , Os-
man Gazi’den başlayarak Kanuni Sultan Süleyman devri sonlarına 

124  İslam Ansiklopedisi, TDV, Ankara, C. 40, s.151-152.
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doğru H.965=M.1558 yılına dek yetişen bilginler, sûfî ve şeyhlerin 
biyografilerinden oluşmaktadır. Eser, padişahların sayısına göre 10 
tabakaya ayrılmış ve her tabakada o padişah zamanında yetişenler 
gösterilmiştir. Eserde 150 şeyh ve 371 bilgin olmak üzere 521 kişinin 
hal tercümesi yer almaktadır.” 125 “Hal tercümelerinin genel uzunluk-
ları büyük boy bir sahifenin üçte biri kadardır. Bununla beraber iki-üç 
satırlıktan 4-5 sayfalık hacme ulaşanlar da vardır.  

Bu eseri, ilk Osmanlı tarihlerinde yer alan kısa biyografyalar bir 
yana bırakılırsa, Osmanlılar devrinde yetişen bilginlerle şeyhleri top-
layan ilk eser saymak gerekir. “Her ne kadar Taşköprîzade’den önce 
Lamiî Çelebî, Nefâhat tercümesinin sonuna Anadolu evliyalarından 
Hacı Bayram Veli, Akşamseddin, Geyikli Baba, Yazıcızâde, Yunus 
Emre ve Hacı Bektaş Veli’nin hal tercümelerini ve menakıblarını 
koymuş; Sehi Bey de tezkiresinde ulema şairlere yer vermişse de 
bunlar Şakâik’ın ilk olma özelliğini gölgeleyecek nitelikte ulema ve 
meşayıhı almamışlardır. Taşköprîzâde’nin de söylediği gibi Arap ve 
Fars ulema ve âyânının tercüme-i halleri ve menakıbı çoktan tesbit 
edildiği halde bu memleket ulemasının menakıbı kendisine kadar ya-
zılmamıştır.”126 “Tarihçiler bilginlerin menkıbelerini kitap haline ge-
tirmişlerdir, hiç kimse bu ülkenin bilginlerinin haberlerini derlemeye 
ilgi göstermemiştir, neredeyse yaşamakta olan ve göçüp gitmiş olan 
herkesin dilinde onların ne ismi ne de resmi kalmayacak hale geldi, 
erdem ve olgunluk sahiplerinden birisi bu durumu görünce Anadolu 
bilginlerinin menkıbelerini derlememi benden rica etti, bunu üzeri-
ne onun ricasını kabul ettim ve şeriat bilginlerinin anlatımına tarikat 
şeyhlerinin durumlarının açıklamasını ekledim. Belki de terk ettik-
lerim anlattıklarımdan daha çoktur. Vefât tarihlerini öğrenemediğim 
için risâleyi Osmânoğulları’nın sultanlarının düzenine göre yazdım.” 

“Adını (gelincik çiçekleri), muhtevâsında pek seçkin Hanefî 
ulemâ ve meşâyıhının bulunmasından dolayı almış olan eser, telif 
edilir edilmez pek büyük bir hüsn ü kabul görmüş, pek çok istinsahı 
yapılmıştır. İstanbul ve dünya kütüphanelerinde 150’ye yakın nüsha-
sının bulunması, bu rağbetin bir delilidir. Fakat basit de olsa, Arapça 
olması istifade sahasını daraltıyordu. Bu yüzden hemen tercümeleri 
yapılmaya başlanmış, buna paralel olarak, eserin zeyilleri ve telhisleri 

125 Şentürk, Ahmet Atilla – Kartal Ahmet, Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı 
Tarihi, Dergah Yay. İstanbul, 2004, s.30.
126 “Şakâîk’un- Nu’mâniyye”, Türk	Dili	ve	Edebiyatı	Ansiklopedisi, Dergah Yayın-
ları, İstanbul 1988, C. VIII, s. 99-100.
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de yapılmıştır. Çünkü seneler geçtikçe, sahasının bu ilk ve tek eserine 
ilavelerde bulunulması lüzûmu hissedilmiştir.” 127

Telhisleri

“Eş-Şakik’un-Nu’maniyye bazı zevat tarafından ihtisar edilmiş-
tir. Bunlardan Mektûbîzâde Abdulaziz (ö.1862), yalnız Şakaik’ı de-
ğil, Nev’îzâde Atayî’nin zeylini de III. Murad devri ortalarına kadar 
özetlemiştir. Eserin ayrıca, yapanı belli olmayan başka telhislerinin 
bulunduğu da bilinmektedir.” 128

Zeyilleri

Tetimmet’ş-Şakâîk’un-Nu’maniyye : “Âşık Çelebi, daha Taş-
köprizâde’nin sağlığında Şakaik’ı önce Türkçe’ye çevirmiş sonra da 
Arapça olarak zeyl etmiştir. II. Selim devri ortalarına kadar gelen ve 
42 kişinin biyografisini ihtiva eden zeyildir. Eser Mısır’da basılmış ve 
Almanca’ya çevrilerek neşredilmiştir.”129 İlk zeyl olma özelliği taşır. 

El-Ikdü’l-Manzum fî Zikri Efâdıli’r-Rum:  “Bir başka Arapça zey-
ldir. Ali Manik’in eseridir. İbrahim bin Ahmed tarafından Türkçe’ye 
tercüme edilen bu zeylde, III. Murad devri sonlarına kadar 87 hal 
tercümesi bulunmaktadır.”130

Hadâiku’l-Hakaik fî Tekmileti’ş-Şakaik: “Nev’î-zade Atayi yaza-
rıdır. Atayî, şair Nev’i’nin oğludur. Atayî, Mecdi’nin çevirisini kendi-
sinden önce yapılan ekleri göz önünde tutarak eserini hazırlamış, Taş-
köprülü-zade’nin bıraktığı yerden başlayarak IV. Murad zamanına, 
H.1044=M.1634/35 tarihine dek yetişenleri almıştır.”131 783 ulema 
ile 181 meşayihin hal tercümeleri yer almaktadır.  Zeyiller içinde en 
mükemmel ve meşhurudur.

Uşşâkî-zade Zeyli: “Uşşakîzâde İbrahim Hasib (öl.1723) tara-
fından yazılmıştır. Bu zeyl, Atayî zeylinin zeylidir. 1633-94 yılla-
rı arasında yaşayan 527 ulemâ ve meşayihin hal tercümesini ihtiva 

127 Katip Çelebi, Keşfü’z-zünûn,	Tercümesi, Rüştü Balcı, Tarih vakfı yay. C.3, s.845.
128 Özcan, Abdülkadir, Şakâ’ik-i Nu’maniyye ve Zeylleri, Çağrı yayınları, C.1, s. 
7-15.
129 A.g.e., s.7-15.
130 “Şakâîk’un-	Nu’mâniyye” Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. VIII, s. 99-
100.
131Levend, Agah Sırrı, Türk	Edebiyatı	Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 
1988, s. 353-357.
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etmektedir. Eser 5 tabakadan oluşmaktadır. IV. Murad, İbrahim, IV. 
Mehmed, II. Süleyman, II. Ahmed 

Vakayıu’l-Fuzalâ: Yazarı Şeyhî Mehmed Efendi’dir. Uşşâkî-za-
de zeylini beğenmeyen Mehmed Efendi, Atayî’nin bıraktığı yerden 
başlamak üzere 1730 yıllarına kadar gelen 3. ciltlik bu zeyli kaleme 
almıştır.  Eserin 3. cildi oğlu Hasan tarafından babasının notlarından 
yararlanılarak düzenlenmiştir. Bu da Atayî’nin zeylinin zeylidir. Eser 
padişahlara göre tabakalara ayrılmıştır.  ”132

Tekmiletü’ş-Şakaik fî Ahvâli’l-Hakaik: Fındıklılı İsmet tarafın-
dan kaleme alınmıştır.  Eser Şeyhî’nin zeylinin zeylidir. “1730’dan 
başlayarak 1896 yılına dek gelmiştir. 8 cilt olarak hazırlanan bu eser 
1896 Fındıklı yangınında yanmıştır. Ancak İsmet, eserin ilk iki cildini 
temize çekip II. Abdulhamit’e sunmuş olduğundan, eserin bir bölümü 
İnal tarafından Yıldız’dan gelen evraklar arasında bulunmuş, daha 
sonra ele geçen kısımlarıyla birlikte bu parçalar İ.Ü Kütüphanesi’ne 
verilmiştir.”133

“Bunların dışında Şakaik’a ayrıca İştibli Hüseyin, Lütfi Beyzâ-
de Mehmed bin Mustafa, Saçlı Emirzâde, Yılancık Abdulkadir, Sey-
rekzâde Emrullah Mehmed, Karaca Ahmed el-Hamidî ve Terâcimü 
kibâri’l-ulemâ ve’l-vüzerâ adıyla Abdulkerim b. Sinan-ı Akhisarî ta-
rafından yazılmış zeyiller daha vardır. Lütfi Beyzâde ayrıca Şakaik’ı 
alfabetik sıraya koymuştur.”134  

Tercümeler

Şakaık’ın ilk tercümesi daha yazarı hayatta iken Âşık Çelebi 
(öl.1571) tarafından yapılarak müellife takdim edilmiştir. “Aşık Çelebi 
tercümeyi yazara sunduğu zaman kendisine kolay gelmesinden dolayı 
dokundurma yoluyla şöyle demiştir: Efendimiz ikinci defa tercümeye 
ihtiyaç duyulmayacak şekilde sen onu Türkçe yazmışsın.”135 

Taşköprîzade’nin vefatından sonra yapılan diğer tercümeler ve 
mütercimler şunlardır: Derviş Ahmed, ed-Devhatü’l-irfâniye fî rav-

132 “Şakâîk’un- Nu’mâniyye”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah 
Yayınları, cilt:8,İstanbul 1988,         s. 99-100.  
133 Levend, Agah Sırrı, Türk	Edebiyatı	Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, cilt:1, 
Giriş, Ankara                   1988, s. 353-357.
134 Özcan, Abdülkadir, Şakâ’ik-i Nu’maniyye ve Zeylleri, Çağrı yayınları, cilt:1-2-
3-4-5, s. 7-15.
135 Katip Çelebi, Keşfü’z-zünûn,	Tercümesi. Rüştü Balcı, C.3, Tarih Vakfı Yay., s.845
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zati’l-ulemâi’l-Osmaniye; Muhammed b.Sinaneddin Yusuf (öl.1581), 
Menâkıbu’l-ulema; Seyyid Mustafa, Hakâiku’l-beyan fî tercümeti 
Şakâikı’n-nûmân; Amasyalı İbrahim b.Ahmed; Çerkes Mehmed b.
Yusuf.”136  

“Tercüme ve te’lif birçok eseri bulunan Mecdî Mehmed Efendi 
aynı zamanda değerli bir şair olup gazellerini toplayan bir divançenin 
sahibidir. Fakat o, asıl şöhretini Hadâiku’ş-Şakaik adlı tercüme ile 
yapmıştır. Mecdî Efendi sadece çevirmekle kamamış, o zamana kadar 
yapılan zeyillerden ve şuarâ tezkirelerinden de yararlanarak yaptığı 
ilâvelerle, bu eseri genişletmiş ve tadil etmiştir. Mecdî Efendi, ter-
cümesine bu adı koyma sebebini Arapça Şakaik’ın nümunesi olması 
ve onun biyografilerini ihtiva ettiği kimseleri anlatması; fakat daha 
geniş olarak ele alması sebebiyle kendi kitabının öteki tercümelerle 
kıyaslanmamasını, kendi tercümesinin onlardan üstün olduğunu be-
lirtmektedir.”137

Bir diğer tercüme ise Belgradlı Muhtesibzâde Muhammed Hâkî 
tarafından(öl.1567) yine yazarın sağlığında İstanbul’a gelerek izin 
alarak yazdığı Hadâiku’r-reyhân (Fesleğen Bahçeleri)  adlı tercüme-
dir. Tercümeler içinde en ünlüsüdür denilebilir.

“Mehmed Hâkî, eserinin sonunda belirtildiğine göre Belgrad’da 
doğup büyümüş, 1540’da öğrenim için İçel’e gitmiş, sonra Edirne’de 
İhsaniye Medresesi’ne danişmend olmuştur. 1560’da İstanbul’a gel-
di, Taşköprizâde ile görüşerek ondan Şakâiku’n-Numaniyye’yi ter-
cüme etmek için izin aldı. Belgrad’da bulunduğu sıralarda bir ara 
mahkeme kâtipliği yaptığı, Yusuf Sineçâk ile tanıştığı yine eserinde 
anlatılmaktadır.

Mehmed Hâkî, Şakâiku’n-Numaniyye’yi önce kısaltarak 1560’da 
tercüme etmiş, daha sonra bu tercümeyi olgunlaştırarak 1564 de ye-
niden kaleme almıştır. Bu sebeple elde bulunan nüshalar birbirini tut-
maz.”138

136 “Şakâîk’un- Nu’mâniyye”, Türk	Dili	ve	Edebiyatı	Ansiklopedisi, C. VIII, s. 99-
100.
137 Özcan, Abdülkadir, Şakâ’ik-i Nu’maniyye ve Zeylleri, Çağrı yayınları, C. 1, s. 
7-15.
138  “Mehmed Hâkî”, Türk	Dili	ve	Edebiyatı	Ansiklopedisi, Dergah Yayınları, İstan-
bul 1988, C. VI, s. 208.
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“Bunlardan başka mütercimi bilinmeyen tercümeler de vardır. O.
Reşer’in yaptığı Almanca tercüme birçok dipnot ve düzeltme taşıma-
sı bakımından ayrıca önemlidir.”139

Şakaiku’n- Nu’maniyye’ Nin Osmanlı Popüler Tarihindeki Yeri

Araştırmamızın ilk bölümünde Taşköprizâde Ahmet Efendi’nin 
eseri Şakayık ve onun tercüme ve zeyilleri hakkında bilgi verdik. Bu 
bölümde ise Şakayık’ın Osmanlı tarihinde neden bu kadar popüler 
olduğu sorusunun cevabını irdeleyeceğiz. 

Başta da belirttiğimiz gibi eser yazıldığı dönem ve sonrasında hal 
tercümesi alanında ilk olması ve halkın dikkatini çeken menkıbe ve 
hikâyeleri ihtiva etmesi bakımından ün kazanmıştır. Sadece halkın 
değil Osmanlı aydınlarının da en çok okuduğu kitaplardan biri olmuş-
tur. Özellikle padişahların ve örnek şahsiyetlerin hayat hikâyelerini 
dinlemek insanlara hoş geldiğinden, eser kısa sürede çeşitli toplantı-
larda okunur hale gelmiş ve zamanla da zeyilleri yazılmaya başlan-
mıştır. Bu tarz bir eserin, şüphesiz ilmine ve sözüne güvenilen, zama-
nın sayılı alimlerinden bir olan Taşköprizâde’nin kaleminden çıkmış 
olması da bunda etkili olmuştur.140

Eser alim ve şeyh biyografilerinin yanı sıra; Osmanlı kültürü, si-
yaseti, sosyal hayatı hakkında bilgi vermesi açısından da önemli bir 
kaynak olmuştur. Alimlerin inşa ettirdikleri önemli yapılardan, bu-
lundukları medreselerden, görmüş oldukları eğitimden bahsedilirken; 
medreselerde okutulan derslere ve buralardan yetişen kişilerin kale-
me aldıkları eserlere değinilmesi, Osmanlı eğitim öğretim hayatına, 
bilim ve kültür tarihine özellikle tasavvufi yönü olan şahsiyetlerin ke-
rametlerine, toplumsal saygınlıklarına önem verilmesi Osmanlı dini 
hayatına ışık tutar niteliktedir.141

Eserin dönemindeki popüleritesini gösteren başka bir örnek de, 
telifi biter bitmez Fadıl Emir ya da küçük Emir (ö.987/1579) diye 
bilinen Tireli bir şahsın Şakaik istinsahını kendisine ihtisas edinerek 
geçimini bununla temin etmesidir. Güzel ve çabuk yazı yazan bu zat, 

139 “Şakâîk’un- Nu’mâniyye” Türk	Dili	ve	Edebiyatı	Ansiklopedisi, C. VIII, s. 99-
100.
140 Baş, Eyüp, Osmanlı	Türklerinde	Arapça	Tarih	Yazıcılığı, TDV Yayınları, s. 128.
141 A.g.e., s. 129.
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Atai’nin ifadesine göre, her ay bir Şakaik istinsah ediyordu.142 Yine 
eserin telifi biter bitmez tercüme edilmesi de ilgi odağı olduğunun bir 
başka göstergesidir. Eserin Arapça yazılmış olması Osmanlı halkı ta-
rafından okunmasını zorlaştırıyordı. Bu sebeple tercüme yazma işine 
ehemmiyet verilmiştir.  Daha önce de belirttiğimiz gibi ilk tercüme 
Aşık Çelebi tarafından yazılarak müellife takdim edilmiştir. Daha 
sonra yazılan Beldradlı Mehmet Haki’nin yazdığı ise en meşhur ter-
cüme olarak anılmıştır. Bu iki tercüme eserin tercümeleri alanında 
başlangıç niteliğinde ilk tercümelerdir denilebilir.

Tercümelerin yanı sıra zeyiller de sonraki yüzyıllarda esere ilginin 
devam ettiğini gösteriyor. Taşköprilizade’nin vefatından sonraki yıl-
larda ölen alimlerin, mutasavvıfların isim ve hatıralarını unutulmak-
tan kurtarma endişesi Şakaik’ e daima zeyiller yazılması sonucunu 
doğurmuştur. Esere müstakil bir zeyil yazmaya ilk defa Aşık Çelebi 
başlamıştır. Taşköprilizade’nin vefatından 10 yıl sonra tamamladığı 
42 kişinin biyografisini içeren Arapça zeylinin arkasından, daha baş-
ka yazarlarca da Şakaik zeyilleri yazılmıştır. 143

Şakâ’ikû’n-nu‘mânîye nin değerli ve popüler olduğunu gösteren 
başka bir husus da; tercümelerinden ilki olan Muhtasibzâde Mehmed 
Hâkî’nin (ölm. 1567) özet tercümesi resimlendirilmiş tek çeviri ol-
ması sebebiyle Osmanlı kitap resmi tarihinde özel bir öneme sahiptir. 
Muhtasibzâde Mehmed Hâkî’nin özet çevirisi, yıllar sonra, Sultan II. 
Osman döneminde (sal. 1618-22) resimlenir. II. Osman’ın dört yıl sü-
ren kısa saltanatı, Osmanlı kitap resimlemeciliğinin özgün ve zengin 
dönemlerinden biridir. Bu zenginlik eserlerin niceliğinden çok niteli-
ğinden kaynaklanır. 144 Dr. Tülün Değirmenci’nin de bu konudaki ma-
kalesine belirttiği gibi “Kısa bir sürede hazırlanan eserlere bakıldığın-
da, her bir resimli kitabın öncüllerinden farklı özgün eserler olduğu 
görülür. Bu makalenin konusu olan Tercüme-i	Şakâ’ikû’n-nu‘mânîye	
de bu özgün eserlerden biridir.”

Resimli nüshanın sonuna eklenen hatime bölümünde verilen bil-
giye göre, eser Sultan II. Osman döneminde, ikinci vezir Gürcü Ha-
dım Mehmed Paşa (ölm. 1626) tarafından devrin ünlü nakkaşı Nakşi 
Bey’e resimletilir.6 Sultan I.Ahmed (sal. 1603-1617) ve II. Osman 

142 A.g.e., s. 120.
143 A.g.e., s. 121.
144 Değirmenci, Tülün, “Osmanlı sarayının geçmişe özlemi: Tercüme-i 
Şakâ’ikû’n-nu’mânîye”, BİLİG, Yaz /2008, sayı 46, s. 106.
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dönemlerinde önemli bürokratik mevkilerde bulunan Gürcü asıllı 
Mehmed Paşa, II. Osman devrinde Hotin seferine kadar ikinci vezir 
olarak görev yapar. Tercüme-i	Şakâ’ikû’n	nu‘mânîye’nin hatime bölü-
münde ikinci vezir unvanı ile anılan Mehmed Paşa’nın, II. Osman’ın 
Hotin seferi dönüşünde Edirne muhafızı olarak görevlendirilmesi, ki-
tabın sefer öncesinde yani, 1618-1620 tarihleri arasında hazırlandığını 
gösterir. Elyazması, Tercüme-i	Şakâ’ikû’n-nu‘mânîye’nin bilinen tek 
resimli nüshası olması bakımından önemlidir. Ayrıca tarihsel süreçte 
resimlenen yegâne ulema biyografisidir.145 Resimler incelendiğinde 
genel olarak eserin sadece şeyh ve âlimlerin biyografilerini anlatan 
sıradan bir öğretici metin olmadığı aksine, dönemin siyasi ve sosyal 
hayatı hakkında bizi aydınlattığı kanısına varabiliyoruz. Aslı Niyazi-
oğlu’nun Nev’izâde ‘Atâî zeyli üzerine yazdığı makalede dönemin 
sosyal yapısını şöyle aktarır: Tercüme-i	Şakâ’ikû’n-nu‘mânîye’de bi-
yografileri ve portreleri ile ölümsüzleşen ulema, Osmanlıların uzun 
serüveninde, imparatorluğun ideolojisinin oluşturulmasında, teşki-
latlanmasında ve yönetiminde, kültürünün üretilmesinde en önemli 
rollerden birini üstlendi. Osmanlı ulemasının en önemli özelliği dev-
lete eklemlenmiş yapısıydı. Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri mer-
keziyetçi yapısı, ulemanın bürokratik mevkilerle maddi ve manevi 
güç kazanmalarını sağladı. Şeriatı ulema aracılığı ile kendi bünyesine 
alan devlet, ona kendi dünya görüşüne göre bir şekil vererek yönetim 
anlayışına uygun siyasal bir nitelik kazandırdı.(Niyazioğlu 2003: 5; 
Ocak 1998: 106-111, 113-115)

Şakâ’ikû’n-nu‘mânîye’de Osmanlı aydınının en önemli iki grubu 
olan âlim ve şeyhlerin biyografileri birlikte yer alır. Bu durum, tıpkı 
ulema gibi medrese çıkışlı olan tarikat şeyhleri ile ulema arasındaki 
16. yüzyıl sonuna kadar süren dostane ilişkinin ya da dayanışmanın 
bir göstergesidir. Her iki grubun kitapta yer almalarının en önemli 
ölçütü “Osmanlılık”tır. Bu nedenle de kitabın her bölümü Sultan Os-
man’dan Kanuni Sultan Süleyman’a kadar yaşayan sultanların sal-
tanat yılları esas alınarak düzenlenmiştir ve biyografisi yazılan her 
âlim, kendi devrinin padişahı ile olan ilişkisi ile eserde yerlerini al-
mıştır. Böylece, Şakâ’ikû’n	nu‘mânîye’de Osmanlı şeyhlerinin ve bil-
ginlerinin tarihi Osmanlı hanedanlığının tarihinin ayrılmaz bir parçası 
olarak sunulmuştur. (Niyazioğlu 2003: 109-110)

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere Osmanlı’da alim 
ve bilginlere verilen değer bir kez daha anlaşılmaktadır. Tercüme-i	

145 A.g.m., s.106.
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Şakâ’ikû’n-nu‘mânîye’de 310 kişinin biyografisi yer alır ve eser 50 
resimle süslenir. Taşköprîzâde’nin eserinde 521 kişinin biyografisinin 
verildiği düşünülürse, Mehmed Hâkî’nin orijinal metni epeyce kısalt-
tığı anlaşılır. Tercümede yer alan tasvirlerden dokuzu sultan portre-
sidir.146 Eserde ilk on padişahın dönemlerinde yaşayan âlimlerin hal 
tercümeleri yer alır. Metin, Sultan Osman devrinde yaşamış olan yedi 
âlimin biyografisi ile başlar. 

Resimler incelendiğinde Osmanlı hanedanının “muhteşem evrimi-
ni” yansıtmaktan çok, İmparatorluğu birlikte kurdukları ve yücelttik-
leri âlimlerle olan sırt sırta ilişkisini gözler önüne serer. Tasvirlerde, 
mekân Osmanlı sultanlarının sarayı değil, ulemanın ve şeyhlerin med-
resesidir. Mekân seçimindeki değişim, resimlerin iletmek istedikleri 
mesajın değiştiğini ilk elden gösteren önemli bir ayrıntıdır. Medrese, 
sultan, ulema ve şeyhlerin ortak mekânıdır. Osmanlı sultanları dev-
letin resmi ideolojisine hizmet etmek üzere kurdukları medreseler-
le, buralardan önce mezun olan sonra da hizmet veren ulemayı ve 
şeyhleri desteklemişlerdir. Kısaca, medrese iki grubun birbirine sağ-
ladığı desteğin somutlaştığı bir kurumdur.147 Resimlere biraz değine-
cek olursa; ilk fotoğrafta Sultan Orhan ve dönemin ünlü alimi Molla 
Alaeddin’in istişarelerini izliyoruz.( Resim 1. Sultan Orhan, Molla 
Alaeddin Esved ve Molla Halil Cenderezâde)148

Tercüme-i	 Şakâ’ikû’n-nu‘mânîye’de iki kez resmedilen tek Os-
manlı sultanı Fatih Sultan Mehmed’tir. Bilginleri etrafına toplamasıy-
la meşhur Fatih’in iki kez resmedilmesinde bu ününün payı olmalıdır. 
Fatih devrine verilen önem metinde ve bu tabakanın resim progra-
mında da belirgin bir şekilde izlenir. Elli bir kişinin biyografisinin 
anlatıldığı bu bölüm, Kanuni Sultan Süleyman devrine ait tabakadan 
sonra kitabın en uzun kısmıdır. Ayrıca, her tabakada (Osman Gazi 
dönemi hariç) yer alan resim sayısı dört ile altı arasında değişirken, 
Fatih Sultan Mehmed’e ayrılmış bölümde on beş tasvir yer alır.

Fatih Sultan Mehmed ilk portresinde, Molla Zeyrek ile Hocazâ-
de lakabıyla tanınan Molla Müslihiddin’in (ölm. 1488) tartışmalarını 
dinlerken gösterilmiştir. Seyyid Ali ve vezir Mahmud Paşa ise âlimle-
rin tartışmasına hakemlik etmek üzere toplantıya katılmışlardır.(Re-
sim 2)

146 Değirmenci, Tülün, Osmanlı sarayının geçmişe özlemi: Tercüme-i 
Şakâ’ikû’n-nu’mânîye, s. 108.
147 Agm, s. 109-110.
148 A.g.m., fotoğraflar 



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları II 195

Fatih Sultan Mehmed’in tasvir edildiği ikinci resimde, sultan ünlü 
matematik bilgini Ali Kuşçu’yu kabul ederken betimlenmiştir (Resim 
3.) Bilgin, sultanın huzuruna çıktığında, padişaha hediye etmek için 
yazdığı Muhammediye	adlı risaleyi sunar ve metne göre matematik 
ilminde bu kitaptan daha üstün bir eser yoktur. Her iki hikâyede de 
Fatih’in bilginleri korumakla edindiği ünü duyarak İstanbul’a koşan 
âlimlerin öyküleri anlatılır. Özenle seçilen bu âlimlerden biri Anado-
lu’dan, diğeri Anadolu’ya fersah fersah uzak diyarlardan, her şeyi-
ni geride bırakarak Osmanlı başkentine gelir. Böylece, Fatih Sultan 
Mehmed resimlerde de metinde olduğu gibi “evrensel bir bilim hâmi-
si” olarak sunulur. 149

Fatih’in hayatına ilişkin başka bir minyatür ise hocası Molla 
Gürânî ile olna ilişkisidir. II. Mehmed ile Gûrâni’nin dostluğu sulta-
nın şehzadelik yıllarına dayanır. II. Murad, Molla Gûrâni’yi şehzade 
hocası olarak görevlendirdiğinde, bir sopa vererek, gerekirse şehza-
deye vurabileceğini söyleyecek kadar güven ve saygı duymaktadır 
Gûrâni’ye. Bu yıllarda gelişen dostluk şehzade, sultan olduğunda da 
devam eder. Sert mizacı, boyun eğmeyen tavırları ile tanınan Molla 
Gûrâni’nin sultanlara, vezirlere ve ümeraya isimleri ile hitap ettiği, 
selam verirken eğilip yer öpmediği anlatılır. Elyazmasında Molla 
Gûrâni’nin resmedildiği hikâye de mollanın metinde vurgulanan mi-
zacını yazıdan imgeye taşır (Resim 4 )150

Nakşi minyatürleri yaparken genellikle doğal ortamı resmetmiş, 
figürleri ise az kullanmıştır. Yapılan betimlemeler Osmanlı alim ve 
şeyhlerinin sadece akıl verir pozisyonda değil, devlet işlerinin yürü-
tülmesine destek veren bir gürûh olarak gösterilir. Dikkat çeken başka 
bir nokta ise alimlerin eğitim hayatlarının ayrıntısı ile anlatılmış ol-
masıdır. Her bir âlimin kimlerden ne tür dersler aldığı, ilim öğrenmek 
için şehir şehir dolaşmaları uzun uzun anlatılır. Bu hikâyelerde, Os-
manlı âlimlerinin zorlu kariyer yolculuğu gözler önüne serilir. Tabii 
ki âlimlerin Bursa, Edirne, Kahire, Şam gibi Anadolu ve Anadolu dı-
şındaki İslam biliminin merkezlerindeki bu dolaşımlarının tek sebebi 
oralardaki ünlü bilginlerden ders alabilmek hevesi değildir. Metinde 
belirtilmese de, âlimler iyi bir iş bulabilme ümidi ile bu yolculukları 
gerçekleştiriyor olmalıydı.151

149 A.g.m., s. 111.
150 A.g.m., s.114.
151 A.g.m., s. 113.
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Son resim ise kitap resmedildikten sonra padişaha takdim edilişini 
gözler önüne serer.(Resim 5.) 

Hatime bölümüne göre, Şakâ’ikû’n-nu‘mânîye’nin meydana gel-
mesinde üç kişinin hizmeti vardır. Bunlardan ilki, böylesine faydalı 
bir eseri yazan müellif Taşköprîzâde Ahmed’tir İkinci kişi ise, çok 
faydalı bir eser olmasına rağmen Arapça olarak yazılmasından dolayı 
sınırlı bir okuyucu kitlesine ulaşan eserin üzerindeki “sisi” kaldırma-
ya kabiliyeti olan mütercim Mehmed Hâkî’dir.22 Ancak, Mehmed 
Hâkî’nin yarattığı bu “güzellik” hâlâ bir “gizlilik perdesi” arkasın-
dadır. Bu “gizli güzelliği” ise Sultan II. Osman devrinde “vezîr-i 
sâni ve nazım-ı âhvâl-i dîvâni” olan Mehmed Paşa ortaya çıkarır, 
esere yeni bir “elbise” giydirerek, yani kitabı resimleterek Şakâ’iû’n-
nu‘mânîye’nin derecesini biraz daha

Değirmenci, Osmanlı	 Sarayının	 Geçmişe	 Özlemi:	 Tercüme-i	
Şakâ’ikû’n-nu‘mânîye	 yükseltir. Metnin devamında hem Sultan II. 
Osman hem de Vezir Mehmed Paşa övgü ile anılır. Metinde, Meh-
med Paşa’dan sonra ismi anılan bir diğer kişi ressam Nakşî Bey’dir. 
Devrinin ikinci Mani’si olarak nitelenerek efsanevi ressam Mani ile 
eşdeğer görülen Nakşî Bey’in resim yapmadaki mahareti, aklı, zekâsı 
ve nüktedanlığı methedildikten sonra, kitabın mefhumunu anlayarak 
ve bilerek “uslûb-ı garîb üzre nakş u tasvîr ve tarz-ı ‘acîb üzre tertîb ü 
tahrîr itdürmüşler” denilerek elyazmasının nakkaşı tanıtılır.152

Resimlendirme işlemi ile hem eserin üzerindeki sis perdesi kaldı-
rılmış hem de geçmişin şeyh ve âlimlerine duyulan özlem böylelikle 
dile getirilmiştir.

Hatime bölümünde, Tercüme-i	Şakâ’ikû’n-nu‘mânîye’yi okumak-
la kazanılacak faydalar maddeler halinde sıralanır. Bu faydalardan 
özellikle biri, eserin hem	içeriğinin	hem	de	resim	programının	vur-
gusuyla	bütünlük	sağlar.	Buna göre, “Akıllı kişi başkasının halinden 
ders alandır” sözü gereğince Şakâ’ikû’n	nu‘mânîye’yi eğer sultanlar 
okursa, geçmişin yöneticilerinin muteber işlerini öğrenip onların yo-
lundan giderler. Şayet vezirler okur ise, geçmişteki insanların ilme ve 
ilim erbabına duydukları saygıyı görüp, onlar uyulacak kimselerdir, 
onlarda güzel örnekler vardır diyerek onları örnek alırlar. Okuyanlar 
ulemadan ise, seleflerinin güzel işlerinden dolayı övüldüğünü görüp 
biz de öyle olalım diye onların iyi işlerini kendilerine şiar edinir, kötü 

152 A.g.m., s.114-115.
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işlerden uzak dururlar. Sıradan insanlar okuduğunda da, geçmişin in-
sanlarının hayatlarını konuşmak, düşünmek güzel bir hale vesile olur 
ve geçmişe bakıp uyanık olurlar, ilim tahsiline çaba harcarlar. Bu söy-
lemden yola çıkarak eserin 17. yüzyıl’da bir nasihatnâme olarak algı-
landığını gösterir. Kitaba yüklenen bu anlam, nasihatnâme türündeki 
eserlerin popüler olduğu 17. yüzyıl başında resimlenmesini anlamlı 
kılar. 153 Ayrıca 17. Yüzyıl’da Osmanlı padişahları ile ulemâ arasın-
daki çatışmaya atıfta bulunurcasına, geçmiş dönem alimlerinin padi-
şahla ilişkisi hatırlatılarak o dönemin alimlerine sitem söz konusudur. 

Sonuç olarak; 14. Yüzyılda yazılmış bir eserin hem kendi zama-
nında hem de yazıldığı zaman sonrasında aydınların ve halkın ilgisini 
çeker nitelikte olması onu döneminde yazılan diğer hal tercümelerin-
den ayırır niteliktedir. 

Yazılan zeyil ve tercümeler Osmanlı tarih literatürüne ,”Şakaîk 
Tercüme ve zeyilleri” ifadesi ile anılacak tabiri caiz ise literatür için-
de bir literatür oluşturarak uzun yıllar etkisini sürdürecek ve adını 
yaşatacak bir eser bırakmıştır.154

Yine 17. Yüzyıl’da Nakşî tarafından yapılan resimlendirme işlemi 
de eserin değerini bir kez daha ispat etmiştir. Tüm bu yapılanlar ışı-
ğında Şakaîk’ın Osmanlı tarihindeki popüleritesi anlaşılmaktadır. Bu 
popülaritenin eser üzerine yapılacak çalışmalarda yönlendirici olaca-
ğını umuyoruz.

    

153 A.g.m., s. 116
154 Baş, Eyüp, Osmanlı	Türklerinde	Arapça	Tarih	Yazıcılığı, s. 108.
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 Resim 1. Sultan Orhan, Molla Alaeddin Esved ve  
Molla Halil Cenderezâde
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     Resim 2.  Fatih Sultan Mehmed ,Molla Zeyrek,  
Hocazâde Seyyid Ali ve Mahmud Paşa                  
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Resim 3. Fatih Sultan Mehmed ve Ali Kuşçu
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    Resim 4.  Molla Gûrâni

Ömer Gürbüz

Sayın Bostan’a hem normal hem de görsel sunumları için ayrıca 
teşekkür ediyoruz. Şimdi üçüncü tebliğcimiz Mücahit Turhan arkada-
şımızdır. “Ahmet Cevdet Paşa ve Tezakir’i” adlı tebliği sunacaklar-
dır. Kendisi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi, 
aynı zamanda İLAMER İslam Tarihi Araştırma Grubu öğrencisidir. 
Buyurun.
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“AHMED CEVDET PAŞA VE TEZÂKİR’İ”

MÜCAHİT TURHAN

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf, 

İLAMER İslam Tarihi Araştırma Grubu Öğrencisi)

Giriş

Osmanlı tarihini yaşayan ve aynı zamanda yazmakla memur kılı-
nan Ahmet Cevdet Paşa, tarih kaynaklarımızın önemli isimlerinden 
biridir. İnsan sosyal bir varlıktır ve topumdan kendisi soyutlayamaz. 
Ahmet Cevdet Paşa’nın, imparatorluğun söz sahibi kimselerinden ol-
ması, anlattığı tarihin hem yazarı hem de şahidi kılmıştır. Tarihçiliği 
ve anlattığı tarihi yaşaması, bizde Ahmet Cevdet Paşa’yı ve eserini 
inceleme merakı uyandırdı.

I. bölümde yazarımızın hayatını birkaç başlık altında, mümkün ol-
duğunca sade ve sıkmadan vermeye çalıştık. II. bölümde Ahmet Cev-
det Paşa’nın tarihle ilgili eserlerine kısa bir bakış yaparken Tezakir’e 
de değinmek durumunda kaldık. Burada ki bilgileri kısa ve yüzey-
sel tuttuk. III. bölümde Tezâkir’e genel bir bakış açısıyla yaklaşarak 
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içeriği hakkında okuyucularımızı bilgilendirmek istedik. Tezâkir’de 
olaylar tarihsel bir sıralama ile gitmediğinden ve tezkireler arasın-
da olayların dağıtılmış olması son bölümümüzün alt başlıklar altında 
sunulmasını güçleştireceği için tercih etmedik. Olayların eleştirel bir 
bakış açısıyla değerlendirilmiş olarak sunulması ve yeri geldikçe bel-
gelenmesi, olay örgüsünün tezkireler ve hatta ciltler arasında dağınık 
verilmesi son bölümün bir bütün olarak işlenmesi ihtiyacını doğurdu.

I - Ahmet Cevdet Paşa

A- Hayatı

Kendi ifadesine göre hicrî 1238 yılı hıdrellezinden kırk gün önce 
Bulgaristan’ın Lofça kasabasında doğdu155. Asıl adı Ahmet olup 
Cevdet mahlasını İstanbul’da Öğrenim gördüğü sırada şair Süley-
man Fehîm Efendi’den almıştır.156 Babası Lofça ileri gelenlerinden 
ve meclis âzasından “Istabl-ı Âmire pâyelisi” Hacı İsmail Ağa, an-
nesi yine Lofçalı Topuzoğlu hanedanından Ayşe Sümbül Hanım’dır. 
Bizzat kendisi, atalarından Kırkkiliseli (Kırklareli) Yularkıran Ahmet 
Ağa’nın Prut Savaşı’na (1711) katıldıktan sonra memleketine geri 
dönmeyerek Lofça’ya yerleştiğini ve zamanla Lofça’nın eşrafı arası-
na giren ailenin Yularkıranoğulları adıyla şöhret kazandığını söyler.157

1-İlmî Hayatı

Küçük yaşta büyükbabası Hacı Ali Efendi’nin teşviki ve desteğiy-
le Lofça müftüsü Hafız Ömer Efendi’den Arapça okuyarak öğrenim 
hayatına başlayan Ahmet Cevdet Paşa, kısa zamanda İslâmî ilimlerle 
ilgili kitapları okuyacak derecede ilerleme gösterdi.158 Ardından kadı 
naibi Hacı Eşref Efendi ve müftü Hafız Mehmet Efendi’den çeşitli 
dersler aldı. Öğrenimini daha da ileri seviyeye götürmek için 1839 
yılı başlarında büyükbabası tarafından İstanbul’a gönderildi. Burada 
kısa sürede ilmî muhitlerde kendini gösterdi; devrin meşhur âlimleri 
Hafız Seyyit Efendi, Doyranlı Mehmet Efendi, Vidinli Mustafa Efen-
di, Kara Halil Efendi ve Birgivî Hoca Şâkir Efendi’nin derslerine de-

155 Cevdet Paşa, Tezâkir,(Haz. Cavit Baysun), Tetimme 40, TTK, Ankara 1991, s. 3 
(Bundan sonra Tezâkir olarak anılacaktır).
156 Yusuf Halaçoğlu, M. Akif Aydın, “Cevdet Paşa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi (DİA), İstanbul 1993, c. 7, s. 443
157	Tezâkir, Tetimme 40, s. 3-9, Fatma Aliye, Ahmet	Cevdet	Paşa	ve	Zamanı, Kanaat 
Matbaası, İstanbul 1914, s. 7.
158 Yusuf Halaçoğlu, M. Akif Aydın, “Cevdet Paşa”, DİA, c. 7, s. 443
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vam etti. Ayrıca Miralay Nuri Bey ve Müneccimbaşı Osman Sabit 
Efendi’den hesap, cebir, hendese gibi dersler gördü. 

Bir yandan tahsilini ilerletirken öte yandan ders vermek üzere bazı 
hocalardan icazet aldı. Bu arada ilmî ve edebî cemiyetlere de girdi; 
devam ettiği İstanbul Çarşamba’daki Murat Molla Tekkesi’nin şeyhi 
Mehmet Murat Efendi’den Mesnevi okuyarak Farsça bilgisini derin-
leştirdi ve kendisine mesnevihanlık icazeti verildi.159 Ayrıca Süley-
man Fehîm Efendi’nin Karagümrük’teki konağına devam edip on-
dan Şevket ve Örfî divanlarını okudu; bir yandan da devrin tanınmış 
mutasavvıflarından Kuşadalı İbrahim Efendi’nin sohbetlerine katıldı. 
Bu muhitlerde tasavvuf ve edebiyatın belli başlı eserlerini okuyarak 
bilgisini ve kültürünü ilerlettiği gibi şiir ve edebiyat alanındaki eksik-
liklerini tamamlayıp edebî zevkini geliştirme imkânını buldu. Aynı 
yıllarda Sâmî ve Nefî’yi taklit ederek şiire, Veysî ve Okçuzâde’yi ör-
nek alarak inşâya heves etti. Bu hevesle ReşitPaşa ve kapı yoldaşları-
nın şiirlerine tahmisler ve nazireler söyledi.160

Fuat Paşa ile ortak gazeller yazdı ve Reşit Paşaya bazı kasideler 
sundu. Kendi ifadesine göre okuyup yazabilecek seviyede Arapça ve 
Farsça, anlayabilecek ölçüde Fransızca ve Bulgarca biliyordu. Ahmet 
Cevdet’in büyük bir ilim ve fikir adamı olarak yetişmesinde özel gay-
retlerinin önemli ölçüde tesiri olmuştur. Nitekim öğrenimi sırasında 
tatil zamanlarında bile sürekli kitap okuduğunu, sadece bayram gün-
lerinde tatil yaptığını bizzat kendisi söylemektedir.161

Farklı ilim dallarıyla meşgul olması ilim ve kültür tarihimize çok 
çeşitli eserler katmasını da sağlamıştır. Ahmet Cevdet Paşa, siyasî fa-
aliyetlerinde olduğu gibi, ilmî çalışmalarında da devrinin ihtiyaçla-
rını gözeterek kendisinden istenileni yapmıştır. Ahmet Cevdet Paşa, 
hayatı boyunca öğrenmeyi kendisine şiar edinmiş, meselelere farklı 
açılardan bakarak ve araştırarak sonuca ulaşma yolunu takip etmiştir. 
Değişen çağın gelişmelerini görüp ciddi tahliller yapabilen, sağlam 
bir muhakeme ve mukayeseden sonra, cemiyetin ve sistemin prob-
lemlerini ve çözüm yollarını görmeye çalışan, inandığı sistemin nok-
sanlarını tespit ederek tenkitten çekinmeyen bir anlayışa sahiptir.

Cevdet Paşa, Osmanlı kurum ve kuruluşlarına yeniden şekil ve-
rilmesi konusundaki farklı fikirlerin hız kazandığı bir dönemde, ge-
159 Yusuf Halaçoğlu, M. Akif Aydın, “Cevdet Paşa”, DİA, c. 7, s. 444
160 Yusuf Halaçoğlu, M. Akif Aydın, “Cevdet Paşa”, DİA,	c. 7, s. 445
161	Tezâkir, Tetimme 40, s. 12
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lenekçi Türk-İslam Doğu kültürü ile yenilikçi Batı arasında senteze 
varmaya çalışmış bir şahsiyettir. Osmanlı müesseselerinin İslamî 
esaslara dayandığını dikkate alarak batı devletleriyle Osmanlı dev-
letinin farklı din ve medeniyetlerden doğduğunu, bu sebeple de her 
yönden batılılaşmanın hem yanlış hem de imkânsız olduğunu düşün-
müş, sonuç olarak batı taklitçiliğine ve maddeci felsefeye şiddetle 
karşı çıkmıştır162. Ancak bütün icraatında Osmanlıcı-İslamcılığı sür-
dürmekle birlikte metotta yenilikçiliği benimsemiş, Batı’nın pozitif 
bilimler, teknik ve yönetim alanlarındaki üstünlüğünü kabul ederek 
bu alanlarla ilgili Osmanlı müesseselerinin batı tarzında ıslahını sa-
vunmuştur. 

Döneminin en önemli devlet adamı, âlim ve fikir adamlarından 
olan Cevdet Paşa, genç yaşından itibaren, yeniden yapılandırılan Os-
manlı idaresinin her kademesinde görev almıştır. Nazırlıkların bir kıs-
mı ya onun teşebbüsleriyle kurulmuş, ya da kurulu olanın idaresi ona 
bırakılmış; pek çoğunun kanun ve tüzüklerini hazırlamıştır.

Cevdet Paşa, dil ve edebiyat alanında da önemli hizmetlerde bu-
lunmuştur. Eskiden yeniye geçişte Türk dilinin sadeleşmesi ve yay-
gınlaşmasında hizmet etmiş, Türk edebiyatının kendi içinde olgunlaş-
ması hareketine yeni bir ciddiyet getirmiştir163. 

2-Siyasi Hayatı

Öğrenim hayatından sonra devlet hizmetine, Ocak 1844’te Rumeli 
kazaskerliğine bağlı Premedi kazası kadılığı ile başladı164. 29 Haziran 
1845 tarihinde İstanbul müderrisliği ruûsunu aldı. 1848’de Sadrazam 
Mustafa Reşit Paşa’nın bir talimatını bildirmek üzere Bükreş’te bulu-
nan Keçecizâde Fuat Efendi’nin yanına gönderildi.165

10 Nisan 1849’da “hareket-i hâriç” rütbesini aldı. 14 Ağustos 1850 
tarihinde Meclis-i Maârif-i Umûmiyyeâzalığı166 ve dârülmuallimîn 
müdürlüğüne tayin edildi.167 Bu arada İstanbul’a dönen Fuat Efendi 
ile birlikte Bursa’ya gitti ve orada kaldığı kısa süre içinde onunla bir-

162 Yusuf Halaçoğlu, M. Akif Aydın, “Cevdet Paşa”, DİA, c. 7, s. 445
163 Ahmet Cevdet Paşa, Seçmeler, (haz. Seyit Ali Kahraman), MorpaYayınları, İs-
tanbul 2004, s. 12
164	Tezâkir, Tetimme 40, s. 18
165	Tezâkir, Tetimme 40, s. 27
166	Tezâkir, Tetimme 40, s. 47
167 Yusuf Halaçoğlu, M. Akif Aydın, “Cevdet Paşa”, DİA, c. 7, s. 444



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları II 207

likte Kavâid-i Osmâniyye168 adlı kitabı ve Şirket-i Hayriyye’nin ku-
ruluş nizamnâmesini hazırladı. İstanbul’a döndükten sonra 1851’de 
Encümen-i Dâniş üyeliğine seçildi.169

Yeniden kaleme aldığı Kavâid-i Osmâniyye’yi encümenin ilk 
eseri olarak Abdülmecid’e sundu.170Ekim 1853 tarihli bir mazbata 
ile 1774-1826 devresi Osmanlı tarihini yazmakla görevlendirildi.171 
1854’te yazmaya başladığı tarihinin ilk üç cildini tamamladı ve pa-
dişaha takdim etti. Şubat 1855’te vakayinüvis tayin edildi. Bu göre-
vi sırasında bir yandan tarihinin devamını yazarken bir yandan da 
geleneğe uyarak zamanın siyasî olaylarını anlatan Tezâkir-i Cevdet’i 
kaleme aldı.172Vakayinüvislik görevini 1865 yılına kadar yürüttü. 
Devlet kademelerindeki bu yükselmenin yanı sıra ilmiye mesleğinde 
de ilerleyerek 9 Ocak 1856’da mevleviyet derecesindeki Galata kadı-
lığına getirildi; aynı yılın 9 Aralığında Mekke-i Mükerreme kadılığı, 
21 Ocak 1861’de de İstanbul kadılığı payelerini aldı.173

18 Mayıs 1861 tarihinde Rumeli teftişine çıkan Sadrazam Kıbrıs-
lı Mehmed Paşa’ya refakat ettikten kısa bir süre sonra İşkodra174’da 
meydana gelen isyanı bastırmak üzere “me’mûriyyet-i fevkalâde” ile 
görevlendirildi.175 İki ayda bu vazifesini başarıyla tamamladı. 1863’te 
Bosna eyaletini teftiş göreviyle ilgili hazırlıklarını yaparken 24 Hazi-
ran 1863 tarihinde Anadolu kazaskerliği payesine ulaştı. Bir buçuk yıl 
içinde Bosna’da gerekli ıslahatı176 gerçekleştirip masrafı bölge halkı 
tarafından karşılanmak üzere iki alay asker tanzimine de muvaffak 
oldu177. Bu başarıları dolayısıyla o zamana kadar hiçbir ilmiye men-
subuna verilmemiş olan ikinci rütbeden “Nişân-ı Osmânî” ile mükâ-

168 Tezâkir, Tetimme 40, s. 45
169 Tezâkir, Tetimme 40, s. 53
170 Tezâkir, Tetimme 40, s. 57
171  Yusuf Halaçoğlu, M. Akif Aydın, “Cevdet Paşa”, DİA,	c. 7, s. 444; Osman 
Keskinoğlu, “Ahmet Cevdet Paşa (1822-1895) Hayatı ve Eserleri”,	Ankara	Üniver-
sitesi	İlahiyat	Fakültesi	Dergisi, Ankara, 1966, S. 14,  s. 222.
172 Tezâkir, Tetimme 40, s. 74
173  Yusuf Halaçoğlu, M. Akif Aydın, “Cevdet Paşa”, DİA, c. 7, s. 444
174 Tezâkir, Tezkire 13-20, s. 169
175  Osman Keskinoğlu, “Ahmet Cevdet Paşa (1822-1895) Hayatı ve Eserle-
ri”,	s. 223
176 Tezâkir, Tezkire 21-39, s. 91
177 Tezâkir, Tezkire 21-39, s. 65
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fatlandırıldı.178 Haziran 1864’te Kozan179 tarafına gönderildi.180 Der-
viş Paşa ile birlikte Fırka-i Islâhiyye’yi oluşturup181 Cebelibereket, 
Çukurova ve Kozan dağlarını182dolaştı, altı ay içinde gerekli ıslahatı 
yaptı.183 Ancak onun bu başarıları kendisini çekemeyenlerin harekete 
geçmesine yol açtı; hatta şeyhülislâmlığa getirilecekken ilmiye sını-
fından mülkiyeye nakline karar çıkarıldı ve 13 Ocak 1866 da kazas-
kerlik payesi vezârete çevrildi. Efendilikten alınıp paşalığa geçirilme-
si şeklindeki bu sınıf değişikliğinin onu gücendirdiği anlaşılmaktadır. 
Nitekim memurların hal tercümelerinin kaydedildiği Sicili-i Ahlâk›ta 
kendisine yapılan bu haksızlık karşısında duyduğu üzüntüyü ifade 
etmektedir.184

Ahmet Cevdet Paşa bundan sonra Maraş, Urfa, Zor sancakları ve 
Adana eyaletinin birleştirilmesiyle185 oluşturulan Halep valiliğine ta-
yin edildi186; iki yıl süren bu görevi sırasında yeni valiliğin teşkilat-
lanmasını gerçekleştirdi.187Divanın nezârete çevrilmesi üzerine Adli-
ye nâzırı oldu ve bu dönemde nizamî mahkemeler teşkilâtını kurarak 
bununla ilgili kanun ve nizamnâmeleri hazırladı.188 Cevdet Paşa’ya 
şöhret kazandıran gelişmelerden biri de onun tarafından ortaya atı-
lan, Hanefî fıkhına dayalı bir kanun kitabının hazırlanması gerektiği 
düşüncesidir. Nitekim bu düşüncesi kabul edilerek Babıâli’de teşkil 
edilen Mecelle-i Ahkâm-ı AdliyyeCemiyet’inin reisliğine getirildi. 
Devrin önde gelen fıkıh âlimlerinin de yer aldığı bu cemiyet Mecel-
le’nin ilk dört kitabını yayımlamaya muvaffak oldu.189

Beşinci kitabın hazırlığı biterken Cevdet Paşa reislikten azledi-
lerek Bursa valiliğine tayin edildiyse de birkaç gün sonra bu göre-
vinden de alındı. Ancak cemiyetin “Kitâbü’1-Vedîa” adıyla çıkardığı 
altıncı kitabın büyük tenkitlere uğraması üzerine 24 Ağustos 1871de 
Cevdet Paşa’ya yeniden Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye Cemiyeti ile 

178 Yusuf Halaçoğlu, M. Akif Aydın, “Cevdet Paşa”, DİA, c. 7, s. 444
179	Tezâkir, Tezkire 21-39, s. 109
180	Tezâkir, Tezkire 21-39 s. 107
181	Tezâkir, Tezkire 21-39, s. 133-136 
182	Tezâkir, Tezkire 21-39, s. 111
183	Tezâkir, Tezkire 21-39 s. 107-136 
184 Yusuf Halaçoğlu, M. Akif Aydın, “Cevdet Paşa”, DİA,	c. 7, s. 444
185	Tezâkir, Tezkire 21-39, s. 200
186	Tezâkir, Tezkire 21-39, s. 156-157
187	Tezâkir, Tezkire 21-39, s.202,  Tezâkir, Tetimme 40, s. 83-84
188  Yusuf Halaçoğlu, M. Akif Aydın, “Cevdet Paşa”, DİA, c. 7, s. 444
189	Tezâkir, Tetimme 40, s. 120.
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Şûrâyı Devlet Tanzimat Dairesi başkanlıkları verildi.190Mecelle’nin 
sekizinci kitabı hazırlandığı sırada Maraş valiliğine tayin191 edildiyse 
de on sekiz gün sonra bu defa Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyye üyeliği ve 
Mecelle-İ Ahkâm-ı Adliyye Cemiyeti başkanlığına tayin edilerek tek-
rar İstanbul’a alındı.192

Kısa bir süre sonra Şûrâyı Devlet üyesi, ardından da Evkaf nâzı-
rı oldu. Aynı yılın ortalarına doğru Maarif nazırlığına getirildi. Na-
zırlığı zamanında ilkokullardan yüksekokullara kadar her seviyede 
ders programları yapıldı, yeni bir elifba cüzü hazırlanarak bastırıldı. 
Nuruosmaniye Camii avlusunda modern usullere göre “ibtidâiyye” 
adıyla bir ilkokul açıldı.  teşkilâtı sıbyan, rüşdiye ve idâdî olmak üze-
re üç dereceye ayrılarak yeniden düzenlendi.193 Kendisi deKavâid-i 
Türkiyye, Mi’yâr-ı Sedâd ve Âdâb-ı Sedâd adını taşıyan üç okul 
kitabı yazdı.194 Kısas-ı Enbiya adlı eserinin üç cüzünü de bu arada 
tamamlayarak bastırdı.195

1874’teŞürâyı Devlet başkan vekilliğine getirilen Cevdet Paşa, 
Mecelle’nin on ikinci kitabını da hazırlatmıştı. 2 Kasım 1874 tarihin-
de Yanya valiliğine, 1875’te de önce Maarif nazırlığı ve kısa bir süre 
sonra da Adliye nazırlığına getirildi.196 Bu sonuncu görevi sırasında 
Ticaret Nezâreti bünyesindeki ticaret mahkemelerini Adliye Nezâre-
ti’ne bağladı. Bu arada Bulgaristan’da görülen isyan belirtileri üzeri-
ne 1876’da Rumeli teftişiyle görevlendirildi; Edirne ve Filibe yoluyla 
Sofya’ya gitti: döndüğünde nazırlıktan azledilip Suriye valiliğine ta-
yin edildiyse de daha Suriye’ye varıp görevine başlamadan üçüncü 
defa Maarif nazırlığına getirildi. 

Bir müddet sonra yeniden Adliye nazırlığına tayin edildi. Bu sı-
rada on altıncı kitabı da bastırarak Mecelle’yi tamamladı. İbrahim 
Ethem Paşa sadrazam olunca 1877 yılında Dahiliye nazırlığına geti-

190	Tezâkir, Tezkire 21-39, s. 239.
191	Tezâkir, Tezkire 21-39, s. 240.
192	Tezâkir, Tetimme 40, s. 27.
193 Yusuf Halaçoğlu, M. Akif Aydın, “Cevdet Paşa”, DİA,	c. 7, s. 444.
194 Osman Keskinoğlu, “Ahmet Cevdet Paşa (1822-1895) Hayatı ve Eserleri”,	s. 
228.
195 Osman Keskinoğlu, “Ahmet Cevdet Paşa (1822-1895) Hayatı ve Eserleri”,	s. 
225.
196 Yusuf Halaçoğlu, M. Akif Aydın, “Cevdet Paşa”, DİA,	c. 7, s. 444; Osman Kes-
kinoğlu, “Ahmet Cevdet Paşa (1822-1895) Hayatı ve Eserleri”,	s. 225.
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rildi.197 Nazırlığı sırasında mülkiye memurlarının hal tercümelerinin 
kaydedildiği Sicili-i Ahvâl Defteri’ni tanzim ettirdi. Aynı yıl içinde 
Evkaf nazırlığına naklen tayin edildi.1981878’de Suriye valisi olarak 
Şam’a gitti. Bu arada Kozan’da Kozanoğlu Ahmet Paşa tarafından 
çıkarılan isyanı bastırmakla görevlendirildi.199 Ancak isyanın bastırıl-
ması sırasında Şam valiliğine Mithat Paşa’nın tayin edilmesi üzerine 
açıkta kaldı ve görevini tamamladıktan sonra İstanbul’a döndü. Yolda 
Ticaret nazırlığına tayin edildiği haberini aldı. Haziran 1879’da Tu-
nuslu Hayreddin Paşa’nın sadâretten istifası üzerine on gün müddetle 
sadrazamlığı vekâleten yürüttü ve Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâ’ya baş-
kanlık yaptı.200

Said Paşa başvekil olunca tekrar Adliye nazırlığına getirildi. Bu 
defa ki Adliye nazırlığı sırasında 26 Haziran 1880’de açılan Mek-
teb-i Hukukta usûl-i muhâkeme-i hukükıyye, belâgatıOsmâniyye ve 
ta’lîm-i hitabet derslerini verdi. AhmetVefik Paşa’nın başvekil olma-
sı üzerine 30 Kasım 1882’de Adliye nazırlığından ayrıldı ve üç bu-
çuk yıl resmî görevlerden uzak kaldı. Bu sırada tarihini tamamladı, 
Kavâid-i Osmâniyye’nin eksiklerini ikmal etti.201

Cevdet Paşa son olarak Server Paşa’nın vefatı üzerine 11 Haziran 
1886 tarihinde beşinci defa Adliye nazırlığına getirildi. Ancak Sadra-
zam Mehmed Kâmil Paşa ile aralarında çıkan anlaşmazlık sebebiyle 
bir süre sonra ayrılmak zorunda kaldı. 10 Mayıs 1890’da II. Abdül-
hamid onu Meclis-i Âlî’ye tayin etti.202 Cevdet Paşa bundan sonraki 
hayatını ilmî çalışmalarına ve çocuklarına ayırdı. Kısa bir hastalıktan 
sonra 26 Mayıs 1895’te Bebek’teki yalısında vefat etti ve Fâtih Sultan 
Mehmet Türbesi hazîresine defnedildi.203

Ahmet Cevdet Paşa’nın siyaset hayatı hakkında Eyüp Baş’ın gö-
rüşleri konuyu edebi ve özlü bir şekilde özetlemektedir. Ömrüne dört 
padişahın saltanatını, 1826’nın vak’a-i hayriyesini,	 1839’un	 Gül-
hane	ve	1856	Islahat	fermanını,	1876’nın	1.	Meşrutiyetini sığdıran, 

197 Osman Keskinoğlu, “Ahmet Cevdet Paşa (1822-1895) Hayatı ve Eserleri”,	s. 
225.
198 Yusuf Halaçoğlu, M. Akif Aydın, “Cevdet Paşa”, DİA, c. 7, s. 445
199	Tezâkir, Tezkire 21-39, s. 136-139.
200 Osman Keskinoğlu, “Ahmet Cevdet Paşa (1822-1895) Hayatı ve Eserleri”,	
s.225;	Yusuf Halaçoğlu, M. Akif Aydın, “Cevdet Paşa”, DİA, c. 7, s. 445
201 Yusuf Halaçoğlu, M. Akif Aydın, “Cevdet Paşa”, DİA,	c. 7, s. 445
202 Yusuf Halaçoğlu, M. Akif Aydın, “Cevdet Paşa”, DİA, c. 7, s. 445 
203 Yusuf Halaçoğlu, M. Akif Aydın, “Cevdet Paşa”, DİA, c. 7, s. 445
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savaşlarla çatırdayan devlet binasının hangi sütununda gerekirse 
görev alan, hala problemleri bitmemiş olan Bosna’ya	Osmanlı	adı-
na	 giden,	 Hozanı	 ıslah	 eden,	 Boğaziçi	 vapurlarının	 ilk	 seferlerini	
tanzim	 eden,	 ilk	Osmanlı	 gramerini	 yazan,	 ibn	Haldun’un	Mukad-
dimesini	 Pirizade’nin	 bıraktığı	 yerden	 Türk dünyasına kazandıran, 
1774’den 1826’ya kadarki Osmanlı tarihini 12 cilt halinde 30 yılda 
tamamlayan, devletin resmi tarihçisi olunca devrinin sosyal ve politik 
olaylarını kaleme alan, Bursa,	Maraş,	Yanya,	Halep	valiliklerinden	
maarif,	ticaret,	evkaf,	dahiliye	ve	adliye	nazırlıklarına	kadar	her	tür-
lü	görevin	üstesinden	başarı	 ile	gelen,	mecellenin	mimarbaşı	olan,	
Hz	Ademden	2.	Murat’a	kadar	peygamberlerin	ve	halifelerin	tarihi-
ni	anlatan,	2.	Abdülhamid’in	 isteği	üzerine	1839’la	1876	yıllarının	
olaylarını	Maruzat’ta	değerlendiren	Ahmet	Cevdet	Paşa	önemli	bir	
ilim	adamıdır.204

3-Tarihçi ve Sosyolog Olarak Ahmet Cevdet Paşa

Cevdet Paşa, klasik Osmanlı tarihçiliğine yeni bir bakış açısı ge-
tirmiş; tarihçilik, tarih felsefesi ve metodolojisi bakımından da eski 
vakayinüvis tarihlerinden farklı yeni bir telâkkinin yolunu açmıştır. 
Osmanlı tarihçiliğinin klasik geleneğine şeklen bağlı görünmek ve 
İslâm tarihçiliğinin “ilmî tarihçilik” ekolünü takip etmekle birlikte, 
bunun belâgata önem veren İran tarzı edebî tarihçilikle ahenkli bir 
terkibini gerçekleştirmiştir.205

Cevdet Paşa, tarih felsefesi vemetodolojisinde geniş ölçüde, bir kıs-
mının tercümesini yaptığı İbn Haldun’un Mukaddimesi’nin tesirinde 
kalmıştır. Bundan dolayı Ahmet H. Tanpınar onu, ‘İbn Haldun’un son 
şakirdi’ sayar. Eserlerinde tenkit hissi kuvvetlidir. Gerektiği vakit de 
hâdiseleri bir bütün olarak ele alır. Sebep-netice münasebetlerini açık-
lamaya çalışır. Yeri gelir, bozulan müesseselerin ıslahı için çözümler 
üretir. Bütün bu halleriyle gelenekçi Osmanlı tarihçiliğinden çağdaş 
tarihçiliğe geçişte bir merhale teşkil eder. İbn Haldun’un beş tavır 
nazariyesini nakletmiş, her devlet gibi Osmanlı devletinin de kuruluş, 
yükseliş, duraklama, gerileme ve çöküş safhalarından geçeceğini 
ancak beşinci tavrın tıpkı diğer Osmanlı tarihçilerinin söylediği gibi 
değiştirilebileceğini, uzağı gören devlet adamları sayesinde devletin 

204 Eyüp Baş, Osmanlı	Tarih	Yazarlarında	Toplumsal	Sorumluluk	Bilinci,	Ankara, 
2006, s. 101
205 Ahmet Şimşirgil-E. Buğra Ekinci,	 Ahmet	 Cevdet	 Paşa	 ve	 Mecelle, İstanbul, 
2008, s. 34
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ömrünün uzatılabileceğini söylemiştir. Böylece tarihte mutlak bir 
determinizme inanmamakla İbn Haldun’dan ayrılmıştır.

Târih-i Cevdet’i yazarken sanatkârane bir üslûptan kaçınmıştır. 
Zaten eserin baş kısmında da belirttiği gibi, asıl amacı, olayların 
doğruluk ve yanlışlığını; gerçek sebeplerini öğrenmek ve bunlardan 
ders almayı bilmektir. Cevdet Paşa, Târih-i Cevdet’i yazarken kay-
nak kitaplardan, önceki yazılan tarihlerden; mecmua, lâyiha ve resmî 
vesikalardan faydalanmıştır. Hepsini kuvvetli bir mantık süzgecin-
den geçirerek değerlendirmiş, olayların sebeplerini, gelişmelerini ve 
neticelerini tabii seyri içinde vermiştir. Özellikle kurumların bozuluş 
sebeplerine önem verip bu bozulmanın tahliline girmiştir. Böylece 
müessese tarihine dair ilk denemeyi gerçekleştirdiği gibi olayların 
meydana gelişinde farklı bir yaklaşımı yakalamaya çalışmıştır. Yeri 
geldikçe de eski tarihleri ve tarihçileri ciddi şekilde tenkit etmiştir. 
Tarihi bir bütünlük içinde ele alır. Ona göre Osmanlı tarihi çerçeve-
sinde Avrupa’nın iyi tanınması ve hadiseler üzerinde Batı’daki geliş-
melerin etkileri de önemlidir. 

Bu bağlamda medeniyet tarihçiliği yapan Cevdet Paşa, Doğu-Batı 
mukayesesi de yapar. Örneğin Avrupa’nın zamanlama ölçülerinin İs-
lam tarihine uymayacağını belirterek bunun Doğu için İslam öncesi 
ve sonrası olarak ikiye ayrılması gerektiğini, İslam dininin ve huku-
kunun tarihi kendi şartlarına göre biçimlendirdiğini yazmıştır.  Tezâ-
kir ve Ma’rûzât, Türk tarihçiliğinde bu yönüyle son derece kıymetli 
eserlerdir. Devrin hâdiseleri açık ve gizli taraflarıyla ortaya konularak 
hazırlanmıştır.

Her iki eser, Tanzimat ve Sultan II. Abdülhamiddevirlerinin siyasî, 
iktisadî ve içtimaî tarihini aydınlatan ana kaynak vasfınahaizdir. Cev-
det Paşa yeri geldikçe Avrupa devletleriyle Osmanlılar arasındaki uy-
gulamaların ve anlayışların mukayesesini yapmaktan da geri durmaz. 
Avrupa’yı körü körüne taklidin gelecekte onulmaz yaralar açacağını 
dile getirir. Gayret-i diniye ile gayret-i vataniye kavramları bunlardan 
biridir.Paşa’ya göre Avrupa’da gayret-i dinîye yerine gayret-i vata-
niye yerleşmiştir. Lakin bu da feodalite asırlarının son bulması ile 
ortaya çıkmış ve Avrupalıların çocukları pek çok zamandan beri vatan 
sözünü işiterek büyümüşlerdir.206 Neticede nice yılların sonunda “va-
tan uğruna” kelâmı askerler arasında yer etmiştir. Osmanlı devletinde 
ise durum tamamen farklıdır.
206 Ahmet Şimşirgil- E. Buğra Ekinci,	Ahmet	Cevdet	Paşa	ve	Mecelle, s. 34.
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Biz de vatan denilirse askerin köylerindeki meydanlar hatırlarına 
gelir. Biz şimdi vatan sözünü ortaya koyacak olsak zaman içerisinde 
halkın içerisinde yer ederek Avrupa’daki değerini bulacak olsa bile 
gayret-i diniye kadar kuvvetli olamaz. Onun yerini tutamaz. O hale 
gelmesi ise uzun bir zaman alır. O vakte kadar da ordularımız ruhsuz 
kalır.207 Zira Osmanlı devleti askeri bir devlettir.

Din, yani İslâmiyet, Devlet-i Aliyye için varlığının devamını ken-
disine borçlu olduğu bir hakikattir. Osmanlılar da yeryüzünde din-i 
İslam’ınhâmisi olan yegâne devlettir. Cevdet Paşa, 1774-1826 vaka-
larını tasvir eden meşhur tarihinde ise, selefi olan vakayinüvislerin 
eserlerine geniş ölçüde dayanmak ve vakayinüvislik ananesini kısmen 
takip etmekle beraber, çağdaş diğer telifleri ve kaynak malzemesi ile 
yetişebildiği devrin ricalinden dinledikleri haberleri de kullanmıştır.208

Böylece yalnız hâdiselerin cereyan şeklini tasvirle yetinmeyip, 
vakalar arasındaki irtibatları kurmaya çalışmış ve zikredilen devre-
ye ait vakayinüvis teliflerinin kıymetli bir tahlil ve tenkidini ortaya 
koymuştur. Bu vasfıyla gösterdiği kudret sebebiyle, araştırıcılar, çok 
defa onun eseriyle iktifa edip kaynaklarına müracaatı gereksiz gör-
müşlerdir.209

Kısas-ı Enbiyâ isimli eserinin her cildi tamamlandıkça, bir nüsha-
sını güzelce ciltletipPertevniyal Valide Sultan’a takdim ederdi. Valide 
Sultan, bu takdimelerden pek mütehassis kalarak, kıymetli hediyeler-
le mukabelede bulunurdu. Âli, Fuat ve Mithat Paşa gibi azılı hasımla-
rının hücumlarında veya önemsiz görevlere getirmek210 istemelerinde 
muhakkak ki kendisini çok takdir eden Valide Sultan’ın himâyesi im-
dadına yetişirdi.211

Evkaf Nâzırlığına tayininde de onun dahli olduğu anlaşılmaktadır. 
Nitekim Sultan Abdülaziz’in hal’i üzerine Pertevniyal Valide Sultan 
da kudret sahnesinden çekildiği için, Cevdet Paşa hamisiz kalmıştı. 
İşte böyle bir zamanda, Mithat Paşa onu Divan-ı Ahkâm-ı Adliye âzâ-
lığına getirmişti. Tesis ettiği ve senelerce nazırlığını yaptığı bir diva-
na kıdemsiz bir âzâ sıfatıyla vazifelendirilmesi, şüphesiz ki kendisini 

207 Ahmet Cevdet Paşa, Ma’ruzat,(haz. Yusuf Halaçoğlu), İstanbul 1980, s. 114.
208 Ahmet Şimşirgil- E. Buğra Ekinci,	Ahmet	Cevdet	Paşa	ve	Mecelle, s. 35.
209 Ümit Meriç, Cevdet	Paşa’nın	Cemiyet	ve	Devlet	Görüşü, İstanbul 1979, s. 14-22.
210	Tezâkir, Tezkire 13-20, s. 226
211 Ahmet Şimşirgil- E. Buğra Ekinci,	Ahmet	Cevdet	Paşa	ve	Mecelle, s. 35.
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aşağılamak mânâsını taşıyordu.212

Belki de devlet içerisinde yıllarca süren bu yalnızlığı sebebiyle 
Cevdet Paşa’nın medrese hocalığı yapma aşkı hiç sönmemiştir. Tezâ-
kir adlı eserinde bu husustan bahsederken: “Âlemin bu hallerinden 
müteneffir olarak eskiden beri emelim olduğu üzere Fatih’teki med-
rese odasının döşemesini yenilemek yahut Hamidiye medresesine 
yerleşmek üzere lâzım olan tedarikleri görmeye teşebbüs eyledim” 
demektedir.

Hatta bu demlerinde: 

“Yârin vefası yok dil-i ağyar kînecû

Cevdet azimet etmeli uzlet diyarına”213

Demiştir.

[Dostların vefası kalmamış hasımlar ise öç almaya çalışmakta. 

Bu durumda Cevdet’e uzlet köşesine çekilmek düşüyor]

Ve yine:

“Lafz-ı vefayı yazsa da bilmez mealini,

Kimse güvenmesin bu zemâne kibarına”

beyti onundur.

[Vefa kelimesi yazılı olsa da mealini kimse bilmez.

 Hiç kimse bu zamanın ileri gelenlerine güvenmesin.]

Ancak zaman neler gösterir bilinmez demişler. Çok geçmeden 
Mithat Paşa Sultan II. Abdülhamid Han tarafından sadaretten alın-
dı. Bir müddet dışarıda kalan Mithat Paşa önce Suriye, sonra Aydın 
valiliğine getirildi. İşte bu sıralarda padişah, amcası Sultan Abdüla-
ziz Han’ın tahttan indirilmesi ve ölümü ile alâkalı tahkikat açtırmıştı. 
Mithat Paşa da hakkında tevkif emri çıktığını öğrenir öğrenmez 18 
Mayıs 1881’de Fransız konsolosluğuna sığındı. Eski bir sadrıâzam ve 
hâlen bir vilâyetin valisi olan şahsın böyle bir hareketi, yakın tarihin 
en talihsiz vakalarından sayılmıştır.214

212 Ahmet Şimşirgil-E. Buğra Ekinci,	Ahmet	Cevdet	Paşa	ve	Mecelle, s. 35.
213	Tezâkir 40-Tetimme, s. 62.
214 Ahmet Şimşirgil- E. Buğra Ekinci,	Ahmet	Cevdet	Paşa	ve	Mecelle, s. 36.
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İşte Fransız konsolosluğundaki Mithat Paşa’ya Adliye nâzırıAh-
met Cevdet Paşa şu mektubu gönderecektir:

“İzmir’de Fransa devleti başkonsoloshânesine firar eylediğiniz 
hakkında resmî tebliğ vuku bulmamış olsaydı, kat’iyyen inanmaz-
dım. Hele bana İstanbul’a ancak bir ecnebi gemisiyle gidebileceğiniz 
ve İstanbul’da da ancak büyükelçilerin taahhüdü altında bir mahke-
mede muhakeme edilmeyi kabul ettiğiniz hakkında yolladığınız ha-
ber, inanılacak gibi değildir. Başka tedbirlere hacet bırakmadan der-
hal çıkarak teslim olmanızı rica ederim.215”

Zaten Sultan II. Abdülhamid Han’ın Fransa büyükelçisini tehdi-
tetmesi de semeresini vermiş ve Mithat Paşa konsolosluktan alınarak 
İstanbul vapuruna götürülmüştür. Burada Cevdet Paşa da vardır. Cev-
det Paşa, ilk medrese arkadaşlığı yaptıklarıMithatPaşa’ya beraberce 
İstanbul’a gideceklerini, orada mahkemeye çıkacağını, fakat vapur 
limanda iken kendisinin ve müddeî-i umumî Latif Bey’in hazırlık 
sorgusunu yapacağını, istediği gibi cevap verebileceğini söylemiştir.
Mithat Paşa içine düştüğü vaziyetin ve Fransızlara sığınmakla yap-
tığı büyük hatanın farkına varacak ve daha sonra hatıralarında “Yal-
nız bana değil, evlatlarıma da kalacakhayatımın lekesidir” diyerek 
itirafta bulunacaktır.216 Yıllarca aleyhindeçalıştığı Cevdet Paşa›nın 
nezaretinde gelişini nasıl karşıladığını ve ayrıca ezildiğini de tahmin 
etmek güç olmasa gerektir.

II - Tarihle İlgili Eserleri

1-Tarih-i Cevdet:

Cevdet Paşa’nın otuz senede hazırladığı bu eser, Kaynarca Ant-
laşması’ndan (1774), yeniçeri ocağının kaldırıldığı 1825 yılına kadar 
olan dönemi kapsar. Cevdet Paşa bu eseri yazarken vakanüvis tarih-
leri, resmî vesikalar, safaratnâmeler, özel tarihler, hatıralar, arşiv ka-
yıtları, resmî yazılar ve mecmualar gibi çok sayıda ve farklı alandaki 
kaynakları taramış217 ve dikkatli bir eleştiriden geçirmiştir. 

215	Tezâkir, 40-Tetimme, s. 210-211.
216 Ahmet Şimşirgil-E. Buğra Ekinci,	Ahmet	Cevdet	Paşa	ve	Mecelle, - s. 37
217 Ahmet Cevdet Paşa, Tarih-i	Cevdet, Üçdal Neşriyat, İstanbul 1983, c. I, s. 6
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Arap ve Fars tarihçilerin eserlerini de gözden geçiren Cevdet Paşa, 
Avrupa dillerinde yazılan tarihlerden de yararlanmıştır. Onun tarih 
görüşü üzerinde en çok etkiyi şüphesiz İbn Haldun bırakmıştır.

Cevdet Paşa, tarihini kendinden önceki vakanüvisler gibi, yıl yıl 
yazmış olmakla birlikte yeri geldikçe ve ilgisi olduğu zaman, Avrupa 
devletlerinin o günkü durumlarından ve Osmanlı’ya karşı uyguladık-
ları politikalardan da bahsederek218 tarihsel olguların içyüzünü aydın-
latmaya çalışmıştır. 

Otuz yılda tamamlanan Târîh-i Cevdet’in çeşitli tertip ve baskıla-
rı vardır. Bunlardan birincisi, ilk üç cildi 1270-1273’te (1854-1857) 
basılmış ve 1301 de (1884) tamamlanmış olanıdır. İkincisi, Cevdet 
Paşa’nın bazı ekler ve düzeltmeler yapmak suretiyle Matbaa-i Osmâ-
niyye’de 1309’da (1891) yapılan baskısıdır ki buna “tertîb-i cedîd” 
adı verilmektedir.

2- Tezâkir:

Cevdet Paşa’nın vakanüvisliği zamanında (1855-1865) bizzat 
kendisinin de içinde bulunduğu olaylara dair tuttuğu notlardan te-
şekkül eden bir hatırat niteliği taşımaktadır. Cevdet Paşa bu notları 
kendisinden sonra vakanüvis olan Ahmet Lutfi Efendi’ye tezkireler 
halinde yollamıştır. Bu sebepten dolayı da esere Tezâkir-i Cevdet adı-
nı vermiştir219. 

Kırk tezkireden meydana gelen eserin ilk tezkiresi daha önceki 
vakanüvislerin durumları hakkındadır; ardından gelen dört tezkire-
Ahmet Lutfi Efendi’ye bazı vesikalar gönderdiğine dairdir. 6 ile 39. 
tezkirelerde ise Cevdet Paşa’nın bizzat yaşadığı Tanzimat devrinin 
bir kısım olayları ile bu dönemin hemen hiç bir eserde bulunmayan 
siyasî, sosyal ve ahlâkî durumu yer almaktadır. Eserde Bosna-Her-
sek teftişi, Kozan ıslahatı gibi kendisinin katıldığı olaylarla devlet ve 
saray adamlarının birbirleriyle olan çekişmeleri, türlü menfaat çatış-
maları, İstanbul’un o zamanki iç yüzü samimi ve sade bir dille anla-
tılmıştır. 

Son tezkirede kendi biyografisi yer almaktadır. Eserin ilk tezkire-
leri Târih-i Osmânî Encümeni Mecmuası’nın 44. ve 47. sayılarında 

218 Ahmet Cevdet Paşa, Tarih-i	Cevdet, c. I, s. 6
219	Tezâkir,	40-Tetimme, s. 10
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“Vakanüvis Cevdet Paşa’nın Evrakı” adı altında yayımlanmıştır220. 

Yeni harflerle tam bir neşri ise Mehmet Cavit Baysun tarafından 
dört cilt halinde yapılmış olup 1-12. tezkireler 1. Kitap13-20. tezki-
reler 2. kitap, 21-39. tezkireler 3. Kitapve 40. tezkire 4. kitap olarak 
Türk Tarih Kurumu tarafından basılmıştır221. Eserin 1986’da yine 
Türk Tarih Kurumu tarafından aynı tertip üzere ikinci baskısı da ya-
pılmıştır. 1991’de yine Türk Tarih Kurumu tarafından aynı tertip üze-
re üçüncü bir baskısı da yapılmıştır. Tezâkir-i Cevdet’in Cevdet Pa-
şa’nın el yazısıyla olan müsveddeleri yirmi bir defter halinde İstanbul 
Belediyesi Atatürk Kitaplığı’nda bulunmaktadır222. Tezâkirle alakalı 
bilgilere daha detaylı olarak ilerleyen bölümlerde değinilecektir.

3- Mâ’ruzât:

1839-1876 yılları arasındaki tarihî ve siyasî olayların özet halinde 
yazılmasını şifahî olarak isteyen Sultan II. Abdülhamid’in emriyle ka-
leme alınmıştır. Padişaha sunulması dolayısıyla müellifin “Ma’rûzât” 
adını verdiği bu eser “cüzdan” denilen kısımlara ayrılmıştır223. 

Devrine göre sade bir dille ve beş cüzdan halinde kaleme alınan 
Mâruzât’ın, halen mevcut olmayan birinci cüzdanı Tanzimat’tan 
Abdülmecid’in saltanatının sonlarına, ikinci cüzdanı Sultan Abdüla-
ziz’in ilk devirlerine, üçüncü cüzdanı Sultan Abdülaziz’in aynı yılda 
Mısır seyahatinden 1864 yılında Fırka-i İslâhiye’nin İskenderun’a224 
çıkışına, dördüncü cüzdanı 1866 yılına, beşinci cüzdanı ise aynı 
tarihte Halep225zaptiyesinin tanziminden II. Abdülhamid’in saltanatı-
nın ilk devirlerine kadar gelmektedir226. 

Eser, Tezâkir’le ayın zamanlara ait olup aynı kalemden çıkmış 
olmasına rağmen takdim şekli, gayesi ve muhtevası bakımından 
önemli farklılıklar taşır. Nitekim Ma’rûzât’ın, Abdülhamid’in isteği 
doğrultusunda ve onun mizacına uygun bir dille yazıldığı ve yer yer 
dedikodulara bile yer verilmesi sebebiyle Tezâkir’den ayrıldığı dik-
kati çeker. Bu bakımdan her iki eser birbirini tamamlar mahiyettedir. 

220 Yusuf Halaçoğlu, M. Akif Aydın, “Cevdet Paşa”, DİA, c. 7, s. 445
221	Tezâkir, c. 1-4. s. 11
222 Yusuf Halaçoğlu,  M. Akif Aydın, “Cevdet Paşa”, DİA, c. 7, s. 445
223 Ahmet Cevdet Paşa, Mâruzât, s. 12. 
224	Tezâkir, Tezkire 21-39, s. 133.
225	Tezâkir, Tezkire 21-39, s. 215.
226 Yusuf Halaçoğlu, M. Akif Aydın, “Cevdet Paşa”, DİA, c. 7, s. 445
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Ma’rûzât’ın cüzdanları II. Abdülhamid’in tahttan indirilişine kadar 
onun yanında kalmış, daha sonra Yıldız evrakı arasında ele geçmiştir. 
Bu arada birinci cüzdan kaybolmuştur.227Eserin Cevdet Paşa’nın el 
yazısı ile olan müsveddeleri İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı’n-
da bulunmaktadır.

4- Kısas-ı Enbiya ve Tevârih-i Hulefâ

Hayatının son yıllarına doğru yazdığı bir eserdir. Hz. Âdem’den 
Hz. Muhammed’e kadar gelip geçen peygamberlerin kıssalarından, 
İslâm dininin ortaya çıkışı, Hz. Peygamber’in hayatı ve Hulefâ-yiRâ-
şidîn ile Emevî, Abbasî halifelerinden, diğer Türk-İslâm devletle-
rinden ve Osmanlı tarihinin 1439 yılına kadar olan ilk devirlerinden 
bahseder. 

Daha çok eğitim ve öğretim gayesiyle kaleme alınan eserin tama-
mı on iki cüzdür. İlk altı cüzü Cevdet Paşa’nın sağlığında basılmıştır. 
Tam ve yanlışsız şekli ise kızı Fatma Âliye Hanım tarafından 1915’te 
on iki cüz halinde neşredilmiştir. Bu baskı, bazı kelimelerin karşılık-
tan parantez içinde verilerek aynen Latin harflerine aktarıldığı gibi 
sadeleştirilmek suretiyle de yayımlanmıştır. Eser ayrıca Kazan Türk-
çesi’ne de çevrilerek iki defa basılmıştır. Bu eserinde yer yer üslûp 
şaheseri denebilecek örnekler ortaya koyan Cevdet Paşa’nın dili daha 
sonra birçok yazar tarafından takdirle karşılanmıştır.

III - Tezâkir

Tezâkirdiğer eserlerinden bir mahiyet farkı ile diğerlerinden ay-
rılır. Öncekilerde olayların ne kadar dışında ise bu eserinde Cevdet 
Paşa olayların o kadar içindedir. Tarihi olayları kapsamakla birlikte 
tümüyle tarihi nitelikte açıklanmayacak bir eser ortaya çıkmıştır. 

Eser, Cevdet Paşa’nın diğer çalışmalarından birinci derecede adıy-
la ayrılmaktadır. Resmi görevle bulunduğu228, fiilen tanıklık ettiği 
olayları eleştirel yaklaşımla ele almış olması eserin özgün olan diğer 
boyutunu meydana getirmektedir. Her iki boyutu –adı ve işlevi- ile 
Tezâkir yeni bir yaklaşımı yani bir yöntemi denemektedir. Bir başka 
deyişle eser bu yeni yaklaşım denemesi ile üzerinde durulmaya değer 
bir çalışmadır. Bu konudaki ayrıntıya geçmeden önce eserin adı ile 
ilgili bilgilere yer vermek uygun olacaktır.
227 Yusuf Halaçoğlu, M. Akif Aydın, “Cevdet Paşa”, DİA, c. 7, s. 445
228	Tezâkir, Tezkire 1-12, s. 5
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“Tezâkir”, Arapça “zikr” kökünden türeyen ‘tezkire’nin çoğulu-
dur. Esere anlamını veren bu tekil ifadenin sözlükteki karşılığı “hükü-
metten alınan izin kâğıdı”; “bazı meslek sahibi kimseler için yazılan 
biyografi229’’ anlamına gelen ‘tezkire’ geleneğinin Türk kültüründe 
önemli bir yeri vardır. Bu çerçevede Feriüddin Attar’ın Tezkiretü’l-
Evliya’sı ile Kınalızade Hasan Çelebi’nin Tezkiretü’ş Şuâra’sı ilk 
elde hatırlanan tezkirelerdir. Ancak Cevdet Paşa’nın Tezâkir’inde 
biyografi son derece sınırlı bir unsur olarak yer almakta o nedenle 
de buradaki örneklerden ayrılmaktadır. Tezâkir’de biyografiler ancak 
olaylar gerektirdikçe söz konusu edilmekte bu anlamda ana unsur ‘bi-
yografi’ değil ‘olaylar’ olmaktadır.230

Tezâkir 40 tezkire’den meydana gelmiştir. Birinci tezkire vak’anü-
visler arasında  geçerli olan yöntemlerle daha önce vak’anüvislik yap-
mış olanlar hakkında bilgiler yer almaktadır.231 Müteakip 4 tezkirede 
ise Ahmet Lütfi Efendi’ye bazı beleler gönderildiğine dair açıklama-
lar bulunmaktadır.232 Bundan sonra 39. Tezkireye kadar olan diğerleri 
ise eserin en önemli bölümlerini teşkil eder. Burada Ahmet Cevdet 
Paşa bizzat görüp yaşadığı olayları eleştirel bir biçimde gözler önüne 
sermekte, Tanzimat döneminin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve 
ahlaki cephelerine yer vermektedir. Sık değişen görev hareketliliği 
Ahmet Cevdet Paşa’ya ülkenin çok farklı yerlerinde bulunma imkanı 
sağlamıştır.233 Eserde bu fırsatları çok iyi kullandığını işaret eden göz-
lem ve deneyler dikkat çekmektedir.

Tezâkir’in 4. Cildi tümüyle 40. Tezkireden meydana gelmektedir. 
Bu son tezkire kendi deyişiyle “terceme-i hal’-i âcizânesini” kapa-
samaktadır. Özgeçmişinin bu ciltte ortaya çıkan ayrıntısında diğer 
tezkirelere yayılan görev faaliyetleri dahil olmak üzere çocukluğu, 
gençliği; öğrenim hayatına, mesleki tecrübelerine dayalı gözlem, 
eleştiri ve değerlendirmeler bir kez daha dile getirilmektedir. Önceki 
tezkirlerin vak’anüvislik ile sınırlı ilk elden tanıklık ve değerlendir-
me işlevinin sınırlılıkları bu tekirede aşılarak süreç içinde söz konusu 
olan olay, anı ve gözlemler ilgili dönemlere oturtulmak  sûretiyle an-
229 Ferit Devellioğlu, “Tezakir”, Osmanlıca-	Türkçe	Ansiklopedik	Lügat,	Aydın	Ki-
tapevi,	Ankara, 1970, s. 1612
230 İsmail Doğan, “Sosyolojik Bir Malzeme Olarak Tezâkir”, Ankara Üniversitesi 
Eğitim	Bilimleri	Fakültesi	Dergisi, Ankara, 1996, S, 29. s. 16.
231	Tezâkir, Tezkire 1-12, s. 3-4.
232	Tezâkir, Tezkire 1-12, s. 4-5.
233	Tezâkir, 6 ile 39 arası bütün tezkirelerde görev yerleri ile ilgili bilgiler vermek-
tedir.
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latımaktadır. Bu anlatım içinde, bir devlet, eğitim ve kültür adamının, 
dönemin siyasi ve toplumsal hayatı ile kesişen önemli ayrıntılarına 
yazarının çizdiği çerçeve içinde tanık olunmaktadır

Kırkıncı tezkireye göre Cevdet Paşa’nın hayat hikâyesinin gelişti-
ği ana hatlar şu şekilde ele alınabilir: Cevdet Paşa, büyük babasından 
tevârüs eden bilim sevgisini şahsında filizlendirecek ve yaşam biçi-
mine dönüştürecek fırsatları çok iyi kullanmıştır. İnanılmaz derecede 
okuma, öğrenme ve başarma azmi ile doludur.

Cevdet Paşa’nın burada işaret edilen okuma ve başarma azminin 
insanı şaşırtan tecrübesini kendisi şöyle açıklar: ‘’Ulum	–ı	âliye	tah-
siline	pek	ziyade	mükibb-ü	münhemik	olduğum	cihetle	evâil-i	halim-
de	geceleri	yatağa	yatmayıp	kitap	mutâlâ’a	ederken	uyuklar	ve	kitap	
üzerinde	uyur	ve	uyanıp	yine	kitaba	sarılır	idim.	Eyyam-ı	tatilde	ol-
sun	dinlenmez	idim.	Bu	suretle	vücuduma	za’f	geldi234(…)’’

Öğrenim gördüğü dönemde İstanbul bilge ve âlim insanların 
çok olduğu, kültürel hareketliliğin yaşandığı bir dönemdir. Kendi 
ifadesiyle her biri bir Dar-ul Fünûn işlevi olan Mola MuratTekesi, 
Tefsir-i Mevakib sahibi Fehim Efendi ve Küçük Mustafa Paşa; zâhirî 
ve batınî ilimleri çok iyi bilen Kuşadalı İbrahim Efendi, Vidinli Hoca 
bu dönemin canlı bilim ve kültürel hayatının önemli isimleri arasın-
dadır.235

Cevdet Paşa’nın bir devlet adamı olarak siyasi görevlerinin yanısı-
ra eğitim ve kültür adamı olarak yer aldığı faaliyetler de Tezâkir’in ana 
hatları içindedir. Meclis-i Maarifin teşkili, Dar’ul-Funûn açılışı236, 
Encümen-i Danişin kuruluş237 ve faaliyeti, Hukuk Mektebi’nin kuru-
luşu gibi eğitim olaylarının ayrıntıları ile Mecelle238, Metn-i Metin239, 
Tarih-i Cevdet, Mukaddime Tercemesi, Takvim’ül-Edvar gibi eserle-
rin yazılış öykü ve amaçları bu bölümde yer alıyor. Kültür hayatının 
karakteristik bilim ve kültür tartışmalarının varlığını da bu bölümde 
tanık olunmaktadır. Örneğin Cevdet Paşa’nın Takvim’ül-Edvar adlı 
eserini ‘’Türkçe bilim dili olmaz’’ anlayışının yanlışlığını kanıtlama 
ürünü olarak takdim etmiş olması yaşadığı dönemde böyle bir tartış-
234	Tezâkir, Tetimme 40, s. 12.
235	Tezâkir, Tetimme 40, s. 10-16.
236	Tezâkir, Tezkire 1-12, s. 13.
237	Tezâkir, Tezkire 1-12, s. 5.
238	Tezâkir, Tetimme 40, s. 120.
239	Tezâkir, Tezkire 1-12, s. 63-64, Tezâkir, Tetimme 40, s. 73
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manın varlığı ile ilgili olarak düşünülebilir. Ayrıca onun bazı eserler 
için yazdığı ‘’takriz’’ entelektüel cesaretin Cevdet Paşa’ya özgü ör-
neği olarak biraz da geçmişin özlemini duyduğu entelektüel tartışma 
iklimini ihya denemeleri olarak kabul edilebilir.  

Eleştiri, Cevdet Paşa’nın yöntemine yansıyan önemli bir tekniktir. 
Tezakir’de kişiler ve icraatlar  kadar olay ve olgular da eleştirel yak-
laşımla sunulmaktadır. Mustafa Reşit Paşa’yı sadarete getiren sartları 
betimleyen şu sözleri ince ve ironiqûe bir eleştiridir: 

“Bu	devrin	ricâli	güzel	ömür	geçirdiler,	hoş	geçindiler	ve	pek	çok	
irad	ve	akar	edindiler.	Haklarını	inkar	etmeyelim.	Dulab-ı	devleti	gü-
zelce	idare	ettiler.	Muvazene-i	maliyeyi	dahi	gözettiler.	Fakat	haricen	
şan	ve	itibar	kazanmayıp	umûr-ı	politikanın	hüsn-i	tasviyesinde	râcil	
(yaya,bilgisiz)	kaldılar	ve	dahilen	dahi	halk	arasında		-rüşvet	ve	irti-
kap	ile	itham	olundular.	Zat-ı	Şahane	de	onlardan		usandı	ve	nihayet	
Rıza	Paşa’yı	Hariciye	Nezâretiyle	Paris’ten	Dersaate’	(…)	Sadarete	
geçirdi.	Elhasıl	Riza	Paşa	devri	geçip	Reşit	Paşa	Devri	Zuhûra	geldi.240

Dönemin siyasi olayları basta Padişahlar olmak üzere icraat so-
rumluluğunda olan devlet adamları; Tanzimatın İlanı, Islahat Ferma-
nı241, bazı bölgelerdeki siyasi ve etnik sorunla242; ülke içinde isyanlar243 
Tezakir’de  yer almaktadır. Cevdet Paşa  bu olayların bir çoğunda 
teftiş, ıslahatçılık gibi işlevlerle etkin  görevler üstlenmiştir. Bu bağ-
lamda olmak üzere bir dönem ‘Bosna ciheti müfettişliği244’ görevi 
ile Bosna-Hersek245 ve İşkodra’da bulunun Cevdet Paşa  bir başka 
dönem Anadolu’da Islahat yapmak üzere kurulan Fırka-i Islahiyye 
heyetinde ‘memuriyet-i fevkalâde’ ile görevlendirilmişti.

Eserin geneli içinde ayrıntıları ile birlikte siyasi boyut çok zengin 
bir yelpaze ortaya çıkmaktadır Macar isyanı246, Rusya ile sorunlar247, 
Kırım Savaşının Çeşitli safhaları248, kutsal bölgelerde meydana gelen 
isyan249, Lübnan’da Dürziler ile Mâruniler arasındaki çatışmalar250, 
240	Tezâkir, Tezkire 1-12, s. 11
241	Tezâkir, Tezkire 1-12, s. 67-89
242	Tezâkir, Tezkire 21-39, s. 112
243	Tezâkir, Tezkire 13-20, s. 268-272
244	Tezâkir, Tezkire 21-39, s. 63
245	Tezâkir, Tezkire 21-39, s. 19-21
246	Tezâkir, Tezkire 1-12, s. 12
247	Tezâkir, Tezkire 1-12, s. 12, Tezâkir, Tezkire 1-12, s. 53
248	Tezâkir, Tezkire 1-12, s. 23-25
249	Tezâkir, Tezkire 21-39, s. 215, Tezâkir, Tezkire 1-12, s. 143
250	Tezâkir, Tezkire 13-20, s. 109
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Sırbistan’daki karışıklıklar251, İşkodra İsyanı252, Kuleli Vak’ası, Kozan 
İsyanı, Karadağ sorunu253 gibi çeşitli siyasi hareketler254gözlem ve de-
ğerlendirmelere konu olmaktadır. Bunun yanı sıra Tanzimat255’ın ilan 
ve sonuçları, vükelâ entrikaları256, Islahat Fermanı, Padişah Cülusları, 
Ali ve Fuat Paşaların sadareti gibi özel/siyasi olaylar da eleştirel tarzda 
sunulmaktadır.257

Verilen canlı ve çarpıcı örnekler ülke ekonomisinin nasıl bir dar 
boğazdan geçtiğini, sosyal hayatın ise hangi değerler ve alışkanlıklar 
üzerinde hayatiyet bulduğunu göstermektedir. Bunlardan ekonomik 
bir terim olan Fransızca ‘crise’ sözcüğünün Osmanlı literatürüne giriş 
öyküsü son derece ilginçtir. Konu hikâye edildikten sonra Ahmet Cev-
det Paşa şöyle değerlendirme yapıyor: “Görüldü ki devletin masârifi 
varidatını haylice aşmış. Maliye ise sahihen fenalaşmış. Hazine bir 
crise haline düşmüş. Bak belaya ki crise lafzının lisan-ı Türkî’de 
tercümesi yok. Âna mukabil bir kelime bulmak dahi bir mesel oldu. 
Bir gece Fuat Efendi’nin yalısında bulunduk ve mesele dermeyân 
edildi. Led’et-taharri ‘buhran’ lafzı bulundu crise tercümesi olarak 
kabul edildi.”258

Tezâkir’de ekonomik kriz ile ahlaki çöküntü arasında paralellik 
kurulmaktadır. Mısırlı M.Ali Paşa259’nın yakın çevresinin bol para ve 
aşırı tüketim hırsı ile İstanbul’a ve Saray çevresine getirdikleri yeni 
alışkanlıkların mali denge ile birlikte fuhuş, rüşvet, irtikâp vb. olaylara 
yol açtığı şeklindeki toplumsal olumsuzluklara da yer verilmektedir.

Tezâkir’de yer alan en uzun ve ayrıntılı konulardan biri de Fırka-i 
İslâhiye’dir. Anadolu’da ıslahat yapmak üzere kurulan Fırka-ı İslâhi-
ye’ye Cevdet Paşa “fevkalade memuriye-i mahsusa” ile iştirak etmiş-
tir.260 Fırka-i İslâhiye’nin görevi “Kozan’ın zapt-u ıslahı, isyan halinde 
olan Zeytûn261 nahiyesinin ıslah ile Kürt Dağı262 diye isimlendirilen 

251	Tezâkir, Tezkire 13-20, s. 76
252	Tezâkir, Tezkire 13-20, s. 157
253	Tezâkir, Tezkire 21-39, s. 51, Tezâkir, Tezkire 13-20, s. 48-49
254	Tezâkir, Tezkire 1-12, s. 13
255	Tezâkir, Tezkire 1-12, s. 7.
256	Tezâkir, Tezkire 1-12, s. 31-32.
257	Tezâkir, Tezkire 13-20, s. 26.
258	Tezâkir, Tezkire 1-12, s. 21.
259	Tezâkir, Tezkire 1-12, s. 36.
260	Tezâkir, Tezkire 1-12, s. 12.
261	Tezâkir, Tezkire 21-39, s. 120-123.
262	Tezâkir, Tezkire 21-39, s. 127.
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Gâvur dağlarından263 dolaşarak buralarda meydana gelen bazı kıpır-
danmaları bastırmaktır. Bu vesile ile Cevdet Paşa Güneyin ve Güney-
doğu Anadolu Bölgesinin kırsal ve dağlık kesimi ile belli başlı yer-
leşim merkezlerinde bulunmuş, söz konusu yerlerde siyasi ve sosyal 
uygulamalarda aktif rol oynamıştır. 28. Tezkire’den anlaşılacağı üze-
re hükümetin kolluk gücü görevinden çok sosyalizasyon işlevi daha 
baskın olan bir faaliyet göstermiştir. Elbette ki kanun dışı hareketle 
mücadelenin gerektirdiği yöntem ve uygulamalar gerçekleştirilmiştir. 
Fırka’yı dönemine özgü terörist güçlerle mücadelede ortaya koyduğu 
enerji ve yöntemiyle değerlendirmenin bu güne uyarlanması önemli 
sonuçlar vermesi beklenebilir. Herhalde fırkanın kuruluş organizasyo-
nu ve yöntemi üzerinde durulması gereken ilk önemli kısımdır. Ama 
bunlar içinde en önemlisi bir askeri gücün, döneminin saygın bir bilim 
ve kültür adamını çok önemli bir rol ve işlevle gruba almasıdır.

Sonuç

Sonuç olarak Ahmet Cevdet Paşa, 1855-1865 yılları arasındaki 
olayları kaydetmiş olduğu Tezâkir eseri ile vakayinüvislik ve tarih-
çiliğini aşan bir tarzı denemiştir. Yerinde inceleme, gözlem, olay ve 
kişi eleştirileri mukayeseli tahliller gibi sosyolojik yönteme daha 
yakın teknikler kullanmıştır. Olayların belli bir zamana ve mekâna 
özgü olmaktan çıkarılarak genel-geçer standandartlara oturtulması ve 
bunlardan her dönem ve olay için sonuçlar çıkarılması Tezâkir’i salt 
tarihi bir malzeme olmaktan daha fazlası yapmaktadır. Tezâkir ait ol-
duğu döneme sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasi boyutlarda tanıklık 
etmektedir. Yaşadığı toplumun değişim sorunlarını ve sancılarını son 
derece yakından gözleyen Cevdet Paşanın Tezâkir’deki bu tanıklığı-
nın söz konusu boyutlarda araştırmacılara, aydınlara, önemli mesaj-
ları bulunmaktadır. Buna göre;

Balkanlar üzerinde ve özellikle de Bosna-Hersek üzerinde çalı-
şan, fikir üreten, politika yapan; araştırmacı aydın ve siyasilerin Tezâ-
kir’deki Bosna notlarından öğreneceği çok şey vardır.

Tanzimat’ın siyasi arka planına ilişkin özgün malzeme ve değer-
lendirmeler Tezâkir’i, Tanzimat araştırmacılarını ihmal etmemesi ge-
reken bir eser haline getirmektedir.

Güneyde ve Güneydoğu Anadolu’daki göçebe ve aşiret kültürü 
üzerinde yapılacak araştırmalar için Tezâkir önemli bir kaynaktır.
263	Tezâkir, Tezkire 21-39, s. 108.
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Türkiye’nin Sosyo-kültürel yapısını, yakın tarihin dönüşüm ve 
değişim kültürü üzerinde izlemek ve geliştirmek isteyen sosyologlar 
için Tezâkir’in gerekli bir kaynak olduğu söylenebilir.

Döneme özgü terör ve isyan benzeri oluşumlara karşı oluşturulan 
siyasi güç içinde en az diğerleri kadar sorumluluk ve yetki ile dona-
tılmış ilmiye sınıfından birinin yer almış olması Cumhuriyet Türki-
ye’sinde terör karşısında yöntem arayışında ibretlik bir örnektir.
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“FATMA ALİYE’NİN II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ YENİ-
LİKÇİ ARAYIŞLARA KARŞI TUTUMU”

MİNE DEMİRBİLEK

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf, 

İLAMER Tefsir Araştırma Grubu Öğrencisi)

Fatma Aliye Hanım’ın Hayatı

İlk kadın yazarımız ve felsefecimiz olarak tanınan Fatma Aliye 
eserleri ve düşünceleri ile kadının nesne olarak tartışıldığı bir dönemde 
özne olmayı başarabilmiştir. Bu sebeple bizim için önemlidir. Onun 
zihin yapısı, hayata bakış açısı ve meseleleri değerlendiriş biçimi 
hakkındaki en önemli ipuçlarını yaşadığı dönem, yetiştiği çevre ve 
aile yapısı vermektedir. Fatma Aliye Hanım’ı daha iyi tanımak için bu 
unsurlardan bahsetmenin faydası olacağı kanısındayız. 

Fatma Aliye, 1862 yılında Ahmet Cevdet Paşa ile Adviye Ha-
nım’ın kızı olarak İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Fatma Aliye Hanım 
üç yaşındayken babasının Halep Valiliği’ne atanmasından dolayı ai-
lesiyle birlikte Halep’te yaşamaya başlamıştır. Halep’teyken zamanın 
çoğunu babasının kahvecisi okur-yazar, zeki, bilgili bir adam olan 
Süleyman Ağa’nın yanında geçirir. Süleyman Ağa konuşmayı sevme-
mesine rağmen Fatma Aliye Hanım ile yakından ilgilenir, Fatma Ali-
ye Hanım’ın sorularını cevaplar. O’na hikâyeler anlatır; Fransa’dan 
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İngiltere’den bilgiler verir. Halep’teyken vaktinin geçirdiği diğer kişi 
ise Fatma Aliye Hanım’ı çok seven, onunla konuşmaktan zevk alan, 
uzun süre görmeyince hemen yanına çağırtan Mösyö Eskin’dir. Fat-
ma Aliye Hanım da Mösyö Eskin’i çok sever ve onunla geçirdiği va-
kitleri çocukluk döneminin en tatlı kısmı olarak nitelendirir.264

Ailesiyle birlikte beş yaşındayken tekrar İstanbul’a dönerler. İs-
tanbul’a döndükten sonra on üç yaşına kadar Lofçalı Hacı İbrahim 
Şevki Efendi’den matematik ve yazı dersleri almaya başlar. Beş ya-
şındayken Kuran -ı Kerim-i hatmeder. Bir süre sonra Mızraklı İlmi-
hal, Mevlidi okuyacak bilgi seviyesine ulaşır. Yedi yaşına geldiğinde 
Battal Gazi, Kan Kalesi, Muhayyelet -ı Aziz Efendi gibi eserleri oku-
maya başlar. Fatma Aliye Hanım bu dönemde babasının akrabası olan 
hocasından imla dersleri alır. Fatma Aliye’nin okumayı kendi ken-
dine öğrendiğini Fatma Barbarasoğlu Uzak Ülke: Fatma Aliye adlı 
romanında büyük bir heyecanla anlatırken Ahmet Mithat Efendi ise 
daha sıradan bir durum gibi anlatır ve küçük yaşta çocukların birşeyi 
öğrenmelerinin daha kolay olduğunu vurgular.265

Ali Sedat Bey daha sonra kendisinin hocası olan Mustafa Efen-
di’nin derslerine kardeşini de çağırmıştır. Fatma Aliye Hanım, Mus-
tafa Efendi’den din, coğrafya, tarih, Osmanlı bilgisi, astronomi 
derslerini almıştır. Hoca Mustafa Efendi, Aliye Hanım’a yalnız ders 
vermekle kalmamış, yanlış düşüncelerini silmeye ve görüş açısını ge-
nişletmeye de çalışmıştır.266 

On yaşına girdiğinde Fatma Aliye Hanım’ın Fransızca öğrenme 
arzusu başlar. Kendi imkânlarıyla Fransızca öğrenmenin yollarını 
aramış, eline geçen Fransızca gazeteleri büyük bir merakla incele-
meye başlamıştır. Sütbabasının aracılığıyla resimli bir Fransızca alfa-
besi edinmeyi başarır. Hiçbir şey anlamadan ilk dersine çalışır. Daha 
sonra Fransızca bilen piyano hocasından Fransızca dersler alır. Bütün 
bunları gizlilik içinde yaparken babası durumun farkına varır. Kızının 
Fransızca’ya olan yeteneğini ve ilgisini görünce çok şaşırır. O dö-
nemde kız çocuklarının Fransızca öğrenmeleri hoş karşılanmasa da 
kızının Fransızca öğrenme isteğini kırmaz. Fatma Aliye Hanım’ın üç 

264 Ahmet Mithat Efendi, Fatma	Aliye:	Bir	Osmanlı	Kadın	Yazarın	Doğuşu, çev. 
Bedia Ermat, Sel yay., İstanbul 2011, s.31-39. 
265 Ahmet Mithat Efendi, s.40
  Fatma Karabıyık Barbarasoğlu,	Fatma	Aliye:	Uzak	Ülke, Timaş yay., İstanbul 2007, 
s. 29-31
266 Ahmet Mithat Efendi, s. 53 
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sene boyunca konakta İlyas Matar Efendi’den ders almasını sağlar. 
Fatma Aliye Hanım İlyas Matar Efendi’yle önce dilbilgisi daha sonra 
da pratik çalışmışlardır. Fatma Aliye Hanım bu derslerde yalnız dil 
öğrenmekle kalmamış, anlama yeteneğini de geliştirerek bu yönden 
büyük faydalar sağlamıştır. 267

Ayrıca Fatma Aliye Hanım bu dönemde hayatında önemli bir yer 
tutan Ahmet Mithat Efendi’nin eserlerini okumaya başlamıştır. Hace 
-i Evvel, Hasan Mellah, Dünyaya İkinci Geliş, Rakım Efendi, Efla-
tun Bey ve Kâinat okuduğu eserler arasındadır. Ahmet Mithat Efendi 
bu durumu şöyle anlatır: “Fatma Aliye Hanım, benim değersiz ka-
lemimden çıkmış ne kadar eserim varsa hepsini büyük bir merak ve 
istekle okumuş; hatta bazı yerlerini beğenerek ezberlemiş. Sonradan 
aramızda kurulan yakınlık giderek artmış ve birbirimize “manevi ev-
lat ve baba” olmak durumuna kadar varmıştır. Birbirimizi baba evlat 
yerine koyduğumuzdan Cevdet Paşa’nın da bilgi ve rızası vardı.”  Bu 
yakınlık gelişirken Aliye Hanım, sorunun felsefesine girecek “özel 
ana baba, bir varlığın dünyaya gelmesine sebep olur. Ama bir insa-
nı, insan yapan ve manevi varlığını yaratan ancak kendisinin seçtiği, 
örnek saydığı bir değerli kişidir ki, bunu da ancak manevi baba diye 
adlandırabiliriz.” diyecektir.268

Ahmet Cevdet Paşa’nın 1875 yılında Yanya Valiliği’ne atanmasıy-
la birlikte, ailesi ile 1875–1877 yılları arasında Yanya’da yaşamaya 
başlamıştır. Fatma Aliye Hanım bu dönemde eğitimine ara vermek 
zorunda kalmıştır. Ancak burada da boş durmayıp Cezzar Ahmet Paşa 
ile Napolyon arasındaki savaşı anlatan Fransızca bir piyesin yarısını 
tercüme etmiştir.

Ahmet Cevdet Paşanın Maarif Nazarlığı’na atanmasıyla tekrar İs-
tanbul’a dönmüşlerdir. Fatma Aliye Hanım da tekrar Fransızca ders-
ler almaya başlamıştır. On beş-on altı yaşlarında ise felsefeye olan 
merakı başlamıştır. Bu dönemlerde okuduğu kitaplardan ayrı bir zevk 
aldığını ifade eder. Her şeyi etraflıca araştırmaya başlar, bunlardan 
da gerçek bilgilere ulaşmaya çalışır. Sadece kitap okumanın bir insan 
için yeterli olmayacağını, dış dünyanın da tanınması gerektiğini dü-
şünür. Bu dönemde Ahmet Mithat Efendi’nin Kırkambar dergisinde 
yayınlamış olan makaleleri Fatma Aliye Hanım’ın fikir dünyasında 
önemli bir yer teşkil eder. Fatma Aliye Hanım, Ahmet Mithat Efen-

267 Ahmet Mithat Efendi, s.54-59
268 Ahmet Mithat Efendi, s.80-85
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di’ye yazmış olduğu birçok mektubunda Kırkambar’ın sade dille ya-
zılmış felsefe, bilim ile ilgili makalelerinden faydalandığını belirtir.

1878-1880 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa Suriye Valisi olun-
ca Fatma Aliye Hanım için de Şam günleri başlar. Suriye’de yaşadık-
larını Fransızca kaleme alır. Bu dönemdeki tecrübelerini daha sonra 
yazacağı Muhâdarât ve Udi romanlarında kullanır.

Ahmet Cevdet Paşa İstanbul’a döndükten sonra Fatma Aliye Ha-
nım 1879’da II. Abdulhamit’in yaverlerinden Kolağası Faik Bey’le 
evlendirilir. Evlendikten sonra eşiyle edebiyat, bilim, felsefe ile ilgili 
konularda konuşmak, fikir alışverişinde bulunmak ister.

Ancak bunun pek de mümkün olmayacağını anlar. Çünkü eşi ken-
disinden çok farklı olarak askeri bir eğitim almıştır. Fransızcayı unut-
mamak için eşiyle ara sıra da olsa Fransızca konuşmak ister. Ancak 
eşinin Fransızcayı az bilmesinden dolayı bu da mümkün olmaz. Eşi 
Faik Bey evliliklerinin ilk yıllarında Fatma Aliye Hanım’ın okuma-
sına pek sıcak bakmaz. Hatta Faik Paşa’ya göre iffetli bir kadının 
roman okuması da doğru değildir. Bu yüzden eşinin roman okumasını 
da yasaklar. Ancak daha sonra bu fikrinden vazgeçer. Fatma Aliye 
Hanım da George Ohnet’in Valente	adlı romanını Meram	adıyla çevi-
risini yapar. Ve “Bir Kadın” imzasıyla yayınlar. 269 Ancak bir kadının 
Fransızca’dan tercüme yapması dönemin gazetelerinden Tercüman-ı 
Hakikat ve Servet gazetelerinde şüpheyle karşılanır. Adını Fatma Ali-
ye Hanım olarak açıkladığında ise bu kez de çevirinin babası ya da 
abisi tarafından yapılmış olma ihtimali tartışılır.270 

Meram tercümesi Ahmet Cevdet Paşa’nın dikkatini kızının üzeri-
ne çeker ve ona önem vermesini sağlar. O zaman kadar Fatma Aliye 
Hanım’ın ne İslam kültürü ne de Avrupa hakkında bilgisi olduğundan 
Cevdet Paşa’nın haberi vardır. Bunu Ahmet Mithat Efendi’ye itiraf 
eder. Ahmet Cevdet Paşa kızının bu durumundan duyduğu şaşkınlığı 
ise şöyle dillendirir:

“Şu kızın haline şaşıyorum. Okuduğu ve öğrendiği şeyler oldukça 
sınırlı olduğu halde zihnini o kadar yüksek ve zor konular üzerine 
işletiyor ki bu hal insana adeta bir ürküntü veriyor. Erkek olsaydı, 
düzenli bir eğitim görseydi, gerçekten büyük bir dahi olabilirdi.”271 
269 Fatma Karabıyık Barbarasoğlu, s. 61-77.
270 Ahmet Mithat Efendi, s. 100.
271 Ahmet Mithat Efendi, s.103-105.
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Bu tarihten itibaren Ahmet Cevdet Paşa Fatma Aliye ile düzenli 
olarak ders yapmaya başlamış ve birlikte Mesnevi Şerif, İbni Haldun 
Mukaddimesi gibi eserler okumuşlar bunun yanında Aristo, Eflatun, 
İbni Rüşd ve Gazali gibi felsefeciler hakkında dersler yapmışlardır. 
Fıkh-ı Şerif’in felsefesi üzerinde de uzun uzadıya araştırmalar yapıp 
aralarında fikir yürütmüşlerdir. Yapılan bu dersler Fatma Aliye tara-
fından “Dürus-u Aliye” adı altında kaleme alınmıştır.272 Ayrıca Fatma 
Aliye Hanım bu dönemde Ahmet Mithat Efendi ile Hayal	ve	Hakikat	
adlı romanı yazarlar. Fatma Aliye Hanım’ın ayrıca, Tercüman-ı Haki-
kat, Hanımlara Mahsus Gazete, Mahasin, Ümmet, İnkılap adlı gazete 
ve mecmualarda da yazıları mevcuttur.

Fatma Aliye Hanım bütün bu çalışmalarıyla birlikte sosyal faa-
liyetlerin içerisinde yer almayı ihmal etmemiştir. 1897 yılında Türk 
-Yunan Harbinde şehit olanların ailelerine, gazilere ve gazi ailelerine 
yardım maksadıyla, tüm üyelerini kadınların oluşturduğu Cemiyet-i 
İmdadiye derneğini kurmuştur. Cemiyet-i İmdadiye kadınların kur-
duğu ilk resmi dernektir. Fatma Aliye Hanım bu derneğin başkanlı-
ğını yapmıştır. Bu çalışmalar II. Abdulhamit tarafından duyulur. Ve 
Fatma Aliye Hanım bir beratla ödüllendirilir. Fatma Aliye Hanım bir 
başka yardım kuruluşu olan Hilal–i Ahmer Cemiyetinin de ilk kadın 
üyesidir. Bu derneğin kâtiplik görevini üstlenmiştir. Fatma Aliye Ha-
nım tüm ilmi çalışmalar ve sosyal faaliyetlerin yanı sıra iyi bir eş, 
iyi bir annedir. Evlilik hayatında 1886 yılında Hatice, 1884 yılında 
Ayşe, 1990’de Nimet, 1901’de Zübeyde İsmet’i dünyaya getirir. Fat-
ma Aliye Hanım’a göre tahsil görmek iyi bir anne olmak için önemli 
olmakla birlikte, iyi bir ahlaka sahip olmak çok daha önemlidir. Çün-
kü anne çocuğun ilk öğretmenidir. Ayrıca çocuğun hayatında sadece 
anne değil baba da önemli bir yere sahiptir.

Türk edebiyatında ilk kadın roman yazarı Tanzimat döneminde 
felsefe ile ilgili eser yazan tek kadın olan Fatma Aliye Hanım, 1936 
yılında hayata veda eder.

İstanbul’da Feriköy mezarlığında toprağa verilir.

Dönemin Şartlarına Kısa Bir Bakış

Osmanlı’nın son dönemlerinde yaşadığını belirttiğimiz Fatma Ali-
ye Hanım, babasının da konumu sayesinde gündemden sürekli haber-

272 Ahmet Mithat Efendi, s.107 
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dar olmuş, varolan sorunlara ve yapılan tartışmalara şahit olduğu gibi 
bazılarına birebir katılmıştır.273 Hararetle tartışılan konuların başında 
ise Batılılaşma ve Osmanlı’ya etkileri gelmektedir. Çünkü Osman-
lı’da gerileme ile başlayan çözüm arayışları beraberinde Batılılaşma 
hareketini getirmiştir. 

III. Selim Dönemi’nde devlet eliyle askeri ve eğitim alanında ya-
pılan yenilikler II. Mahmut döneminde işlerlik kazanırken toplumsal 
yapıyı ve diğer devlet kurumlarını da etkilemeye başlamış274, Tanzi-
mat’la birlikte ise somutlaşan bu dönem tarihi bir periyod olmuştur.275 
Meşrutiyetle birlikte ise Osmanlı tarihinde en geniş fakat en anar-
şik bir hürriyet havasına girilmiştir. Dağınık olan aydınlar bir araya 
gelerek, belli yayın organlarında birleşmişler, Devlet’in yıkılmasını 
önlemek için çareler aramaya başlamışlardır. Böylece ortaya Osmanlı 
Tarihi’nde ilk defa siyasi fikir ekolleri çıkmıştır. Birer fikir toplaş-
masından doğan fikir çevreleri siyasi hayat içinde siyasi olaylarla da 
ilgilenmişlerdir. Olayları açıklamak, yorumlamak, yönlendirmek is-
temişlerdir. İktidar karşısında bir kuvvet olarak beliren bu çevreler,  
yayın organları vasıtasıyla sosyal hayatı etkilemiş, umumi efkârı ya-
pıcı ve yöneltici, kitleleri hareket ettirici bir rol oynamışlardır. Artık 
fikirleri itibariyle birbirinden ayrılan fikrî-siyasî ekoller, “Bu Devlet 
Nasıl Kurtulabilir?” sorusu etrafında devlet, milliyet, din, aile, gele-
nekler, eğitim vb. konularda derinlemesine fikirler ortaya koymuşlar 
ve sorunun en iyi cevabının kendileri tarafından verildiğini iddia et-
mişlerdir.276

İkinci Meşrutiyet’te büyük oranda şekillenen bu düşünceler 
İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık olarak adlandırılmıştır. Bizim 
bu akımları; Yenilikçi Arayışlar olarak tanımlamamızın sebebi 
de, ortak bir özelliği dile getirme isteğidir. Bu kavramla hepsinin 
Batı’ya ve gerilemeye karşı birer tepki olarak aynı kaynaktan 
çıktığını ve hepsinin yeni bir görüş ortaya koyduğunu belirtmek 
mümkün olmuştur. Bu açıdan bir geçiş evresi olan II. Meşrutiyet 
bünyesinde pek çok tartışmalar barındırmıştır.1700’lerde başlamış 
olan çağdaşlaşma arayışının çözümlenecek bütün soruları sanki 1908 
ile 1918 arasındaki bu on yılın içine sıkıştırılmıştır.277

273 Bkz. Fatma Aliye Hanım- Mahmud Esad Efendi, Teaddüd-i	Zevcat	(çev. Firdevs 
Canbaz), Hece yay., Ankara 2007, 
274 Mehmet Akgül, Türk	Modernleşmesi	ve	Din,	Konya 1999, s.58
275 Mehmet Akgül, Türk	Modernleşmesi	ve	Din, s.61
276 Recai, Doğan, İslamcıların	Eğitim	ve	Öğretim	Görüşleri, Ankara 1999, s.3-4.
277 Niyazi Berkes,	Türkiye’de	Çağdaşlaşma, Bilgi yay., İstanbul 1978, s.377.
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Batılılaşma sürecinde açılan okullar ve yurtdışına gönderilen öğ-
rencilerle birlikte materyalizm, pozitivizm gibi akımlar da ülkeye 
girmiştir. Özellikle Tıbbıye’nin kütüphanesini oluşturan Fransızca 
kitaplar, öğrencilerin materyalizme ilgisini artırmıştır. Bu öğrenciler 
daha sonra Batıcı görüşü oluşturacaklardır. Eğitimin yaygınlaşması 
daha bilinçli bir neslin doğmasına sebep olmuş ve yönetim üzerindeki 
etkileri hızla artmıştır.

 Batılılaşma sürecinde özellikle romanlar halkı aydınlatan birer 
eğitim aracı olarak görülmüş ve topluma verilmek istenen mesajlar 
romanlar üzerinden dillendirilmiştir. Bu yazı türü en azından okuma 
yazma bilen kesimin görüşlerini etkilemiştir. Bu dönem yazarları en 
çok iki sorun üzerinde durmuşlardır; kadının toplumdaki yeri ve üst 
sınıf erkeklerin Batılılaşması. Bu iki alan, Osmanlı kültürüne göre en 
“yüce”, gizil değer yapısına göre ise en duyarlı olanlarıdır ve bundan 
dolayı 19.yüzyıl yazarlarımızca –bilinçli veya bilinçsiz- tercih edil-
miştir.278

Siyasi düşüncelerini yazıları üzerinden ortaya koyan dönem ya-
zarlarından Batıcılar, geri kalmanın sebebini Müslümanların, Os-
manlıların, Türklerin Batı uygarlığından kopuk kalmasında, bunu da 
kafalarına hâkim olan fikirlerde bulurlar. Onlarca bu fikir perdesini 
geren İslam dinidir. Hayatın her şeriatın hükmü, tutucu bir güç olarak 
her değişmeye karşı önleyici bir etken olmuştur, hayat fosilleşmiştir.279

Batıcılığın en aşırı temsilcisi olan Abdullah Cevdet bunu kısaca 
İçtihad dergisinin Eylül ayındaki yazısında şöyle cevaplandırır: geri 
kalışımızın nedeni Asyalı kafamız; kendi dejenere geleneklerimizdir. 
Bizi mağlub eden kuvvet bizim görmek istemeyen gözlerimiz, düşün-
mek istemeyen kafalarımızdır. Bizi geride bırakan, bırakmaya devam 
edecek, gelecekte de bırakacak olan kuvvetler dünya işlerini hükmü 
altına alan bir din-devlet bileşimi sistemidir.280

Batıcılar çeşitli noktalarda birbirlerinden farklı düşünmekle bera-
ber, çağdaşlaşmanın gerekliliği, âdem-i merkeziyet, bireycilik, kadın, 
aile, hurafelere ilanı harp, kanunların çağa uygun hale getirilmesi, 
fikir hürriyeti, Osmanlılık vb. konularda ittifak halindedirler. Zaten 
bu ortak fikirleri savunmaları onları zamanın diğer fikir akımlarından 
ayıran husustur.

278 Şerif Mardin, Türk	Modernleşmesi, İletişim yay., 2008,  s.30-31.
279 Niyazi Berkes, s.363.
280 Niyazi Berkes, s. 364
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İslam Dünyası’nda milliyetçilik ise, Batı devletlerinin emperyalist 
baskılarının iyice şiddetlendiği bir zamanda hem Batılıların sayesinde 
hem de onlara rağmen uyanmaya başlamıştır. Aynı dönemde Batı 
emperyalizmine karşı İslam birliği politikasının da etkili bir şekilde 
yürütüldüğünü görülmektedir. Her iki hareket bu başlangıç yıllarında 
Batı’ya bir tepki olarak ortaya çıktığı için, milliyetçilikle İttihad-ı 
İslam fikri veya hilafet siyasetinin birbiriyle çatışmadan, hatta bazen 
birbirini destekleyecek şekilde cereyan ettiği görülmektedir.281

Genel kabul gören düşüncenin tersine, Türk milliyetçileri mutlaka 
laikleşme veya Batılılaşma siyaseti izlemiş değildir; onlar daha çok 
İslamlaşmadan ve Muasırlaşmadan yana olmuşlardır. İslam’ın asli 
hakikatini yeniden ele geçirmenin yolunu ve Batılılaşmadan farklı bir 
modernleşme biçimi aramışlardır.282 Onlar ne Batı yanlısı ne de Batı 
karşıtı olmuşlardır.283

Modernleşme ile birlikte ortaya çıkan akımlardan biri olan İs-
lamcılık ise, 19-20. yüzyılda İslam’ı bir bütün olarak yeniden hayata 
hâkim kılma anlayışını hedeflemekteydi. Bunun yanında akılcı bir 
metotla İslam dünyasını batı sömürüsünden, esaretten kurtarmak, hu-
rafelerden temizlemek ve medenileştirmek ve kalkındırmak için ya-
pılan faaliyetler olarak da kabul edilmekteydi. Bu sebeple İslamcılık 
için İslam dünyasında “tecdid, ıslah, İttihad-ı İslam, ihya” gibi bir 
takım tabirler de kullanılmıştır.284  

İslamcılar gerilemenin ve devleti gerileme sürecine getirmenin 
İslam’ın iyi anlaşılamamasından İslam’dan değil Müslümanlardan 
kaynaklandığını söylüyorlardı.285 Bunun üzerine, Batı’ya seçmeci bir 
tavırla yaklaşan ulema, batının ilmi, medeni, fenni üstünlükleriyle İs-
lam’ın kültürel ve ahlaki özellikleri birleştirildiği zaman Müslüman-
lığın ilerleyeceği üzerinde durmuştur.286 

Var olan tüm karşıt görüşlere rağmen inkâr edilemeyecek bir tek 
unsur mevcuttur. Bu unsur da; devlet teokratik olmasa bile resmen ve 
281 Erol Güngör, İslam’ın	Bugünkü	Meseleleri, Ötüken yay., İstanbul 2010, s. 131
282 Masami Arai,	Jön	Türk	Dönemi	Türk	Milliyetçiliği,	İletişim	yay.,  İstanbul 2008.  
s.147
283 Niyazi Berkes, s.369 
284 İsmail Kara,  ,	Türkiye’de	İslamcılık	Düşüncesi, Metinler	Kişiler	I, Risale yay., 
İstanbul 1986, s.XV
285 Hasan Onat, Türkiye’de	Din	Anlayışında	Değişim	Süreci, Ankara Okulu, Ankara 
2003, s.72
286 İsmail Kara, s.XXII
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fiilen Müslüman devleti idi; İmparatorluk halkını bir millet birliğine 
kavuşturmak için kullanılabilecek en büyük dayanak İslam diniydi; 
çünkü en yaygın ve kuvvetli unsur o idi. O kadar ki, şapka giyip do-
laşacak kadar büyük bir hürriyet atmosferi içinde bulunmalarına rağ-
men, Garpçılar bile bu gerçeği kabul edip programlarını ona uydur-
maya çalışmışlardır. Bu arada Türkçüler de Türk birliğinin bir bakıma 
İslam birliği demek olduğunu düşünüyorlar veya hiç değilse Türkçü-
lük fikrinin İslam dayanışması konusundaki kuvvetli duygulara aykırı 
düşmesinden kaçınıyorlardı.287

II. Meşrutiyet döneminde, üzerinde çokça görüş bildirilmiş, yazı 
yazılmış en önemli konu kadındır. Bu konu hakkında yazı yazmayan 
düşünür neredeyse kalmamıştır. Kadın konusunun bu kadar ön plana 
çıkmasının ve önemsenmesinin birkaç sebebi olduğu kanısındayız. 
Bunların başında, Avrupa’ya gönderilenlerin ilk gözlerine çarpan 
farklılığın, şehirler ve Batılı kadınların görünümü olmasıdır. Son de-
rece gelişmiş ve düzenli bu şehirler onlarda ilk hayranlığın uyanma-
sına sebep olmuştur. “Osmanlı’da bu gelişmişlikten neden geri kalın-
dığı” sorusunun cevabını, en görünür olan ve kendi ülkelerinden çok 
farklı olan Batılı kadınında bulmuşlardır. Kadının toplumu inşa eden 
en önemli unsur olduğu aşikârdır. Fakat burada -daha sonra büyük 
çoğunluğu Batıcı görüşü savunacak- Avrupa’ya gönderilen Türklerin 
bu yargısı yalnızca görüneni fark etmelerinden kaynaklanmıştır. Bu 
gelişmişliğin altında yatan süreci, sarf edilen çabayı görememişler 
ve geri kalmışlığın sorumluluğunu Osmanlı kadınına yüklemişlerdir. 
Sonraki dönemde hem onların hem de diğer akımların söylemleri de 
bu doğrultuda olmuştur. İlginç bir şekilde, kadının durumunun iyileş-
tirilmesi hakkında yazılanlar kadar sanayinin yapılandırılması hak-
kında yazı bulunmamaktadır.

Kadın konusunun bu kadar dillendirilmesinin bir başka sebebi ise 
kadının dinin bir simgesi olarak görülmesidir. İslamcıların Osman-
lı’ya Batı kültürünün girmesi ile dinin elden gideceği korkusu son 
derece hassas oldukları kadın hakkında yapılmak istenen yeniliklere 
karşı tepkili olmalarına sebep olmuştur. Batıcıların dine yönelik eleş-
tirileri de bu tepkiyi artırmıştır. Yenilikçi arayışların kadın hakkında 
görüş birliğine vardığı ve haklı oldukları taraf ise kadının ilk eğitmen 
olarak yeni nesillerin şekillenmesindeki rolüdür. Bu da kadının ön 
plana çıkmasının nedenlerinden biridir.

287 Erol Güngör, s.147.
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Meşrutiyet dönemi yayınlarının çoğu, Müslüman kadınlara Batılı 
kadın haklarının tanınmasını savunmaktadır. Tesettürün kaldırılma-
sı, sokağa çıkma serbestliğinin tanınması, eğlence yerlerine gitme, 
sosyal hayata katılma, çalışma, çok eşliliğin kaldırılması meseleleri 
üzerinde durarak, Müslüman kadınların bu haklardan yararlanması 
gerektiğini ileri sürmektedirler.288 Batı kadınlarının hakları için ver-
dikleri mücadelelerden övgüyle söz eden bütün gazetelerde “kadınlar 
için üç ilke” savunulmaktaydı: “iyi ana, iyi eş, iyi Müslüman” olma.289  

Görüldüğü üzere Batıcılık, İslamcılık ve Türkçülük olarak adlan-
dırılan bu üç akımı birbirinden bağımsız düşünmek mümkün değildir. 
Birbirlerine rağmen, birbirlerine karşı oluşmuşlardır. Nihayetinde, 
Yenilikçi Arayışlar, aynı duruma farklı açılardan bakmış olsalar da, 
amaçları birliği sağlamaktı. Ne kadar başarılı olduklarının değil neyi 
amaçladıklarının daha önemli olduğu kanaatindeyiz.  

Böyle bir ortamda düşüncelerini dile getiren Fatma Aliye farklı 
konularda yazmakla birlikte kadın konusuna daha çok değinmiştir. 
Kadınla ilgili yapılan tartışmalarda göze çarpan husus kadının bu tar-
tışmalarda geri planda kaldığıdır. Dışarıdan bir bakış açısı ile ortaya 
koyulan görüşlerin ne kadar sağlıklı olacağı da yoruma açıktır. Daha 
gerçekçi sonuçlara ulaşmak için Fatma Aliye’nin varlığı bir avantaj-
dır.

Fatma Aliye’nin Düşünce Yapısı 

Babasının kızı olarak tanımlanan Fatma Aliye Hanım, görüşlerinin 
arkasında kararlı bir duruş sergilemiş, yazdığı eserlerle kendisinden 
sonraki pek çok yazarı da etkilemeyi başarmıştır. Fatma Aliye’nin, 
hem romanlarında hem de makalelerinde en çok üzerinde durduğu 
konu, kadının toplum ve aile içindeki konumudur. Özellikle evlilik 
içinde yaşanan sorunları, kadının bu ilişki içindeki kıstırılmışlığını ve 
çözüm arayışlarını işlemiş, çözümü kadınların ekonomik özgürlük-
lerini kazanmalarında görmüştür. Romanlarında merkez genellikle 
genç kızlar ve kadınlardır. Evlilik öncesi tutum ve ilişkiler, görücü-
lük, evlilik, aldatılma, yalnızlık, kadının çalışması ve eğitimi, aşk ve 
sanat romanlarının konuları arasındadır. Kadınların kendilerini artık 

288 Leyla, Kaplan, Cemiyetlerde	ve	Siyasi	Teşkilatlarda	Türk	Kadını	(1908-1960), 
Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1998, s. 104 .
289 Şehmuz Güzel, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Toplumsal Değişim ve Kadın”, 
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e	Türkiye	Ansiklopedisi, c.3 s.59.
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sevmeyen, beğenmeyen nişanlı ve eşlere karşı verilen onur mücade-
lesini de işler.290 

O dönemin roman yazarları eserlerini, devletin geri kalmışlığının 
nedenlerinin ortadan kaldırmak ve uygarlığı sağlamak yolunda bir 
vasıta olarak görür.291 Fatma Aliye Hanım ise romana bakış açısını 
Muhâdarât	adlı romanında şu şekilde dile getirir: 

“Roman ahlak dersidir. Tehzib-i ahlak eder. İnsanı mütenebbih 
eyler, derler ki biz bunlara evet pek doğrudur diyeceğiz. Bir takımı 
da roman insanı iğfal eder. Beyhude şeylere ikna eder derler ki ben 
bunlara da evet diyeceğim!

 Evet! Roman bir ahlak dersidir. Hem de nasıl ders? Mütalaanın 
seve seve, eğlene eğlene tederrüs eyleyeceği bir ders. Hangi ders 
vardır ki tokat, tekdir ve hatta büyüceklere de muallimden ve arka-
daşlardan mahcubiyet korkusuyla taallüm olunmasın kendi romanı 
çocukların okumaması için tokat atılsa bile menedilemez, yine okur-
lar. Bunlar buruşturur okurlar. Tekdir ve ta’zir menedemiyor. En çok 
satılan kitap roman oluyor. Gençlerin, fenni ve hikemi yazılarından 
öğrendikleri malumat o kadar güzel zihinlerinde kalıyor ki hocaları 
bunları kendi usullerinde binlerce kere ezberletseler bu kadar zihinle-
rine sokamıyorlar. Peki elimizde böyle güzel bir usul-ı tedris var iken 
bazı mutaasıpların keyfine uymak için bunu terk mi edelim? Descar-
tes “roman bir zehirdir. Fakat öyle bir zehir ki bazı zehrin panzehri 
olmaz” demiş olsa da roman mezmumları onu aramazlar… Eğer ro-
mana o kadar ehemmiyetsiz bakılmayıp da bir ders olmak üzere tedris 
edilirse tehzib-i ahlaka hizmet eder”.292 Fatma Aliye’nin bu görüşün-
de Ahmet Mithat Efendi’nin de etkisi hissedilmektedir. O da diğer 
yazarlar gibi romanı bir eğitim aracı olarak kullanma taraftarıdır.

Edebi açıdan yazılmış diğer eserlerden hiçbir farkı bulunmayan 
hatta pekçoğundan daha iyi bir kurguya sahip olan romanları döne-
min yaşam tarzını yansıtmanın yanında, Fatma Aliye’yi de bize ta-
nıtmaktadır. Zira onun eserlerinde ortaya koyduğu kadın tiplemeleri 
kendisine çok benzemektedir. Özellikle Muhadarat isimli romanında 
290 Serpil Çakır “Fatma Aliye Bir Öncü Kadın, Yazar ve Felsefeci”, Fatma	Aliye	Bir	
Osmanlı	Kadın	Yazarın	Doğuşu:	Fatma	Aliye,	s.22 
291 Nimet Koçaroğlu, Fatma	Aliye	ve	Tedkik-i	Ecsam	İsimli	Eseri	ve	Batı	Düşünce-
sini	Tenkidi, (yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Fırat Ünv. İslam Felsefesi Anabilim 
Dalı, Elazığ 2009, s. 11
292 Fatma Aliye Hanım, Muhadarat, Klas yay., 2004,  s.109-110
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Fazıla karakteri babasına olan saygısı, aldığı eğitim, okuma aşkı gibi 
hususlarda Fatma Aliye’yi hatırlatmaktadır. Onun eserleri günlük ya-
şamı görebilmek için de önemli bir kaynaktır. 

Kadının konumu edebiyatçıların büyük çogunlugu için toplumun 
ne kadar ilerlemiş oldugunu gösteren bir ölçektir. Onlar görücü usu-
lüyle evlendirme, çokeşliliği, kadının çarşafa bürünmesini, kadının 
bosanma hakkı olmayışını eleştiriyorlardı. Bu yazarlar arasında Ah-
met Midhat’ın dışında Şinasi, Tevfik Fikret, Nâmık Kemâl, Şemsed-
din Sami de vardı. Onların edebi tipleri de çoğunlukla kadınlardı, ama 
çok önemli bir farkla: Fatma Aliye’nin kadın tipleri özellikle İslâmi 
kuralların dışına çıkmasalar da kendine güvenen ve mücadeleci tipler 
olurken erkek yazarların kadın tipleri genellikle ya “kurban tipler” ya 
da “ölümcül kadınlar”dır.293 Fatma Aliye bu tarzı ile hem edebiyatta 
hem hayatta yeni bir kadının öncüsü olmuştur.

Fatma Aliye, kadınlar için istenilen hakların İslam’ın aslında zaten 
var olduğunu belirtmiş Nisvan-ı İslam isimli kitabında da geçmişten 
örnekler vererek tarihte Müslüman kadınların başarılarından bahset-
miştir. Aynı eserde, 13. yüzyılda sadece Suyuti döneminde bugünkü 
profesörlük düzeyinde 100’e yakın kadın müderris ve öğretmen ol-
duğuna dikkat çekmiştir.294  Fatma Aliye bu eserinde gayrı müslim 
bayanlarla yaptığı sohbetlerden alıntılar yapmıştır. Anlattıklarından 
kendisinin geleneksel İslam algısının pekçok kaidesini savunduğu 
görülmektedir. Cariyelik gibi konularda verdiği cevaplarda bu soh-
betleri yabancı bayanlarla yapmasının da etkisi vardır. O İslam’ı sa-
vunma amacı da güderek açıklamalar yapmıştır. Cariyelik kurumunu 
anlatış şekli oldukça iyimserdir. Varolandan değil de olması gereken-
den bahseder bir tavrı vardır. İslam’ı Batı’ya kanıtlama ihtiyacının 
bu dönemde hissedilmesini ve İslami geleneklerin Batı’ya makul ola-
cak seviyeye indirilme çabasını dönemin şartlarından ayrı düşünmek 
mümkün olmamaktadır. Mevcut durumun tüm sorumluluklarının İs-
lam’a yüklendiği bu zaman diliminde bu tarz savunmaların yapılması 
normal bir durumdur. Fatma Aliye’de bu çizgide şunları söylemekte-
dir:

“Sizde kocası ikinci bir kadınla evlenen hanım bu durumdan şikâ-
yetçi olmayıp, Allah’ın emri olduğu için itaat edermiş sözüne karşı-

293 Berna Moran, Türk	Romanına	Elestirel	Bir	Bakıs	I,  İletisim yay., İstan-
bul 1991, s. 32.
294  Serpil Çakır, Osmanlı	Kadın	Hareketi, Metis istanbul 1996, s.29.
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lık: ‘Bu söylediğiniz gibi Allah’ın kesin bir emri olsaydı, her erkek 
eşinin üzerine bir daha evlenmeye mecbur olurdu. Cenab-ı Allah eş-
lerinizin üzerine her durumda evleniniz, diye emretmemiştir. İhtiyaç 
görüldüğünde kolaylık göstermiştir. Eğer sizin dediğiniz gibi Allah’ın 
emri olsaydı, ölüm de Allah’ın emri değil mi? Ölümde Allah’ın emri 
olduğuna siz de bizim gibi inanırsınız, fakat hiç isteyeniniz var mı?   
Bu emir dediğiniz Allah tarafından gereğinde kullanılacak ruhsat de-
mektir. Önceki şeriatlarda çok eşliliğe müsaade olunup belirli bir sını-
rı bile yoktu. İslam dininde ise dörtten fazlası yasaklanmış ve o kadar 
çok şart ve kayda bağlanarak güçleştirilmiştir ki, bunun şeriata uygun 
bir şekilde yapılması çok zordur.”295 

Mahmud Esad’a karşı Teaddüd-i Zevcat’ında ise bu konuyu daha 
ayrıntılı ele alır ve görüşlerini açıkça dillendirir: 

“İslamiyet’te vahdet-i zevce usulü haram olmadığı ve idare edi-
lemeyeceği halde, bir zevce ile iktifa kılınmak hakkındaki ayet-i ke-
rimede işte bu alemi medeniyet için pek muvafık bulunduğunu söy-
ler isek hak kazanabiliriz. Zira bu alem-i medeniyette bir zevceden 
ziyadesini idare ne kadar müşkül ve belkide gayrı mümkün olduğu 
görülüyor. Bir peder ancak bir zevceden olabilecek kadar çocukları 
idare edebiliyor. Ekseriya validelerin de emr-i taayyüş meselesi için 
çalışarak muavenette bulunmaları lazım geliyor… Malum-u âlileridir 
ki İslamiyet’te kadına murzialık meselesi de cebri değildir. Yani zevc 
bunu zevceye cebredemez, çocuğunu infak ve iaşe zevcenin vazifesi 
değil onu besletmek zevcin vazifesidir. Bir gün olup da terakkiyat-ı 
medeniyenin bu dereceye vasıl olacağı ve o zamanın kadınlarına süt 
vermek müşkül geleceği cihetle, onlara irzaın mecburi kılınmama-
sı gibi şeylere kadar ahkâm-ı adilane ve hakimanesi şamil ve cari 
olan din-i İslam’ın, medenilere dahi ne kadar muvafık bir din olduğu 
aşikâr olmaz mı?”296

Onun Nisvan-ı İslam’ı bir savunma psikolojisi ile yazmış olması 
herşeyi açıkça söylemesini engellemiştir. Bu sebeple asıl görüşlerini 
Taaddüd-i zevcatta açıklayan Fatma Aliye’yi tek bir eserinden yola 
çıkarak değerlendirmek mümkün gözükmemektedir. Bu sözlerinin 
Fatma Aliye hakkında ortaya çıkardığı bir başka sonuç ise kendisinin 
İslam hukukuna ne kadar aşina olduğudur. Gerçi Mecelle gibi bir eser 

295 Fatma Aliye, İslam	Kadınları,	 (çev.Ayhan Pekin- Amine Pekin), İnkılap yay., 
İstanbul 2009,  s.42 
296 Fatma Aliye Hanım-Mahmud Esad, Taddüd-i	Zevcat, s.71
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ortaya koymuş bir babanın kızı olması Fatma Aliye’nin bilgisinin 
kaynağını ortaya koymaktadır.

Fatma Aliye’nin ayrıntılı olmasa da değindiği bir diğer konu teset-
tür meselesidir. Bu konu da “Dinimizce, kadınların yüzleri namahrem 
olmayıp ancak saçlarını örtmeleri vacip iken, bir takım hanımlarımız 
da dinin gereğinin zıddına yüzlerini örtüp saçlarını açıyorlar. Sözün 
özü, bizim ortamız yok. Ne tarafa  gideceğimizi şaşırmış gibiyiz. Oysa 
her şeyde ifrat ve tefrit yanlıştır. Her hususta itidal gerek.”297 demiştir. 
Bu sözlerinden sonra ise şunları yazar “Bir kadın saçını örtmemek-
le dinden çıkmaz, ancak günahkâr olur. İslam dininin esası Allahu 
Teâlâ’nın birliğine, Hz. Muhammed(sav)’in peygamberliğine inan-
maktan ibarettir. Bir kimse hangi mezhepten ve dinden olursa olsun 
bu iki meseleyi kabul ettiği zaman iman etmiş olur.”298 Son yazdıkları 
bazı çevrelerde onun tesettüre karşı olduğu gibi anlaşılmak istenmiş-
tir. Bunun en açık örneği Mübeccel Kızıltan ve Tülay Gençtürk’ün 
hazırladığı Fatma Aliye Hanım Kataloğu’nda mevcuttur. Herhangi 
bir delillendirmeye gidilmeden Fatma Aliye’nin kadınların örtünme-
sinin İslamiyet’in bir buyruğu olmayıp toplumda yerleşmiş bir ge-
lenek olduğunu savunduğunu söylemişlerdir.299 Bunu doğrulayacak 
bir ibareye ise yer vermemişlerdir. İnsaflı bir okuma ise bu iddiayı 
doğrulamamaltadır.

Kadının nasıl giyinmesi gerektiği sorusuna ise “yerine göre alaf-
ranga, yerine göre alaturka” diye cevap vermiştir. Asıl gayesi ise, 
terakki ve medeniyeti, Osmanlı-İslam değerlerinden taviz vermeden 
temindir. Bu nedenle dönemin en sembolik mevzusu olan kadın hak-
ları meselesinde de Batı’daki gelişmelerden haberdar, ama Osmanlı 
toprağı üzerinden bir tavır geliştirmeye çalışır.300 Bunu şu şekilde dile 
getirmektedir:

İlim, eğitim ve sanatın medeniyet ile birlikte olması sürekli bir 
zorunluluktur. Bir yerde medeniyet ne kadar gelişirse bunlarda o 
oranda gelişir. Medeniyet bir seyyah gibidir. İlim ve eğitim bütün süs 
ve güzelliği ile geçmişten günümüze dünyayı dolaşa gelmiştir. Çok 
eski zamanlarda Babil ve Mısır’ı dolaşıp oradan Yunanistan’a geçmiş, 

297 Fatma Aliye, Nisvan-ı	İslam, s.10
298 Fatma Aliye Hanım, Nisvan-ı	islam, s.66
299 Mübeccel Kızıltan- Tülay Gençtürk, Atatürk	Kitaplığı	Fatma	Aliye	Hanım	Evra-
kı	Kataloğu, İstanbul 1993, s.4.
300 Fatma Karabıyık Barbarosoğlu, Babasının	Kızı:	70.Ölüm	Yıldönümünde	Fatma	
Aliye	Hanım, Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul 2008, s.27.
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Yunanistan yıkılmaya yüz tutunca, İskenderiye’ye gidip Ptolemeos 
krallarının hüküm sürdüğü zamanlara renk katmıştı. Ve sonra Abbasiler 
zamanında Irak’a gidip Babil’in yerinde Bağdat’ı bulmuştu. Oradan da 
İran ve Türkistan’a doğru gidip oralara bayındırlık ışıklarını yaymış. 
Diğer taraftan batıya yönelerek Endülüs’e Endülüs’ten de Avrupa’ya 
ulaşmıştır. Nasıl ki İslam âlimleri Yunanlardan hikmet ilmini alarak 
ona kendi ilimlerini katıp yüksek seviyelere çıkardılarsa, Avrupalılar 
da Araplardan hazır buldukları ilim üzerine fikir yürüterek şimdi 
onu akıllara durgunluk verecek seviyeye getirrmişler. Şimdi bizde 
ise ilim ve sanatımızı geliştirmek için Avrupa’nın çalışmalarından 
faydalanmak gibi bir kolaylığımız var.301 Diyerek dönemin İslamcı 
algısına paralel bir görüş ortaya koymaktadır.

Fatma Aliye İslam’ın kadına eğitim ve çalışma hakkı da verdiğini, 
İslam’da bunları yasaklayan bir hükme rastlanmadığını da savunur. 
O kız çocuklarının eğitilmesini ve kadınların aileye çalışarak destek 
olmasını istemiştir. Bu amaçla konferanslar dahi vermiştir. Kadın ko-
nusundaki bu tutumu onun bu dönemde Osmanlı’yı da etkisi altına 
almaya başlayan feminist anlayışı benimsediği anlamına gelmemek-
tedir. Elif Şafak, 20.06.2004 tarihli Zaman gazetesinde yayımlanan 
yazısında Fatma Aliye Hanım’ın derin bir İslam bilgisine ve engin 
ideallere sahip bir kadın olarak bu haliyle günümüzün feminist araş-
tırmacıları için bir parça “muamma” olduğunu söyler ve şöyle devam 
eder: “Kolay kolay sığmaz zamane kategorilerine. Bir yanıyla dö-
nemin fersah fersah ötesinde radikal amaçlar tayin edebilecek kadar 
feminist, modernleşmeye hız kazandıracak kadar Batılı ve Batılılaş-
madan yanadır; bir yanıyla da ‘İslam Kadını’ ideali çizip böyle bir 
alternatifin izini sürecek kadar Doğulu…”

Fatma Aliye Hanım 1909’da İnkılab’ta yayımlanan “İlim ve 
cehl” adlı makalesinde feminizmi ve Osmanlı’daki kadın hareketi-
ni yorumlarken feminizmin tek bir tanımının olmadığını, fikir olarak 
farklı donanımda feminizmler olduğu söyler. Fatma Aliye Hanım, 
“ifrat-pervan” olarak tanımlanabilecek grupların çalışmalarından 
endişe duymakta ve onların taleplerinin kadını mutlu etmeyeceğini 
düşünmektedir. Özellikle ricalin şer’i hukuku unutmuş olduklarını 
söyleyerek, kadınların haklarının gasp edilmiş olmasını cahilliğe yani 
İslamiyet’te kadın hukukunun bilinmemesine bağlar. Dolayısıyla ko-
nuyu bir erkek-kadın çatışması olmaktan çıkarır. Bunu Fatma Aliye 
Hanım’ın sağduyulu bir uyarısı şeklinde okumak mümkündür. Fatma 

301 Fatma Aliye, Nisvan-ı İslam, s.110.
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Aliye Hanım, Osmanlı’da kadın adına başlatılan hareketin bir ka-
dın-erkek çatışmasına dönüşeceği endişesi ile makalelerinde sürekli 
bu konuda uyarılarda bulunmuştur.302

Mahmud Esad’a yazdığı cevap da bu yorumları destekler nite-
liktedir: “Bu gibi mesailde kadınlık erkeklik düşünülmemesi lazım 
geldiğinden, bu babda bendenizce kadınlığımın bir hükmü yoktur. 
Dinimin İslamiyet’imin bir hükmü vardır ki işte ulum ve funun mey-
danında daima hak kazanan ve esaseten teceddüdat ve terakkiyat-ı 
ilmiye ve fenniyeye her zaman tatbik olunabileceği cihetle, ilayev-
milkıyame payidar olacak olan din-i mübin-i Ahmedi’nin o husustaki 
ahkamı, hikmet-i ayat-ı ulviyesi ancak zat-ı fazılaneleri gibi esatize-i 
eazım tarafından meydan-ı bahse konularak ispat ve hall-i mesel olu-
nabilir. Şu satırları kadınlığı müdafaa fikriyle dahi yazmıyorum. Zira 
mesail-i insaniyede acizelerince kadın ile erkeğin farkı olamaz. Hepsi 
insandır. İnsaniyete hizmet ise ancak hakikatle olur.”303 

Bütün bunların üzerine Fatma Aliye’yi feminist ilan etmek ger-
çekçi bir yorum olmasa gerek. Fatma Aliye hakkında böyle bir ka-
naatin oluşmasının ideolojik sebeplerinin yanında son yıllara kadar 
kendisi hakkında etraflı bir çalışma yapılmamış olması gösterilebilir. 
Pek çok konuda ilki gerçekleştiren Fatma Aliye’yi Türkiye yeni yeni 
tanımakta ve hatırlamaktadır. Bunda banknotlar üzerinde resmine yer 
verilmiş olması da etkili olmuştur. Fatma Aliye’nin Cumhuriyet dö-
neminden sonra neden unutulduğu kesin kanaatlerde bulunulamayan 
yoruma açık ve tartışmalı bir konudur. O, Jön Türk Dönemi’nde es-
kisi kadar aktif olmamış Cumhuriyet ile de adeta kendi köşesine çe-
kilmiştir. Yaşamının bu son dönemlerinde sağlık sorunlarının varlığı 
bilinmektedir. Bu sorunların onu engellemiş olabileceği ihtimali ge-
nel kanaati oluşturmaktadır. Bunun yanında Cumhuriyet sonrası eser-
lerinin akıbeti ise harf devrimine bağlanmıştır. Küçük kızı İsmet’in 
rahibe olup izini kaybettirmesi ve Fatma Aliye’nin ömrünün son yıl-
larını onu arayarak geçirmesi de dile getirilen sebeplerden biridir. Bu 
konuda farklı bir yorum ortaya koyan Fatma Barbarosoğlu ise şöyle 
demektedir;

“Fatma Aliye neden unutulmuştu? Birincisi; babasının kızıydı. 
Bundan dolayı unutulmuştu. Zaten babasının kızı olarak şöhret bul-
muştu. Babasının kızı olması unutuluşuna da eşlik etmiştir. İkinci-

302 Firdevs Canbaz, Taaddüd-i	Zevcat,  s.25.
303 Fatma Aliye Hanım, Taadüd-i	Zevcat, s.66.
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si; saltanat taraftarlığıdır. Her ne kadar Latife Hanım’a bir mektub 
yazarak Mustafa Kemal Paşa’ya destek olduğunu ifade ettiyse de 
aristokratik zevki ve Abdülhamit hayranlığı onun cumhuriyetçi” sa-
yılmasını engellemiş, dolayısıyla unnutulmasını meşrulaştırmıştır.” 
Bunun yanında o Fatma Aliye’nin unutulmasını engelleyecek tek gru-
bun İslamcılar olduğunu söyler. Ancak İslamcılar’ın Tevfik Fikret’e 
olan mesafelerini, Tevfik Fikret’in oğlunun papaz olması üzerinden 
temellendirenler için Fatma Aliye’nin kızının katolik rahibe olması-
nın Müslümanların elinin zayıflatıcı bir unsur olarak görüldüğünü ve 
Ahmet Cevdet Paşa’nın torunun katolik rahibe olması gerçeğini göze 
alamadıkları için onlarında unutma politikasına girdikleri düşüncesi-
ne sahiptir.304 Bu yorumların bize kanıtladığı şey şudur ki Fatma Ali-
ye uzun bir süre görmezlikten gelinmiştir.  Neden ve nasıl unutulduğu 
hakkında ise kesin bir yargıda bulunmak mümkün gözükmemektedir. 
Ancak yapılan her yorumun içinde bir haklılık payı da olmalıdır ki 
dönemininin başarılı eserleri arasında sayılan kitapları yeni yeni ter-
cüme edilmekte ve basılmaktadır.

Fatma Aliye gibi unutulmuş olan bir özelliği ise felsefeci yönü-
dür. O döneminin ilk kadın felsefecisi olarak bir felsefe tarihi kitabı 
ortaya koymuştur. Teracaim-i Ahvali Felasife isimli kitabında yunan 
filozoflarından başlayarak İslam filozoflarına kadar olan süreci anla-
tır. Sonra ise kitabın büyük kısmını oluşturan kelamcılardan bahseder. 

Bir diğer eseri olan “Tedkik-i Ecsam” da ise Osmanlı düşünce 
hayatında önemli tartışmalara konu olan mateyalizme yönelik erken 
eleştirilerden birini ortaya koyar. Tedkik-i ecsam Fatma Aliye’nin di-
ğer eserlerinde de karşılaştığımız İslamcı kimliğinin felsefi formas-
yonu üzerindeki ideolojik etkisini yansıtır. Bu belirleyici çevrenin 
doğal bir sonucu olarak Fatma Aliye, diğer felsefi metni Teracim-i 
Ahval-i Felasife’deki tutumuna benzer şekilde, Tedkik-i Ecsam’da 
materyalizm meselesini Batı felsefesinin olduğu kadar İslam felsefesi 
ve kelamının maddeye ilişkin tartışmalarının arka planıyla birlikte ele 
almaya çalışır. Fatma Aliye’nin naif eleştirel çerçevesinde, yine Tera-
cim’de de karşımıza çıkan, Batılı felsefi tartışmalar karşısında İslam 
Kültür dünyasının birikimine yaslanma ve geleneğin sürdürülmesi 
çabasının yansıması olan bir özgüvenden de söz edebiliriz.305 

304 Fatma Barbarosoğlu, s.9.
305 Ali Utku- Arzu Ekinci, Tedkik-i	Ecsam	Sunuş, Çizgi yay., Konya 2009, s.7-8.
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Fatma Aliye Hanım’ın bu yapıtı kaleme almaktaki temel maksadı, 
Avrupa’da cismin “mahiyeti” konusunda cereyan eden tartışmaları 
aktarmak ve bu tartışmaların tarafları olan filozofların felsefi öğretile-
rinin yetersiz yönlerini göstermek suretiyle, insan aklının sınırlarının 
bulunduğunu ve “düşünme yolu” yla metafizik sorunları çözmenin 
mümkün olmadığını kanıtlamaktır.

Fatma Aliye Hanım’a göre; “Materyalistlerin ‘Herşey maddedir’ 
biçiminde düşünmeleri doğru değildir; çünkü çağdaş fizik ve kimya 
çalışmalarının ‘Atomizm’e dayandırılması, cisimlerin ‘hakikat-ı cev-
heriyyesi’nin madde olduğunu göstermez.306

Ruh ile ilgili kitaplar yazılmasının ya da kütüphanelerin dolması-
nın da anlamsız olduğunu söyler. Çünkü insanın avucunda bulunan 
bir şeyi, kaybettiği düşüncesiyle o şeyi araması ne kadar anlamsızsa 
ruhu da aramak bu kadar anlamsızdır.307  

Fatma Aliye Hanım, ayrıca eserinde Vahdet -i Vücud ekolüne de 
değinmiştir. “Vahdet-i Vücut’çulara göre; varlık ancak birdir. O da 
Allah’tır. Görülen her şey itibaridir. Bunu güneşle örneklendirip her 
şeyin akislerden ya da yansımalardan meydana geldiğini savunurlar. 
Nasıl ki güneş ışınları pencereden içeri girdiğinde içeride aydınlık 
meydana gelir. Ve perde kapatılınca aydınlık kaybolur. Pencereden 
güneş ışıklarının girmesi güneşe eksiklik getirmez. Aynı şekilde per-
deyi kapattığımızda da güneşe bir eksiklik gelmez. Bu ekol Panthe-
izm ismiyle Avrupa’da yayılmıştır. Ancak bu ekol pek çok eleştirilere 
de uğramıştır. Çünkü kötü ruhları da Allah’la birleştirmek istemiş-
lerdir. Fatma Aliye Hanım, bunu yapanların, kötülükleri yapanları 
kiminle birleştirdiklerini düşünmeleri gerektiğini anlatır. Ayrıca in-
sanın birazcık düşünmesiyle de bunu kabul edemeyeceğini anlaması 
gerekir.”308der.

Konuya yaklaşım biçiminden anlaşılmaktadır ki Fatma Aliye Ha-
nım, Avrupa’da yürürlükte bulunan çağdaş felsefi öğretilerden her-
hangi birine ilgi duymamakta ve benimsemekmektedir. Muhtemelen 
kapsamlı bir kelam eğitimi gördüğü için felsefi sorunlara “cumhur-ı 
mütekellim”in zaviyesinden bakmakta ve yapıtının sonunda, 
306 Remzi Demir, “Materyalizme Reddiye: Tedkik-i Ecsam”, s.11-13.
307 Nimet Koçaroğlu, “Fatma Aliye ve Tedkik-i Ecsam İsimli Eseri ve Batı Düşün-
cesini Tenkidi”, Fırat Ün. Sos. Bil. Enst. (yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Elazığ 
2009 s.144.
308 Nimet Koçaroğlu, s.172.
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“Cismin farklı şekillerde yapılan tanımlarını inceledik ve hiç biri-
nin cismi tam olarak açıklayamadıklarını gördük. Bu araştırmamızda 
şunu öğrendik ki; Allah büyük, insan ise acizdir. Bize verilen ilmin 
sınırlarını zorlamak bizi gülünç duruma düşürür. Aklımızın ermediği 
yerde aciz olduğumuzu itiraf edip Cenab -ı Hakk’ı tesbih ve tazim 
eylemek bizim için en hayırlısıdır.” Ve Fatma Aliye Hanım, eserini “ 
İlimden ancak azı size verilmiştir.” Ayeti ile bitirmiştir.309

Onun felsefi konularda yetişmesinde babası Ahmet Cevdet Pa-
şa’nın büyük rolü vardır. Kızının yeteneğini farkettikten sonra daha 
doğrusu Fatma Aliye’nin ilk tercümesini yayınlayıp şaşkınlıklara 
sebep olmasından sonra onunla birebir ilgilenmiş ve ders vermiştir. 
Birlikte yaptıkları derslerden biri de tarihtir. Ahmet Cevdet Paşa bu 
dersleri verirken kızına “iyi belle! İyi hıfz et! Benim neşretmeye mu-
vaffak olamadıklarımı belki bir gün sen neşredebilirsin!” demiş ol-
masını Fatma Aliye bir vasiyyet makamında telakki etmiş ve ‘Ahmet 
Cevdet Paşa ve Zamanı’ adlı eserini kaleme almıştır.310 

Görüldüğü üzere Fatma Aliye pekçok konuya vakıf bilgili bir ha-
nım efendidir. Yaptığı çalışmaları ve yazılarında da yegane amacının 
doğruyu bulmak olduğu anlaşılmaktadır. Onun da bahsettiği konular 
hakkında sert tartışmaların yapıldığı bir dönemde sağduyuyu koruya-
bilmiş olması ve tepkisel değil ilmi açıdan konuları ele alabilmesi bu 
dönemde çok az rastlanan bir durum olarak oldukça önemlidir. Onu 
bir siyasi hareketin ya da bizim deyişimizle yenilikçi arayışın içine 
dâhil etmek mümkün gözükmemektedir. Daha yakın durduğu çev-
reler ve bakış açıları varsa da Fatma Aliye’yi onlardan ayıracak bir 
özelliği illaki mevcuttur. Her ne kadar yenilikçi görüşlerinden bahset-
miş olsak da o bir yenilikten ziyade ona göre zaten İslam’da mevcut 
olan hakları talep etmektedir. Bunu yaparken delillerini, nasstan ala-
rak sağlam bir zemine oturtur. Fatma Aliye’nin bu karışık dönemde 
bunları söyleyebilmiş olması güzel bir örnektir. Yine Fatma Aliye ve 
döneminin diğer yazarları tartışmaları ile bize şunu göstermektedir 
ki; yüzyılı aşkın bir süredir, aydınların ve halkın tartışmalarında bir 
değişiklik olmamıştır. Tartışmaların seyrine bakıldığında onlar biz-
den daha ilerdeydi bile denilebilir. Evet, tarihin neresinde takılıp kal-
dığımızı ve sürekli kendimizi tekrarlayıp, düşünmeyi bıraktığımızı 
görmek için Osmanlı’nın son dönemine bakmamız yeterli olacaktır. 
Sorunun çözümünde başvurulacak kaynak ise yine tarih olacaktır.
309 Nimet Koçaroğlu, s.181.
310 Fatma Aliye, Ahmet	Cevdet	Paşa	ve	Zamanı, Bedir yay., İstanbul 1995, s.18.
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Fatma Aliye’nin Eserleri:

Çevirileri: 

Meram(1305), Mevadd-ı Fenniye: Ayler’in Prensse Birinci Mek-
tubu, Ayler’in Prensese Yirmibirinci Mektubu (1890)

Kitapları:

Nisvan-ı İslam(1892), Refet (1896), Udi (1898), Levayih-i Hayat 
(1898), Taaddüd-i Zevcat’a Zeyl (1899), Teracim-i Ahval-i Felasi-
fe (1900), Namdaran-ı Zenan-ı İslamiyan (1901), Tedkik-i Ecsam 
(1901), İstila-yı İslam (1901), Enin (1910), Kosova Zaferi ve Ankara 
Hezimeti (1913), Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı (1913), Hayal ve 
Hakikat; Ahmet Mithat Efendi-Fatma Aliye, Muhaderat    

Makaleleri:

“Makbule Leman” Tercüman	-ı	Hakikat	Nüsha-i	Fevkaladesi, 18 Mu-
harrem 1315,

“Bas bleu’lardan İbret Alalım” Hanımlara	Mahsus	Gazete, 8 Cema-
ziyel evvel 1314,

“Eslaf-ı Nisvan”, Hanımlara	 Mahsus	 Gazete, 8 Cemaziyel Evvel 
1314

“Eslaf-ı Nisvan”: Arap Kadınları,	Hanımlara	Mahsus	Gazete, 1 Ce-
maziyel Evvel 1314

“Eslaf-ı Nisvan”, Hanımlara	Mahsus	Gazete, 13 Cemazil Evvel 1314
“Eslaf-ı Nisvan”: Kadim-i Frenk Nisvanı, Hanımlara	Mahsus	Gaze-

te, 12 Recep 1314
“İlk Mektup” Tercüman-ı	Hakikat, 27 Teşrin-i Sani 1307 “İnsaniyet,  

Ümmet”, 16 Recep 1327
“Kadınlık Letafet Demektir Makalesine Cevap”, Hanımlara	Mahsus	
Gazete, 29 Cemaziyel ahir 1313

“ Madame Montagu”, Hanımlara	Mahsus	Gazete, 27 Rebiul evvel 
1313,

“Meşahir-i Nisvan-ı İslamiye den Biri: Fatma Bint Abbas”, Hanımla-
ra	Mahsus	Gazete, 7 Rebiulahir 1313

“ Mevvadd-ı Fenniye: Mebhas-ı İmla” Tercüman-ı	Hakikat, 28 Ka-
nunievvel 1306.

“Talim-i Terbiye-i Benat-ı Osmaniye”, Hanımlara	Mahsus	Gazete, 
12 Recep 131     



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları II 247

KAYNAKÇA

Ahmet Mithat Efendi, Fatma	Aliye:	Bir	Osmanlı	Kadın	Yazarın	Doğuşu,	çev. Bedia 
Ermat, Sel, İstanbul 2011. 

Berna Moran, Türk	Romanına	Elestirel	Bir	Bakıs	I,  İletisim, İstanbul 1991
Erol Güngör, İslam’ın	Bugünkü	Meseleleri, Ötüken, İstanbul 2010.
Fatma Karabıyık Barbarasoğlu,	Fatma	Aliye:	Uzak	Ülke, Timaş, İstanbul 2007.
Babasının	Kızı:	70.Ölüm	Yıldönümünde	Fatma	Aliye	Hanım, Bilim ve Sanat Vakfı, 

İstanbul 2008
Fatma Aliye Hanım, Muhaderat, Klas, 2004.
İslam	Kadınları,	Çev. Ayhan Pekin- Âmine Pekin, İnkılâp, İstanbul 2009
Ahmet	Cevdet	Paşa	ve	Zamanı, Bedir, İstanbul 1995.
Tedkik-i	Ecsam,	Çizgi, Konya 2009.
Fatma Aliye Hanım- Mahmud Esad Efendi, Teaddüd-i	Zevcat	Çev. Firdevs Canbaz, 

Hece, Ankara 2007.
Hasan Onat, Türkiye’de	 Din	 Anlayışında	 Değişim	 Süreci, Ankara Okulu, Ankara 

2003.
İsmail Kara,	 Türkiye’de	 İslamcılık	Düşüncesi, Metinler	Kişiler,	 I. Risale, İstanbul 

1986.
Leyla, Kaplan, Cemiyetlerde	ve	Siyasi	Teşkilatlarda	Türk	Kadını	(1908-1960). Ata-

türk Araştırma Merkezi, Ankara 1998.
Masami Arai,	Jön	Türk	Dönemi	Türk	Milliyetçiliği,	İletişim,  İstanbul 2008.
Mehmet Akgül, Türk	Modernleşmesi	ve	Din,	Çizgi, Konya 1999.
Mübeccel Kızıltan- Tülay Gençtürk, Atatürk	Kitaplığı	Fatma	Aliye	Hanım	Evrakı	

Kataloğu, İstanbul 1993.
Nimet Koçaroğlu, Fatma	Aliye	ve	Tedkik-i	Ecsam	İsimli	Eseri	ve	Batı	Düşüncesini	

Tenkidi, Fırat Ünv. İslam Felssefesi Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Li-
sans Tezi), Elazığ 2009. 

Niyazi Berkes,	Türkiye’de	Çağdaşlaşma, Bilgi, İstanbul 1978.
Recai, Doğan, İslamcıların	Eğitim	ve	Öğretim	Görüşleri, Ankara 1999.
Remzi Demir, “Mareryalizme Reddiye: Tedkik-i Ecsam”, Tedkik-i	Ecsam.
Serpil Çakır “Fatma Aliye Bir Öncü Kadın, Yazar ve Felsefeci”, Fatma	Aliye	Bir	

Osmanlı	Kadın	Yazarın	Doğuşu:	Fatma	Aliye.
Osmanlı	Kadın	Hareketi, Metis, İstanbul 1996.
Şehmuz Güzel, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Toplumsal Değişim ve Kadın”, Cumhu-

riyet’e	Türkiye	Ansiklopedisi, c.3.
Şerif Mardin, Türk	Modernleşmesi, İletişim 2008.

Ömer GÜRBÜZ

Sayın Demirbilek’e teşekkür ediyorum. Şimdi müzakere için An-
kara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Araştırma 
Görevlisi Suat Koca hocamızı kürsüye davet ediyorum. Kendisi 4 
tebliğin müzakeresini yapacaktır. Buyurun hocam.
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III. OTURUM: Müzakere

Ar. Gör. Suat KOCA

(Ankara Üiversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis ABD.)

Saygıdeğer hocalarım, değerli öğrenciler ve sevgili katılım-
cılar hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle birbirinden muhtevalı bildirilerinden ve güzel 
sunumlarından dolayı arkadaşlarımızı tek tek tebrik ediyorum. 
Gerçekten istifade ettim. Bildirilerin esas itibariyle sempozyu-
mun ana başlığıyla uyumlu olduğunu düşünüyorum. Örneğin, 
geleneksel bilgi kurumu olarak medreseler, medreselerde icra-i 
faaliyette bulunan hocalara dair yazılan biyografiler, tarih ki-
tapları, klasik kaynaklar gerçekten hepsi bir medeniyetin kuru-
lumunda önemli. Dolayısıyla bu konu seçimini çok isabetli bul-
dum. Arkadaşları bu yüzden öncelikle tebrik ediyorum. Her biri 
sanki İslam medeniyetinin anlaşılması ve değerlendirilmesinde 
mikro ölçekli bir tarih ve literatür araştırmasını barındırıyor. 
Bilimsel araştırmalarla meşgul olanları klasik araştırmacılardan 
ayıran farklardan birisi de bilim insanlarının araştırmalarını ya-
zılı olarak ortaya koymalarıdır. Geçmişte biraz önce bir örnek 
verildi. Fatih’in huzurunda iki bilim adamının karşılıklı bir ko-
nuyu tartıştıklarından söz edildi. Gerçekten o dönemin yaygın 
bir bilgi üretme ve ortaya koyma yoludur sözlü tartışmalar, şi-
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fahi tartışmalar fakat modern bilim konuşmalarımıza bakar ve 
yazmak bilimin esasıdır. Bilgi kadar yazmak da önemlidir. Bu 
sempozyumun bilim insanı adaylarının, hepimizin belki yazma 
konusunda ilk tecrübelerimizin olması vesilesiyle gerçekten 
önemsiyorum. Mehmet Emin Özafşar hocamız bilim insan-
larının tez yazmadan önce mektup bile yazmadıklarından söz 
eder. O yüzden bu sempozyum öğrenci arkadaşlar için, hepimiz 
için önemli bir tecrübe. O yüzden önemsiyorum sempozyumu. 
Ve sadece bu tebliğlerin yazılmış olması bile bence maksadın 
hasıl olduğunu gösteriyor. Fakat bana ulaşan tebliğlerin gene-
line baktığımda içerik itibariyle pek çoğunu içerik yönünden 
gayet olgun bulduğumu ifade etmek isterim. Ancak bir bildiri-
nin taşıması gereken şekilsel açıdan bazı niteliklerden yoksun 
olduğunu gördüm. O yüzden bilimsel çalışmaların aşağı yuka-
rı belli bir takım yöntemleri vardır. Bunu biliriz. Bildirilerde 
görürsek daha iyi olur. Ben madem bu bildiriler kitap olarak 
neşrediliyor neşredilirken bu şekilde tanzim edilirse daha iti-
nalı olur diye düşünüyorum. Biliyorsunuz ilk önce bilimsel bir 
bildiride başlığın belirlenmesi çok önemli. Başlıklarla muhte-
va arasındaki ilişki çok önemli. Çünkü başlık bizim muhtevada 
ne bulacağımızı yönlendirir. Ve süprizle karşılaşmayız. Ancak 
herkes tecrübe etmiştir ki nice başlıklar başlığını taşıdığı ma-
kaleyi taşımaz. Daha sonra tebliğlerde genel olarak gördüğüm 
bir eksiklik. Girişin olmaması. Her bilimsel çalışmanın, tebliğin 
bir girişi olur. Girişte problem ortaya konulur, konu tanımla-
nır, sorunun ve çalışmanın ana hatlarına değinilir ve bir sonuca 
ulaşılır. Bir bilimsel araştırmayı, dedektif romanından ayıran 
şeylerden birisi budur.  Biz bir dedektif romanı okuruz ve ka-
tilin kim olduğunu ancak romanın sonunda öğrenebiliriz. An-
cak bilimsel araştırmalarda katilin uşak olduğunu daha baştan 
girişte söylememiz gerekir ki okuyucuyu yönlendirelim. Daha 
sonra girişte değinilmesi gereken bir başka konu sosyal bilimler 
kümülatif, birikimsel bilimlerdir. Yaptığımız her çalışma daha 
önce yapılan bir çalışmaya eklemlenmek durumundadır. Başka 
yapılmış çalışmaların arasında bir yerde durmaktadır. Dolayı-
sıyla biz yaptığımız bu çalışmayı daha önce yapılan çalışmalar 
arasında nerede konumlandırıyoruz. Yaptığımız çalışma nerede 
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duruyor? Bununla ilgili birkaç cümle belki bir paragraf olması 
çok isabetli olur. Çünkü bu konuyu gök kubbe altında ilk defa 
biz yazmıyoruz. Bu konunun kısa da olsa literatürde nerede 
durduğunu söylememiz çok uygun olur. Bu noktada belki İla-
mer’de, belki bu sempozyum öncesinde bir bilimsel araştırma 
nasıl yapılır? Bilimsel araştırma yöntemleri, bilimsel çalışma-
ların yazılmasında kullanılan yöntemlerle ilgili ders bile açı-
labilir. Bu genel değerlendirmelerden sonra tebliğlere gelmek 
istiyorum. Sırasıyla Ömer arkadaşımız Ağrı bölgesindeki med-
rese hocalarının ilahiyat algısını anlattı bizlere. Ömer herhalde 
Ağrı’ya gitti. Sorular cevaplardan daha önemlidir diye bir şey 
var. Çok severim ve katılırım bu yargıya. Medreseler hakika-
ten zor bir konu aslında. Medreseler bugün modern eğitim sü-
reçlerinin, modernleşme sürecinin neresinde duruyor? Bir yere 
koyamıyorum. Nostaljik bir bilgi kurumu mu bunlar? Yoksa 
bugün gerçekten bize çağdaş akademiye, üniversiteye katkıda 
bulunabilecek kurumlar mı? Böyle bir potansiyeli var mı? Doğ-
rusu tartışılır. Bingöl’de yakında bir sempozyum olacak bu ko-
nuda. Ben de merak ediyorum. Dolayısıyla medrese alimlerinin 
ilahiyat algısı bizim için neden önemli? Bu sorunun cevabını 
tebliğciden duymak isteriz. Tabi Ömer arkadaşımız aslında zah-
mete katlanmış, bir takım sorular hazırlamış. Hazırladığı soru-
lar başlığın içeriğini aydınlatmaya çok da yönelik değil gibi. 
Hani onların sabah kahvaltıda ne yediklerinden çok medrese 
alimlerinin ilahiyat algısı başlığının altında onların ilahiyata ba-
kışlarıyla ilgili tahrik edici, onları açıcı sorular sorabilirdi. Eğer 
imkanı olursa tekrar gözden geçirebilir. Ömer arkadaşımızın 
bu tebliği röportaj niteliğinde aslında kendisinden çok röportaj 
yapılan hocalarımızın cevapları var. Daha derinlikli bir tebliğ 
olarak tebliğ kitabına girmesi için ben şahsen bir katkım olabi-
lirse daha sonraki zamanlarda buna hazırım. Bu yüzden Ömer 
arkadaşıma özel olarak bu konuyu müzakere etmek istiyorum.

Betül Bostan arkadaşımız Şakaik-i Numaniyenin Osman-
lı’daki popülaritesini anlattı bizlere. Doğrusu popülarite keli-
mesinin yerine ben de bir şey bulamadım. Teklifi olan varsa 
hazirundan hemen şimdi alalım. Dolu bir tebliğdi gerçekten, 
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kaynak kullanımı güzeldi. Maksadını gayet iyi anlattı. Fakat 
bu tebliğde de başta söyledim. Giriş yoktu. Eğer giriş olsaydı 
daha isabetli olurdu. Bunu hala yazma şansı var. Dipnot verme-
de birtakım küçük tutarsızlıklar var. Bir yerde şöyle bir şeyden 
söz ediyorsun. O dönemde yazılan başka hal tercümelerinden 
söz ediyorsun. Var mı bunlar gerçekten? Sanki tekmiş gibi ama 
zeyiller yazılmak suretiyle kendi başına bir klasik olmuş bu. 
Sunumun da gayet başarılıydı. Ben tebrik ediyorum seni.

Mücahit Turhan arkadaşımızın tebliğini elde edemedim. 
Gayet güzel bir sunum yaptı. Özellikle arkadaşımızın en son 
sonuç kısmında Tezakir’den öğrenileceklerle ilgili beş başlık 
sıraladı. Bosna araştırmacılarının, Tanzimat, Aşiret, Sosyoloji 
araştırmacıların, terör ve isyan konusunda araştırma yapanların 
Tezakir’den öğreneceği şeyler var dedi. Bu klasik bir eserin gü-
nümüze bakan yüzünü ortaya koyması açısından önemli. Arka-
daşımızı tebrik ediyorum. 

Son olarak Mine Demirbilek arkadaşımız. Tebliği bana ulaş-
tı. Çok muhtevalı, temiz bir tebliğdi gerçekten tebrik ediyorum. 
Onda da giriş yok fakat. Bu tebliğde Fatma Aliye tarihsel bir 
figür olarak değil de aynı zamanda günümüz insanına bakan 
yüzü, çağdaş bir değeri de var. Hatta banknotlar üzerinde resmi 
de var. Tam günümüzün ortasından bir isim gibi. Fatma Ali-
ye hakkında bir şeyler öğrenme gerçekten heyecan verici oldu. 
Ben şunu merak ediyorum. Bu kitapları yazan, bu çevirileri ya-
pan, bu fikirlere sahip olan kişi Fatma Aliye değil de bir erkek 
olsaydı bu kadar önemsenir miydi? Banknotlara basılır mıydı? 
Kadın olmuş olmasının pozitif bir ayrımcılığı var mı? 

Tebliğci: Fatma Aliye döneminde tektir. Pek çok erkek dü-
şünür mevcuttur ama kadın olduğu ve tek olduğu için önem-
lidir. Kaynak kullanımı çok güzel. Çok olgun, uzunca bir süre 
araştırmanın bir sonucu olarak görünüyor tebliği. Fakat bu teb-
liğde o Fatma Aliye dönemindeki şöyle bir düşünce var. Müs-
lümanlar niye geride kaldı? Dine bağlı oldukları için olamaz. 
O halde İslam’ı yanlış anladılar. Biz Batının tekniğini, fennini 
alalım. Fakat ahlakını, dinini almayalım. Bu konu, bu düşünce 
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hatta asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı düşüncesi günümüz-
de aslında epeyce eleştiriliyor. İsmail Kara, Suat Mertoğlu’nun 
makaleleri var. Bunlara değinsek sanki iyi olurdu. Fatma Ali-
ye’nin döneminin düşünceleri olarak görünüyor. Onlar bir ışık 
huzmesinin etrafında dönen kelebekler gibi bütün o dönemin 
aydınları, münevverleri belli bir takım sorular var ve o soruların 
etrafından bir türlü ayrılamadılar. Ve verdiği cevaplar da aşağı 
yukarı bu minvalde. Batının teknolojisini, fennini alalım ama 
ahlakını almayalım. Bu ne kadar mümkün? Bir paradigma bir 
medeniyet tasavvuru bölünebilir mi, parça parça alınır mı? Ba-
tının teknolojisini alıp ahlakını almamak böyle bir şey mümkün 
mü? Gerçekten tartışmaya değer. Bu konuyla ilgili dediğim gibi 
yazılmış makaleler de var. Ben arkadaşlarımıza son olarak teb-
liğlere kendilerini katmaları konusunda daha cesur olmalarını 
âcizane tavsiye ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. 

Ömer GÜRBÜZ

Sayın Suat Koca hocamıza bu değerli müzakereleri için biz 
de teşekkür ediyoruz. Oturumumuz burada sona ermiştir.
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Oturum Başkanı: Yunus KOCABIYIK

1. Sümeyye KAVGACI, Cumhuriyet	Dönemi	Kur’an	Tercüme	
Faaliyetleri	ve	Hasan	Basri	Çantay	Meali	

2. Merve ÇETİNKAYA, Mevcut	Kur’an	Mealleri	ve	Halkın	
Meal	

3. Hatice AVCI, Elmalılı	Muhammed	Yazır’ın	Tefsirciliği 

4. Senanur KONUK, The	Encyclopaedia	of	Islam’ın	Birinci	ve	
İkinci	Baskıları	ve	DİA’daki	“Kur’an”	Maddelerinin	İnce-
lenmesi	

5. Elif Kübra ASLANDOĞDU, The	Encyclopaedia	of	Is-
lam’ın	Birinci	ve	İkinci	Baskısında	Yer	Alan	“Tefsir”	Mad-
delerinin	Değerlendirilmesi	ve	DİA’nın	İslam	Ansiklopedisi	
“Tefsir”	Maddesi	ile	Karşılaştırılması 

6. Miraç Can UĞUR, Modern	Dönemde	Kur’an	Yorumu	ve	
Hermeneutik;	Fazlur	Rahman	Örneği  

Müzakereciler: Ar. Gör. Hasan YÜCEL  
        Aytmırza SATIBALDİEV
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Oturum Başkanı

Yunus KOCABIYIK

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf, 

İLAMER İslam Hukuku Araştırma Grubu Öğrencisi)

Kıymetli hocalarım, sevgili arkadaşlar İlamer’in düzenlemiş 
olduğu sempozyumun ikinci gününe tekrar hepiniz hoş geldi-
niz. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. 
İnşallah sempozyumumuz hayırlara vesile olur. Ben hızlıca teb-
liğcileri ve konularını zikretmek istiyorum. Sümeyye Kavga-
cı, “Cumhuriyet Dönemi Kur’an Tercüme Faaliyetleri ve Hasan 
Basri Çantay Meali”; Merve Çetinkaya, “Mevcut Kur’an Meal-
leri Ve Halkın Meal Algısı”; Hatice Avcı, “Elmalılı Muhammed 
Hamdi Yazır’ın Tefsirciliği”; Senanur Konuk, “The Ansiklope-
dia of Islam’ın Birinci ve İkinci Baskıları ve DİA’daki Kur’an 
Maddelerinin Karşılaştırılması”; Elif Kübra Aslandoğdu, “The 
Ansiklopedia of Islam’ın Birinci ve İkinci Baskılarındaki ‘Tef-
sir’ Maddesinin Değerlendirilmesi ve DİA’nın İslam Ansiklo-
pedisi ‘Tefsir’ Maddesiyle Karşılaştırılması; Miraç Can Uğur, 
“Modern Dönemde Kur’an Yorumu ve Hermeneutik Fazlur 
Rahman Örneği”.
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İlk sözü Sümeyye Kavgacı’ya vermek istiyorum. Kendisi 
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4.sınıf öğrencisi 
aynı zamanda Konya Abdullah b. Mesud Fıkıh Enstitüsü mezu-
nudur. Buyurun.
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“CUMHURİYET DÖNEMİ KUR’AN TERCÜME FAALİ-
YETLERİ VE HASAN BASRİ ÇANTAY MEALİ”

SÜMEYYE KAVGACI

(Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf)

Giriş

Fransız İhtilali’nin sonucunda bütün dünyada olduğu gibi Osman-
lılarda da bazı değişim rüzgarları esmiş ve Türkler arasında da Milli-
yetçilik ve Türkçülük cereyanları başlamış, ilk olarak da inandıkları 
dinin mukaddes kitabı olan Kur’an’ı ve dinin ezan, namaz, dua gibi 
ibadetlerinin Türkçe’ye tercüme edilerek tatbik edilmesi mücadelesi-
ne girişilmiştir. Bunun akabinde büyük bir heyecanla Kur’an’ı Türk-
çe’ye tercüme çalışmaları başlamıştır. XX. yüzyıl, İslam âleminde, 
tarihte misli görülemeyecek derecede Kur’an tercümelerinin yapıldı-
ğı yüzyıl olmuştur. 

İşte bu önemli vazifeyi yerine getirenler arasında (1887-1964) yılları 
arasında yaşamış, Cumhuriyet döneminin önemli şahsiyetlerinden 
olan değerli İslam alimi Hasan Basri Çantay da bulunmaktadır. Ha-
san Basri Çantay, eserlerinde ve yazdığı makalelerde geçmişin tefsir 
birikimi ile günümüzün tefsir ve meal anlayışını harmanlayarak bu 
ilme olan vukufiyetini ve bakışını ortaya en iyi şekilde koymuş bir 
âlimdir. Hasan Basri Çantay, alelade bir müşahit değil İslam ilimleri 
üzerine geniş vukuf sahibi alim, şair, muharrir, musikiye de aşina bir 
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şahsiyetti. Çantay, öz Anadolu Türkçesi konuşur ve yazardı. Ayrıca 
yıllarca edebiyat öğretmenliği yapmış olması ona Türkçeyi harikulâ-
de bir biçimde kullanma yeteneği kazandırmıştı. Yazılarında akıcılık 
ve sadelik göze çarpar. Meâl’i Kerim dışındaki eserlerinde bu özellik 
açıkça belli olur. Meâl’i Kerim’de ise metne sadık kalmayı ön plana 
almıştır. Çok yönlü bir aydın olan Çantay, hayatını Kur’an’a adamış, 
pek çok sahada ilmi eserleri olmasına karsın, daha çok “Kur’an-ı Ha-
kim ve Meal-i Kerim” adlı açıklamalı Kur’an tercümesi niteliğindeki 
eseriyle ön plana çıkmıştır.

Kur’an-ı Hakim ve Meali Kerim, Kendisini ölümsüzleştiren en 
önemli eseri olup üç ciltten oluşur. Cumhuriyet tarihinde yazılan 
Kur’an tercümelerine kaynak oluşturmuştur. Tek bir harfin manası-
nı bile çevirilerine yansıtmaya gayret etmiştir. Güvenilir kaynaklar 
kullanmış, hurafe ve uydurmalara yer vermemiştir. Kendisinden önce 
yapılan tercüme çalışmalarına da değinen Çantay, bu tercümelerde 
pek çok eksikliğin olduğuna dikkat çekerek, bu eksiklikleri sıralamış, 
neden bir “İzahlı Meal-i Kerim’e” ihtiyaç olduğunu ifade etmiştir.

Onun esas hedefi; toplumdaki hastalıkları düzeltmek, tefrikayı or-
tadan kaldırmaktır. Milli mücadele meş’alesini yakan ilk kahraman-
lardan olan Hasan Basri Bey, Savaş yılları boyunca hür ve yürekli 
yazılar yayınladı. Bu nedenle Hasan Basri hakkında tevkif emri çı-
karıldı, gazetesi kapatıldı. Tevkif emrini öğrenince çareyi kaçmakta 
buldu. Gizlendiği yerlerde  9 aydan fazla dolaştı. O yörelerde Mil-
li Mücadele ve halkın silahlanması için faaliyetler yürüttü. I. Millet 
Meclisine Balıkesir milletvekili olarak girdi. Hiçbir guruba dahil ol-
mayıp bağımsız olarak kaldı. Mehmet Âkif’le yakın dost oldu.

Kur’an tercüme faaliyetleri Cumhuriyet döneminden başlayarak 
günümüze kadar süregelmiştir. İste bu Kur’an tercümeleri arasında 
yer alan Hasan Basri Çantay’ın Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim adlı 
eseri de, gerek kaleme alındığı dönemde gerekse daha sonraki dö-
nemlerde Türk halkı tarafından kendisinden çokça istifade edilen bir 
eser olmuştur.

Biz de bu araştırmamızda,  Cumhuriyet Dönemi Kur’an tercüme 
faaliyetleri ve günümüz Kur’an tercüme çalışmalarının bağımsız ka-
lamadığı bu muhtasar tefsir niteliğindeki eseri o dönemdeki yerini 
baz alarak tanıtmaya, tefsir metodu acısından incelemeye ve sonuçla-
rını da açıklamaya çalıştık.
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Kur’an’ı Kerim’in Tercüme Tarihine Genel Bir Bakış

Arapça  kökünden gelen ‘Tercüme’ kelimesi, sözlükte, ‘bir ترجم 
kelamı bir dilden başka bir dile çevirmek’, ‘bir sözü başka bir dilde 
açıklamak’ ve ‘bir lafzı başka bir dilde kendisinin yerini tutacak bir 
lafızla değiştirmek’311 gibi anlamlara gelmektedir. Tercüme, en yalın 
tarifiyle, kendine ait usulleri, ilke ve meseleleri olan, lisanla alâkalı 
bir tahlil, bir analiz muamelesidir.312

Tercüme/ çeviri, fikir ve sözleri aktarma olayıdır. Tercüme, düşün-
sel, kültürel ve bilimsel bir operasyondur. Fikir, söz ve konuşmalar 
ise duygu ve düşünceleri dış dünyaya yansıtan ifadelerdir. Bunları bü-
tünüyle yansıtmak zor olduğu gibi, başka bir dile aktarmak çok daha 
zordur. Onun için tercüme olayı, çok yönlü bir sanattır. Tercümenin 
amacı, ayrı dillerle anlatılmak istenen çeşitli duygu ve düşünceler 
arasında tam bir akort sağlamaktır.

Hiçbir tercüme, orijinalinin yüzde yüz aynı değildir, gayri de de-
ğildir. Her tercüme, orijinal metninin anlaşılması için sarf edilen bir 
çabadır ve değerlidir. “Çeviri tahriftir.” Sözü hiçbir tercümenin ori-
jinal metnin aynısı olamayacağını anlatmak için söylenmiş olsa ge-
rekir. Yoksa insanlık kültür tarihinde tercümenin de önemli bir yeri 
vardır.313

Kur’an-ı Kerim’in tamamını içeren ilk tercüme, hicri 127 yılın-
da Berberice’ye yapılan tercümedir.314 Bunun dışında kaynaklar hicri 
270 yılında yapılan Kur’an tercümelerinden de bahsetmektedirler.315 
Zamanımıza ulaşan en eski tercüme ise, Samanoğulları emiri Mansur 
b. Nuh (o. 365/976) tarafından yaptırılan Farsça tercümedir.316

Batıda gerçekleştirilen en eski Kur’an tercümesi, 1143 tarihinde 
hazırlanıp 1543 yılında İsviçre’de basılan Latince tercümedir.317

311 Cevheri, Ebu Nasr İsmail b. Hammad, es-Sıhah	Tacu’l–Luğa	ve	Sıhahu’l-Ara-
biyye, (thk. Ahmed Abdulğafir), Mısır 1376, 2/7288; İbn Manzur, Ebu’l-Fadl Cema-
luddin Muhammed, Lisan’ul-Arab, Beyrut 1990, 12/66; Okiç, M. Tayyib, “Hadiste 
Tercüman”, AÜİFD., Ankara 1967, sayı,14, s.31 .
312 Gürbüz, Fatih, Tercüme	Problemleri	ve	Mealler, İnsan Yayınları, İstanbul, 2004, 
s.43.
313 Akpınar, Ali, Kur’an	Tercüme	Teknikleri, Serhat Kitabevi, Konya, 2011, s.12-13.
314 Hamidullah, Muhammed, Kur’an-ı	Kerim	Tarihi, (trc. Salih Tuğ) İstanbul 1993, 
s.102.
315 El-Akk, Halid Abdurrahman,	Usulu’t-Tefsir	 ve	Kavaiduh, Beyrut 1406/1986, 
s.466.
316 Demirci, Muhsin, Kur’an	Tarihi, Ensar Neşriyat, İstanbul 2005, s.204.
317 Demirci, a.g.e., s. 215.
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Türklerin Hicri 85 (m. 703) yılından itibaren İslam ile tanışma-
sından yola çıkarak onların bu tarihten itibaren Kur’an’la tanışma-
ya başladıklarını söyleyebiliriz. Araştırmacılar, Türk dilinde yapılan 
Kur’an tercümelerinin, hicri IV-V, miladi X- XI. Asırlarda yapıldığını 
söylemektedir.318

Elimizde mevcut en eski Kur’an tercümesi Şirazlı Hacı Devlet-
şahoğlu Mehmet tarafından Hicri 734/ Miladi 1333 tarihinde Oğuz 
Türkçesiyle yapılan tercümedir. Bu tercümenin Hicri dördüncü asırda 
yapılmış olabileceği de söylenmiştir.

Osmanlı’nın son dönemlerinde başlayan Kur’an tercüme faali-
yetleri, Cumhuriyet Döneminde hız kazanmıştır. Şöyle ki Türkçe’de 
basılan ilk Kur’an tercümesi Ayıntablı Mehmet Efendi’nin1257/ 
1841’de Bulak matbaasında Arab harfleriyle basılan Tefsir-i	Tıbyan 
tercümesidir.

20. yüzyıla gelindiğinde ise, bu yüzyılda Kur’an’ın, tarihte hiçbir 
dönemde olmadığı kadar farklı dillere tercüme edildiği ve tercümele-
rin yine tarihte hiçbir dönemde olmadığı kadar yaygınlaştığı bir yüz-
yıl olmuştur. Kur’an tercümelerinin bu dönemde yaygınlaşmasında 
matbaanın büyük etkisi olduğu gibi, bu dönemin imparatorlukların 
yıkılıp ulus devletlerin ortaya çıktığı, milliyetçi hareketlerin doruğa 
ulaştığı, İslam dünyasının parçalandığı bir dönem olmasının da büyük 
etkisi olduğu muhakkaktır.319

Cumhuriyet Döneminde yapılan ilk Kur’an tercümeleri cümlesin-
den olarak Şeyh Muhsin-i Fani mahlaslı Hüseyin Kazım Kadri’nin 
Nuru’l	Beyan’ı	(1924); Hristiyan Araplardan Zeki Megamiz’in tercü-
mesi (1926); 1907’de bir komisyon tarafından tetkik edilen ve Süley-
man Tevfik tarafından hulasa edilen Tafsilu’l-	Beyan;	Cemil Said’in 
Fransızca’dan yaptığı tercüme (tarihsiz) sayılabilir. Bunların hepsi 
Arap harfleriyle basılmıştır.

Latin harfleriyle ilk basılan tercüme ise, 1927’de Arap harfleriyle 
basılan, İzmirli İsmail Hakkı’nın Maani’l-	Kur’an adlı eseridir. Bun-
dan sonra 1934’te basılan Ömer Rıza’nın Tanrı	Buyruğu adlı çalışma-
318 İnan, Abdülkadir, “Kur’an’ı	Kerim’in	Türkçe	Tercümeleri	Üzerine	Bir	İncele-
me,”	s. 8
319 Cündioğlu, Dücane, “Matbu	Türkçe	Kur’an	Çevirileri	ve	Kur’an	Çevirilerinde	
Yöntem	Sorunu,” 2.Kur’an Sempozyumu, Bilgi Vakfı, Ankara 1996, s.165.



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları II 263

sı ile Elmalılı Hamdi’nin1935-1938 yılları arasında basılan Hak	Dini	
Kur’an	Dili	adlı tefsirindeki meali gelmektedir.320 

Cumhuriyet	 Dönemi	 Kur’an	 Tercümeleri adlı eserinde Salih 
Akdemir, “Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar kırkın üzerinde 
Kur’an-ı Kerim tercümesi yapılmıştır. Ancak yapılan çalışmalar arzu 
edilen Kur’an çalışmasını Türk kamuoyuna sunmaktan uzaktır. Çün-
kü tercümeler hatalarla doludur. Şimdiye kadar ciddi bir tenkit faali-
yetinin gerçekleştirilememiş olması, Kur’an tercümeleri sahasındaki 
başarısızlığın en büyük amili olmuştur. Meydanı boş bulan birçok 
ehliyetsiz kimse Kur’an’ı tercümeye kalkışabilmişlerdir. Hatta son 
zamanlarda dinle alakası olmayan gazetecilerin bile kendi başlarına 
anonim Kur’an tercümeleri neşrettiklerine üzülerek şahit oluyoruz”321 
demiştir.

Yine bu dönem Kur’an tercümelerine eleştiriler yönelten yazar, 
Kur’an tercümelerindeki mevcut hataları üç ana sebebe bağlar ve 
bunları Arap dilini iyi bilmemek, modern ilmin verilerini iyi bilme-
mek, Türkçe ifade ve sentaks hataları322 şeklinde sıralar.

Her önüne gelenin Kur’an’ı tercüme etmeye kalkışması ve bu su-
retle hatalı çevirilerle halkın zihninin tesvis edilmesi pek tabiidir ki 
şikayetlere mucip olacaktı. Bu durumda Diyanet İşleri Reisi göreve 
çağrılmış, kendisinden bu keşmekeşe müdahale etmesi istenmiştir.323

Diyanet İşleri Reisliği’nin pek çok hatalarla dolu Kur’an çevirileri 
hakkında susması düşünülemezdi. Bu yüzden Rıfat Börekçi, bu tür 
çevirilere aldanmamaları için halkı ikaz etmek lüzumunu hissetmiş 
ve gazetelere bir açıklama göndermiştir. Gerek Diyanet İşleri Rei-
si’nin bu ikazları, gerekse basında çıkan eleştiri yazıları neticesinde 
işin ehli ve erbabı olmayan birtakım fırsatçıların Kur’an tercümesi 
meselesini istismar etmelerini engelleyecek bazı tedbirlerin alınması 
lüzumu kendini hissettirmeye başlamıştır.324

320 Akpınar, a.g.e., s.30-32.
321 Akdemir, Salih, “Cumhuriyet	Dönemi	Kur’an	Tercümeleri,” Akid Yayıncılık, 
Ankara, 1989, s.34.
322 Akdemir, a.g.e., s. 77.
323 Cündioğlu, Dücane, “Bir	Kur’an	Şairi	Mehmed	Âkif	ve	Kur’an	Meal-i,” 
Kültür Sanat Yay., İstanbul 2000, s. 102-103
324 Cündioğlu, a.g.e., s.106-107.
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Böylelikle Kur’an tercümesi meselesi Meclis’in gündemine gel-
miştir. Eskişehir Mebusu ve Ser’iye ve Evkaf Vekaleti eski vekili, 
ilmiyeden Abdullah Azmi Efendi (ö. 1937) Meclis Başkanlığına 53 
imzalı bir takrir (önerge) sunmak suretiyle, gerek Kur’an-ı Kerim’in, 
gerekse asar-ı diniyyenin Türkçe’ye çevrilerek neşredilmesi ve bunun 
için de 214. Fasla bir madde ilavesiyle bütçeden 20.000 liralık bir tah-
sisat ayrılması talep olunmuştur.

 Diyanet işleri Reisliği meclisin tahsisatına binaen Kur’an’ı Ke-
rim’in Türkçe’ye çevrilmesi işini Mehmet Âkif’e, tefsir kısmının 
yazımını Elmalılı Hamdi Yazır’a havale etmiş, bazı siyasî sâiklerle 
Mehmet Âkif aldığı ücreti iade edince ister istemez bu vazife de El-
malılı’nın üzerine kalmış, o da 1926’dan itibaren bu vazifeyi kemal-i 
itina ile yerine getirmeye başlamıştır. Diyanet İşleri Reisliği ile El-
malılı Hamdi Yazır arasında akdedilen mukavelede tefsirin yazımına 
dair bir de program yer almış ve Elmalılı, eserini bu programa uygun 
olarak yazmıştır.325

Elmalılı Hamdi Yazır da üzerine düşen vazifeyi yerine getirmiş ve 
nitekim eser de 1935-1938 yılları arasında neşredilmiştir.326

Cumhuriyet Dönemi’ndeki Bazı Kur’an Tercümelerinin Özel-
likleri ve Hasan Basri Çantay’ın Bu tercümelere Yönelttiği Eleş-
tiriler:

Kur’an tercüme faaliyetlerine genel itibari ile bir önceki başlığı-
mızda değindik. İşte Kur’an’ın tefsir, tercüme ve mealleri tarihin mec-
rasında böylece akarak günümüze ulaşmış ve Cumhuriyet döneminde 
de dil, muhteva ve şekil bakımından eski meallerden biraz daha farklı 
bir görünüm kazanarak karşımıza çıkmıştır. Bu dönem tefsir ve meal-
lerinin de incelendiğinde hata ve kusurlardan uzak olmadığı görülür.327 
Bu başlığımızda da o dönemde neşredilmiş bazı meallerin özelliklerini 
verip o meallere Hasan Basri Çantay’ın yöneltmiş olduğu eleştirileri 
anlatmaya çalışacağız.

Cumhuriyet Dönemi Kur’an tercümesi deyince akla gelen ilk ter-
cüme olması hasebiyle ilk olarak Nuru’l	Beyan	(1924)  tercümesini 
ele alalım.

325 Cündioğlu, a.g.e., 54-57.
326 Cündioğlu, a.g.e., s.58.
327 Gürbüz, Fatih,a.g.e., s. 54.
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İki cilt teşkil eden bu tercümenin kimler tarafından yapıldığı eser 
tarafından zikredilmiyor. Tercümenin başında Şeyh Muhsînî Fani 
imzalı bir mukaddime bulunuyor. Bu zat mukaddimesinde Adliye nazırı 
eskâbı Ayıntabî Mustafa Bey’e müracaat ettiğini ve onun himmeti ile 
birçok Arapça tefsirlerin tedkiki ile eserin meydana geldiğini Demir 
yolları midir-i umumi-i sabıka Mustafa Bey’in ve mülga Sadaret 
mektubi kalemi müdür muavini Seyfüddin’in yardımları dokunduğunu 
kaydetmiştir.

Bu eserde ayet-i kerime metinlerini bastıktan sonra altına Türk-
çe tercümeleri ilave edilmiştir. Bazı ayetlere tercümeden ayrı olarak 
“izah” başlıklı bazı parçalar ilave edilmiştir. Besmele’nin tercümesi 
konulmamıştır.328

Araştırmamıza konu ettiğimiz Hasan Basri Çantay Kur’an’ı Hakim 
ve Meal-i Kerim’inin önsözünde, “Bu bir tefsirî tercümedir. Yani, ne 
sade bir tercümedir ne de yalnız bir tefsirdir. İkisi metinde bir arada 
mezc ü cemedilmiştir. Fakat bu tefsiri tercüme parçaları, üstlerinde 
kendi harfleriyle yazılı bulunan ayetlerle karşılaştırıldığı zaman gö-
rülür ki ne o parçalar bu ayetlerin manalarına, ne o manalar mezkûr 
ayetlerin lafızlarına asla uymamaktadır. Bununla beraber tercümenin 
dili de bugün aradığımız dil değildir.”329 Diyerek meali tenkit etmiştir. 
Ömer Rıza Doğrul da bu meal için benzer eleştirilerde bulunmuştur.330

Cumhuriyet Döneminin bir diğer Kur’an tercümesi de İzmirli İs-
mail Hakkı’ya ait olan Mean-i	Kur’an(1927)’dır.

İki ciltten oluşan eser, Nâşirin ifadesi ve mütercimin Kur’an 
tercümesi hakkında bir mukaddimesi ile başlıyor. Ayetlerin yalnız 
ilk kelimeleri alınmış ve Türkçe tercümelere geçirilmiştir. Ayetler 
numaralıdır. İzah için ilave edilen kelimelerin üstüne ince bir çizgi 
çekilmiştir. Sayfaların altına ayrıca tefsir kısmı ilave edilmiştir. Sayfa 
başlarına surenin ismi ve cüz numarası konulmuştur. Sonuna bir fihrist 
ilave edilmiştir. İkinci cildine daha sonra Tahlil-i Kur’an başlığı altında 
mühim maddelerin yerlerini gösteren ikinci bir fihrist eklemiştir.331

Çantay mealinin önsözünde Mean-i Kur’an için, “Üstadın 
temiz ruhundan aflar dileyerek arz ederim ki meallerde ne aslın, ne 

328 Hamidullah, a.g.e. s.152.
329 Çantay, a.g.e., s.14.
330 Akdemir, Salih, a.g.e. s.49.
331 Hamidullah, a.g.e., s. 156-157.
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tercümenin lisan incelikleri üzerinde fazla durulmamış, bu cephede 
–ihmal demeyeyim- pek acele edilmiştir.”332 Demiştir.

Cumhuriyet Dönemi Kur’an tercümelerinden bir diğeri ise Konya 
ulemâsından Vehbi Efendi’nin Hulâsatü’l	Beyân(1920-1922) adlı tef-
sirî tercümesidir. Bu tefsir, Kur’an metnini de ihtiva etmektedir. Ayet-
ler kalın yazı ile ve harekeli olarak basılmıştır. Türkçeleri her ayetin 
altına parantez arasında konulmuştur. Bunu müteakip o ayetin tefsiri 
ilave edilmiştir. Sayfa başlarında cüzlerin numarası ve sûrenin ismi 
kayıtlıdır. On beş ciltten oluşan bu tefsirin her cildinin sayfa numarası 
o ciltte bitmektedir. Her cildin sonuna o cildin fihristi konulmuştur. 
On beşinci cildin sonuna konulan büyük bir fihristte bütün Kur’an sû-
relerinin sırası ile bulundukları ciltler ve sahifelerin numaraları kay-
dedilmiştir. Bu fihrist sıra numaraları ile bir defada da alfabe sırası ile 
tertip edilmiştir. Bundan başka cüzlerin fihristleri yapılarak her cüzde 
hangi surenin bulunduğu cilt ve sahife numarası ile gösterilmiştir.333

Çantay mealinin önsözünde, “Mülga Şer’iyye Vekilliğinde 
bulunan muttaki, Salih, vatanperver âlimlerimizden rahmetli Mehmet 
Vehbi Efendinin on beş ciltlik Hulâsatü’l Beyân’ı da Nuru’l Beyân 
gibi tefsirî tercümedir. İzahlarında me’hazlar gösterilmiş olmakla 
beraber hem dili bugünün dilinden çok geri, hem izahları “ma’kul 
had” den aşırı ve ileridir.”334 Demiştir.

Nâ- tamam kalan tefsirler içinde merhum Bereket-zâde İsmail 
Hakkı Beyefendinin Envâr-ı	Kur’an ve merhum Şeyhü’l İslâm Musa 
Kazım Efendi’nin Safvetü’l	Beyân adlı eserlerini de bu dönem içinde 
yâd edebiliriz. Bunlardan her ikisinin de ancak birinci cüzü basılabil-
miştir.335

Bu dönemin en önemli Kur’an tercümelerinden biri de Ömer Rıza 
Doğrul’un Tanrı	Buyruğu	(1934) adlı eseridir. Bu tercüme baş tara-
fında 60 sayfalık bir mukaddimeyi ihtiva eder. Tercüme kısmı 924 
sayfadır. Eserin ikinci baskısı iki cilt halindedir. Birinci cildin başına 
ilk tab’ındaki mukaddime çok genişletilerek 208 sayfa halinde ilave 
edilmiştir. Bu mukaddimede Kur’an ve İslâm’ın esasları hakkında ge-
niş bilgiler verilmiştir. Kur’an’ın metni Hâfız Osman hattıyla yazılı 
bir nüshadan alınarak tercümelerin ortasına sahife halinde konulmuş-

332 Çantay, a.g.e., s. 14.
333 Hamidullah, a.g.e., s.150-151.
334 Çantay, a.g.e., s. 14.
335 Akdemir, a.g.e., s.47.
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tur. Ayetler numaralıdır. Sayfaların üstünde sûrenin adı ile numarası 
ve cüz sayısı kayıtlıdır. Her sûrenin başına sûrenin mevzuu hakkın-
da izahat veren bir kısım ilave edilmiştir. Tercüme içinde Kur’an’da 
olmayan bir kelime konulmuş ise parantez arasına alınmış ve italik 
harflerle yazılmıştır. 

Tefsir için ilave edilen kısımlar sayfa altlarına ince yazı ile numa-
ralı olarak basılmıştır. Sûreler tercümelerinde mevzulara göre kısım-
lara ayrılmış ve her kısmın başına hangi mevzu olduğu yazılmıştır. En 
sona ilave edilen uzun bir endekste Kur’an’da geçen ahkâmın ismi 
ve has isimler alfabe ile dercedilerek her birinin içinde geçtiği sûre 
ve ayetlerin numaraları gösterilmiştir. Ayrıca sûrelerin fihristi ilave 
edilmiştir.336

Hasan Basri Çantay mealinin önsözünde Doğrul’un Tanrı Buyru-
ğu ile ilgili şunları yazmıştır: “Şekli, tertibi, tanzimi itibariyle güzel-
dir. Fakat gerek ayetlerin meallerinde gerek bu meallerin notlarında 
sayılmayacak derecede hatalar, hatta bazı tahrifler vardır. O eserin 
Lâhur’daki Ahmediyye/Kadıyâni mezhebi reisi Mevlâna Mehmed 
Ali’nin İngiliz diliyle yazdığı ve o cemiyetin ‘İşâa-i İslam Encümeni’ 
nin bastırdığı tefsirli Kur’an tercümesinin bir kopyası olduğuna dair 
merhum Hamdi Akseki Bey’in vaktiyle bize gönderdiği mektup eli-
mizde mahfuzdur.”337 Demiştir

Şüphe yok ki üstad Elmalılı Hamdi merhumun Diyanet İşleri 
Başkanlığı adına yazdığı Hak	Dini	Kur’an	Dili adındaki sekiz ciltlik 
değerli eser cidden şaheserdir. Bu eser en mufassal Kur’an tefsirimiz-
dir. Kur’an’ı Kerim metni veya birkaç ayet bir arada olarak harekeli 
iri harflerle, Türkçe tercümelerden evvel konulmuştur. Ayetlerde nu-
mara yoktur. Sahife başlarına sûre ismi ve numarası da konmamıştır. 
Dokuz cilttir, son cildi fihristtir.338

Hasan Basri Çantay mealinin önsözünde, “Elmalılı Hamdi Ya-
zır’ın eserini hepimiz zevk ve istifade ile okuyoruz. Hatta bu ese-
rimizin hacmine sığmayacak bazı bahislerde ona ve kıymetli üstad 
Profesör Kamil Miraz Efendi’nin Buharî tercümesine müracaat etme-
lerini cilt ve sahifelerini göstererek okuyucularımıza emniyetle tavsi-
ye ettik. Bilhassa bu iki zat milletimize ve dindaşlarımıza en ölmez 
eserleri vermiştir. Allah razı olsun. 

336 Hamidullah, a.g.e., s. 121-122.
337 Çantay, a.g.e., s.15.
338 Hamidullah, a.g.e., s.163.
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Ancak itiraf etmek lazımdır ki Hak Dini Kur’an Dili bu alanda 
yüksek bir “Erkan-ı Harbiyye Haritası” gibidir. Ondan daha çok dinî 
ilimlerle ilgili olanlar istifade edebilirler. Halk ve bugünün münevver-
leri arzu edilen tam faydayı sağlayamazlar. Bununla beraber merhum 
üstadın bu âcize bizzat beyan buyurduğu gibi o eserin “meal” kısmı 
tefsir cephesi kadar hem kuvvetli değil, hem akın değildir.  Daha doğ-
rusu üstadımız meallerin tercüme şeklini alıvermesinden korkmuş, bu 
yola gitmeye bir türlü rıza göstermemiştir.

Bütün bunlardan başka halk ve münevver tabaka böyle büyük bü-
yük ve kalabalık ciltler teşkil eden eserleri usanmadan, kâbil değil, 
okuyamaz ve okuyamıyor.”339 Demiştir.

Cumhuriyet Dönemi Kur’an tercümelerine ait verdiğimiz bu kısa 
bilgilerden sonra araştırmamızın esasını teşkil eden Hasan Basri Çan-
tay’ı ve Kur’an-ı Hakim ve Meali Kerim’ini inceleyelim.

Hasan Basri Çantay’ın Hayatı ve Eserleri

Hayatı

Hasan Basri ÇANTAY, 18 Kasım 1887 de Balıkesir’de doğdu. 
Babası Balıkesir tüccarından ve ulemadan Çantay oğlu Halil Cenâbî 
Efendi, annesi Sincanoğulları’ndan Balıkesir’in Kepsut ilçesinden 
Hatice Hanımdır.340 Hasan Basri (Çantay), oldukça varlıklı bir ailenin 
üç kızla birlikte tek erkek evlâdı olarak, dönemin ailelerinin büyük 
bir kısmında görüleceği üzere, azamî bir itina ve dikkatle, bir sevgi ve 
şefkat çemberi içerisinde çocukluğunu geçirdi. Yine dönemin geçerli 
şartlarına tabi olarak küçük yaşta341 öğretime başladı. Bundan sonra 
onun öğretim hayatının, ilk dönemi örgün öğretim kurumlarında 
olmak üzere, bir ömrü eksiksiz doldurduğunu ifade etmek yerinde 
olacaktır. 

 Balıkesir’in tanınmış âlimlerinden Arap	Hoca’dan ilköğrenimini 
görmüş müteâkiben ozaman İbtida-yı Kebir denen ilkokul, Rüşti-
ye ve İdadi’de öğretimine devam etmiştir. Fakat 1903’te 16 yaşında 
iken babasının vefatı üzerine İdadî öğretimini yarım bırakmak zorun-
da kalmıştır. 

339 Çantay, a.g.e. s.15.
340 Işık, Emin “Hasan Basri Çantay,” DİA., TDV Yayınları, İstanbul, 1993,  
VIII,218.
341 
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Babasının hayattayken işlerinin bozulmasına neden olan Balıkesir 
depreminde yıkılan Zağnos Mehmet Pasa Camii, Balıkesir Mutasar-
rıfı olan Ömer Ali Bey tarafından 1919 yılında yeniden yaptırıldı. Bu 
tarih Hasan Basri’nin Okulu bırakmak zorunda olduğu ve ailesinin 
sorumluluğunu üstlendiği yıla tesadüf eder. Hasan Basri, Mutasarrıf 
Ömer Ali Bey’in yapmış olduğu bu hayrı, aruz vezniyle yazılmış güç 
bir kafiyeye sahip elli beyitlik bir şiir yazıp kendisine göndererek 
övmüştür. Mutasarrıf Ömer Ali Bey, şiiri çok beğenmiş, şiirindeki 
üstün zeka ve yeteneği fark edince onunla tanışmak istemiştir. Hasan 
Basri’deki çalışma azmini de gören Mutasarrıf Ömer Ali Bey, Çantay’ı 
Nafia (Bayındırlık) dairesinde memuriyetle görevlendirmiştir.342

Bir devlet dairesinde görev alarak omuzlarına oldukça erken binen 
hayat yükünü az da olsa hafifletme imkanına kavuşan Çantay, bir yan-
dan vazifesine devam ederken bir yandan da yarıda kalan öğrenimini 
tamamlamaya çalışıyordu. Mutasarrıf Ömer Ali Bey onu her fırsatta 
kitap okumaya ve şiir yazmaya teşvik ediyordu. Güzel bir rastlantı 
sonucu Balıkesir Mevlevihane Medresesi’nde babasının dostlarından 
Rağıb-Zade Ahmet Naci Efendi’den Arapça öğrenmeye yöneldi.343 
Edebiyata ve özellikle de şiire olan merakı onu devrin sanat dillerin-
den olan Farsça öğrenmeye sevk etmiştir. Farsça’yı da devrin tanın-
mış alimlerinden olan Müftü Osman Nuri Efendi ve Adil Efendi’den 
öğrenmiştir344 Ayrıca Balıkesir Mevlevihanesi medresesinde İslâmi 
ilimleri de öğrendi.345 Son derslerini Müftü Kodanazzâde Hacı Ahmet 
Efendi346’den alarak icazet sahibi oldu. Balıkesir mutasarrıfı Mümtaz 
Bey’den hukuk, maliye ve iktisat dersleri aldı.347

Ömer Ali Bey’in yerine Balıkesir Mutasarraflığına tayin edilen 
asrımız başlarının tanınmış ilim ve fikir adamlarından Mehmet Ali 
Ayni Bey, Hasan Basri’yi Nafia dairesindeki görevinden alarak kendi 
Tahrirat Kalemi (Yazı İşleri) kâtipliğine nakletti.348

342 Uğur, Mücteba,	Hasan	Basri	Cantay, TDV. Yay., Ankara 1994, s.3.
343 Uğur, a.g.e., s.3.
344 Vakkasoğlu, Vehbi, Osmanlı’dan Cumhuriyete İslam Alimleri, Nesil Yay., İstan-
bul 2005, s.37.
345 Çantay,Hasan Basri, Kur’an’ı	Hakim	ve	Meâl’i	Kerim, Haz. M. Ali Yekta Saraç, 
Risâle Yay. İstanbul
2009. I, 6.
346 Müftülüğü 1912-1918. Bkz. Balıkesir ili Müftüler Albümü, Balıkesir, 1993, s. 5., 
Maaşına 200 kuruş zam yapıldığı hk. Karesi, nr. 16-120, 15 Şevval 1334.
347 Uğur, a.g.e., s.5.
348 Uğur, a.g.e., s.3-4.
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Çantay, 1913 yılında Balıkesir İl Daimi Encümeni Başkatibi olarak 
görevlendirildi. Bu ağır göreviyle birlikte, gazeteciliğe de devam 
etti.349 İl yazı işleri müdürlüğü görevine tayin edilerek memurluk 
hayatında daha da yükseltilmek istendiği halde bu görevi kabul 
etmemiştir.350

1928’de aşırı zihin yorgunluğundan dolayı rahatsızlanıp emekli 
oldu. Ziraat ve ticaretle uğraştı.351Tarım ve ticaret işinden bir sonuç 
alamayınca bir arkadaşıyla birlikte açtıkları  hukuk bürosunda avu-
katlık yapmaya başladı. Ancak iş arkadaşının hakimliğe tayin edilme-
si üzerine o işi de bırakmak zorunda kaldı. Kendini tamamen ilme ve 
eserlerine verdi.

Bir ara İstanbul İmam-Hatip Okulu’nda öğretmenlik görevinde 
bulundu. Şu var ki bu görev onun için devamlı olmaktan ziyade ara-
lıklı bir görev oldu. Asıl zamanının büyük kısmını eserleri üzerindeki 
çalışmaları aldı.352

Hasan Basri Çantay, memuriyeti ile birlikte gazeteler de çıkardı. 
Basın hayatına giriş Meşrutiyetin ilk yıllarına rastlar. Bu tarihte Na-
sihat ve Balıkesir adlı iki gazete çıkardı. Ardından Yıldırım ve Karesi 
adlı gazeteleri çıkardı.

1. Dünya Savaşı sonlarına doğru Balıkesir’de Ses gazetesini çıkar-
dı.353 Milli mücadeleyi alenen destekleyen, halkı bu harekete tevsik 
eden bu cesur gazete, Hasan Basri’ye büyük bir itibar kazandırmakla 
beraber, getirdiği külfeti de ağır olmuştur. Ses Gazetesinden rahatsız 
olan işgal güçleri, hakkında tutuklama emri çıkarttı. Bu emirden son-
ra dokuz ay boyunca kaçaklık dönemi yasayan Hasan Basri Cantay, 
bu süre zarfında çok zor günler geçirdi. Ancak bu zor günlere rağmen 
arandığı günlerde dahi, halkı silahlı mücadeleye çağırmaya devam et-
ti.354Ses gazetesinden sonra, Zafer-i	Milli gazetesinin çıkışına da etkili 
bir biçimde katkıda bulunmuştur. 

Savaş yılları boyunca hür ve yürekli yazılar yayınladı. Bu nedenle 

349 Uğur, a.g.e., s.8.
350 Uğur, a.g.e., s.8.
351 Işık, a.g.e, VI, 218.
352 Uğur, a.g.e., s.41-42.
353 Kutay, Cemal, Kurtuluşun	ve	Cumhuriyetin	Manevi	Mimarları, Alkan Matbaası, 
Ankara , s.254
354 Isık, Emin, “Hasan Basri Cantay”,	DİA, VIII/218.
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Hasan Basri hakkında tevkif emri çıkarıldı, gazetesi kapatıldı. Tev-
kif emrini öğrenince çareyi kaçmakta buldu. Gizlendiği kasaba ve 
köylerde 9 aydan fazla dolaştı. O yörede Milli Mücadele ve halkın 
silahlanması için faaliyetler yürüttü. I. Millet Meclisine Balıkesir mil-
letvekili olarak girdi. Hiçbir guruba dahil olmayıp bağımsız olarak 
kaldı. Mehmet Âkif’le yakın dost oldu.355

Hemen hemen ilk devrelerinden itibaren mücadele ile gecen yet-
miş sekiz yıllık hayatı 3 Aralık 1964 (Hicri tarihle 1384 Recebinin 
son günü) Perşembe günü İstanbul’da sona erdi. Cenazesi vasiyeti ge-
reği Edirnekapı şehitliğinde toprağa verildi. 1971’de toprağa verildiği 
yerden cevre yolu geçtiği için mezarının yeri değiştirilerek, Mehmet 
Akif Ersoy ile Ahmet Naim Bey’e yakın bir yere nakledildi.356

Eserleri

Basılı olan eserleri şunlardır: Kur’an-ı	Hakim	ve	Meali	Kerim, Ha-
disler	(On	Kere	Kırk	Hadis) , Âkifname, The	Straight	Path	of	İslâm	
adlı	kitabın	İslamiyet	Bölümü,	Kara	Günler	ve	İbret	Levhaları, Fıkh-ı	
Ekber, Zeka	 Demetleri,	 Mektepli	 Yavrularıma,	 Ülkü Edebiyatı,  
Müslümanlık’ta Himaye-i Etfal, Babamın Şiirleri:

Hasan Basri’nin Çantay’ın basılmamış olan birçok eseri de mev-
cuttur. Günümüze ışık tutacak olan bu eserler, işin mütehassısları 
tarafından günyüzüne çıkarılıp neşredilmeyi beklemektedir. Bunları 
şöyle sıralamak mümkündür:	Divan-ı	Lugati’t-Türk	Tercümesi,	Huc-
cetullahi’l-Baliğa	 Tercümesi	 ve	 Serhi,	 Turk	 Savları,	Kalendername	
İslam’da	Cihad	ve	İdman	Dokuz	Derste	Arapça	ve	Farsça	Elifba. 

Basılı bir eseri olan Ülkü Edebiyatı’nın sonundaki listede basıl-
mak üzere kaydıyla Maneviyat-Askeriye Dersleri, Edebi Kaideler, 
Gazetecilik Yüzünden, Ticari İkrar, İstimlak357 eserlerinin ismi yazıl-
mıştır.

Çantay, basın hayatına girdiği günlerden başlayıp ömrünün 
son günlerine kadar yazdığı makaleleri çeşitli yayın organlarında 
çıkmıştır. Başta kendi çıkardığı Balıkesir, Karesi, Yıldırım ve 

355 Kutay, a.g.e, s. 254-257.
356 Uğur, a.g.e., s.41-42.
357 Basılmamış eserler konusu altında verilen bütün bilgiler için bkz. Abdullah 
Yılmaz, “Hasan	Basri	Çantay	ve	Meal-i	Kerim’indeki	Tefsir	Kısımlarının	Analizi”,		
Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, SBE, 2007, s. 20-21.
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Ses gazeteleri olmak üzere Zafer-i Milli, Türk Dili gazetelerinde, 
İstanbul’da yayınlanan Sebilürreşad ve 50 li yıllarda Ankara’da yayın 
hayatına giren İslâm dergileri olmak üzere çeşitli süreli yayınlarda 
pek çok makalesi yayınlanmıştır.358

Hadis-i	Şerif	Açıklaması, Inkisar-ı	Hayal, İrşad Meselesi, Meçhul	
Vatanseverlerden	Balyalı	Mustafa	Çavuş bu makalelerinden birkaç 
tanesidir.359

Çantay, aynı zamanda oldukça güçlü bir şairdir. Türk edebiyatında 
kullanılan klasik formlarda yazılmış şiirleri içinde aruz vezniyle 
yazılanları olduğu gibi hece vezniyle yazılanları da vardır. Şiirlerinde 
Basri, Hüzni, Serseri, Açık Hasan mahlaslarını kullanmıştır. Şiirlerinin 
bir kısmını oğlu Babamın	Şiirleri adlı kitapta bir araya toplamıştı

Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim 

Hasan Basri Çantay, tefsirinin önsözünde Kur’an’ın hakkıyla ter-
cümesinden beşerin aciz olduğunu açıklamış ve beşer dilinden yapı-
lan bir tercümenin bile aslını tam anlamıyla yansıtamazken Hakkın 
Kelamı’nın tercümesi hususundaki zorluklardan bahsetmiştir. Tüm 
bu zorluklara rağmen bu alanda neden kalem oynattığını şöyle açık-
lamıştır:  “Gördüm ki Tibyan gibi, Mevâkib tercümesi gibi eski Türk-
çe eserler hem bugünün dilinden ve tercüme tekniğinden uzak, hem 
onlarda asılsız veya faidesiz katmalar kucak kucaktır. Bugünün nesli 
bunları anlamaz, anlayanlar bulunsa bile onlar zamanımızın ruhi ve 
hakiki ihtiyaçlarını doyurmaya asla yaramaz. Su son yılların imzalı 
imzasız Kur’an tercümelerine gelince: bunlarda ya Hak dinimizin te-
mellerine bomba yerleştirmekten zevk alan garazkar müsteşriklerin 
şeytani tercümelerini ve ma’hud meslek ve mektebini, yahut dünyanın 
her hangi bir bucağındaki bazı zümrelerin bize ve gerçeğe uymayan 
batıl ve menfi mezhebini dile getiren propaganda eserleridir. Onları 
ilmin ve hakikatin sınırları dışında tanısak elhak yeridir. Onların va-
tanda ulu orta intisarı müminlerin pek haklı baisi inkisarı olmuştur.”360

 Çantay, kendisinden önce yapılan Kur’an tercümelerini adeta 
iğne ile kuyu kazarcasına inceleyip o tercümelerde kendine göre ek-
358 Uğur, a.g.e., s.49.
359 Detaylı bilgi için bkz. Uğur, a.g.e, s.49-57.
360 Çantay, a.g.e. s.14.
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sikliğini hissettiği yerleri kısaca açıklamıştır. Ardından “ Cenab-ı Hak 
hepsinin çalışmalarını ve gayretlerini kabul edip mükafatlarını versin, 
makamını pür- nûr etsin.” diyerek kendisinin neden ‘İzahlı Meal-i Ke-
rim’ yazdığını şu sözleriyle ifade etmiştir: “Görüyoruz ki elde halkın 
da münevverlerin de hep birden aradığı faideyi temin edecek “İzahlı 
Meal-i Kerim” yoktur. “Mevcutların da ya hem dili ve şivesi pürüzlü, 
hem gidisi münafık, ikiyüzlü; ya görünüşte dili oldukça akik, fikri ve 
mezhebi sapık, ya da dil yanı şöyle böyle usta malı, tetkik ve teknik 
tarafı hatalı; ya dili çok zayıf, ilmi ve görünüşü bugünün ihtiyacına 
göre pek hafif yahut dili düzgün, ilmi seviyelerden cidden üstündür.”361

Çantay, İzahlı Meal-i Kerim’e olan ihtiyacın gerekçeleri dile 
getirdikten sonra kendi tercümesinin özelliklerini de on üç madde 
halinde sıralamıştır.362

Meal-i Kerim’de ayetlerin manaları verilirken şu şekilde bir me-
tod kullanılmıştır: Ayette geçen bir kelimenin çeşitli manalarından 
tercih edileni alınmış, diğerlerine dipnotlarına işaret edilerek kaynak-
ları gösterilmiştir.363

Kur’an’ı Hakim ve Meali Kerim harfi bir tercümedir. Karşılığı 
Kur’an’ın metninde bulunmayan kelimeler, tercümeyi güzelleştirmek 
maksadıyla da olsa meale alınmamış, Bu şekilde bir yandan elden 
geldiğince metne bağlı bir meal ortaya konmak istenirken öte yandan 
çok sık yer verilen parantez içi kelime ve cümleciklerle mananın daha 
iyi anlaşılır olması amaçlanmıştır. Ancak bu ölçüde parantez içi uygu-
lamasının gerekli olmadığını, bunun ifadenin akıcılığını bozduğunu 
ve okuyucuyu yorduğunu söylemek mümkünse de gerek bu ifadelerin 
gerekse onlara ait dipnotlarının özellikle araştırmacılar için faydalı 
olduğu şüphesizdir.

Kur’an’ı Kerim’in daha iyi anlaşılması amacıyla açıklayıcı ve 
destekleyici bilgiler verilmiştir. Önemli konular hakkında fazla bil-
gi edinmek isteyenlere de mütercimin takdirle yâd ettiği Elmalılı’nın 
“Hak	Dini	Kur’an	Dili” adlı tefsirini tavsiye etmiştir.364 

Meali Kerim’de Kur’an’ı Kerim ayetlerine verilen açıklamalarda 
hurafelere ve uydurmalara yer verilmemiştir. Onların yerine de geniş 
361 Çantay, a.g.e. s.15.
362 Isık, Emin, “Hasan Basri Cantay” DİA,  VIII/219.
363 Uğur, a.g.e. s.72.
364 Işık, Emin, “Hasan Basri Çantay”, DİA, VIII/219.
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ölçüde de güvenilir kaynaklardan nakledilen açıklamalar yeğlenmiş-
tir.365

Ayetler numaralıdır, her sayfanın üst başında cüz numarası, sure 
numarası, surenin ismi kayıtlıdır.366

Meali Kerim’in dili gününün yaşayan Türkçesidir. Son derece akı-
cı ve sadedir. Dilbilgisi kurallarına uygundur.367  Meal-i Kerim’de bir 
kelimeye değişik manalar verilirken cümledeki yeri, ayetin siyakı ve 
sibakı göz önünde bulundurulmuştur.368 

Çantay, ayetlerin meallerinde Kur’an’ı Kerim üslubuna yaklaşmak 
üzere elinden gelen gayreti esirgememiştir. Söz gelimi müjdeleyici 
ayetleri güzel ve yumuşak, korkutucu azap ayetlerini ise imkân 
ölçüsünde sert bir üslupla Türkçe’ye aktarmıştır. İ’cazda i’caz, 
ıtnabda ıtnab yapmaya çalışmıştır. Mahfuzları büyük bir titizlikle göz 
önünde tutmuştur. Mübteda- haberde, bunların takdim tehirlerinde 
belağatin hakkını vermeye özen göstermiştir. Özellikle te’kidler 
üzerinde titizlikle durmuştur. Onları çevirisi bir harikadır.369 Mana 
inceliği veren nahiv kurallarına da titizlikle eğilmiştir.370

Zaten Çantay, bir mealin sahip olması gereken ve kendi mealinde 
gözettiği özellikleri sıralarken üslup ve dil hakkında: “Dili, bugünün 
yaşayan dili olsun; metin dışında kalması gereken izahlarında hura-
felere ve hadis diye zındıklar, münafıklar veya gafil ve cahiller ta-
rafından sonradan uydurulmuş bulunan sözlere asla yer verilmesin; 
karşılığı Kur’an’ın metninde bulunmayan kelimeleri, sırf tercümeyi 
tezyin ve takviye kasdiyle meallere yamamaktan, Allah’tan korkar 
gibi korkup çekinsin, yani meallerin süslü olması temayülünü metne 
tam sadakat vecibesine feda etsin; sözgelimi: maziye muzari, muza-
riye mazi, isme fiil, fiile isim manaları vermek suretiyle sigaların ve 
kelimelerin hakkını çiğnemesin; Kur’an’ı Mübîn’in ihtiva ettiği bü-
tün kelime ve terkiplerin önünde sabır ile dikkatle dursun, dilimizde 
bunların tam karşılıklarını bulmak hususunda imkânın olanca çaresi-
ne başvursun”371 diyerek Meal-i Kerim’inde bu hususlara özen gös-
365 Uğur, a.g.e., s.73,
366 Hamidullah, Muhammed, Kur’an	 Tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 
Ankara, 1991, s. 166.
367 Uğur, a.g.e. s.71.
368 Uğur, a.g.e., s.76.
369 Uğur, a.g.e., s.79.
370 Uğur, a.g.e., s.90.
371 Çantay, a.g.e., s.16.
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termiştir.

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamber (s.a.v.)’ e ismi ile hitap edil-
memektedir. Bir diğer deyişle, Yüce Allah öteki peygamberlere “Ya 
Nûhû, Ya İbrahîmû, Ya Musa, Ya İse’bne Meryeme” şeklinde hitap 
ettiği halde ona “Ya Muhammed” diyerek ismiyle hitap etmiş değil-
dir. İlahi Kelam’da Allah katından Hz Peygamber (sav)’e sadece “Ya 
Eyyühe’n-Nebi, Ya Eyyühe’r-Rasul, Ya Eyyühe’l-Müddessiru, Ya 
Eyyühe’l- Müzzemmilu”  şeklinde hitap edilmiştir. Meal-i Kerim’de 
bu inceliğe son derece dikkat edilmiştir Rahmetli Çantay, belki de Al-
lah’ın ismiyle hitap etmediği bir peygambere ismiyle hitap etmeyi en 
azından nezaketsizlik saymış olacak ki ona yöneltilen emir hitaplarını 
bile (Habibim) parantez içi iltifat sözcüğüyle Türkçeye çevirmiştir.372

Kur’an’ı Hakim ve Meali Kerim’de, yer yer ayetlerin tercümesi 
hacmine ulaşan dipnotu açıklamalarında genellikle Zemahşerî, Razî, 
Beyzâvî, Celaleyn, Medârik ve Hâzin tefsirleriyle güvenilir hadis ki-
tapları ve Arapça sözlükler kaynak olarak kullanılmıştır.373

Ehli Sünnet çizgisinin dışına çıkmamaya özen göstermiştir. Bazen  
kelimelere alimlerin vermiş olduğu açıklamaları, dipnot açıklamasın-
da tek tek belirtmiş,374 müellif ve eser belli etmeden sadece görüşleri 
zikretmekle yetinmiş,375 kelime ifadeleri için ansiklopedi maddelerin-
den yararlanılmasını tavsiye etmiş, 376 sadece müellifin ismini belirt-
mekle yetinmiş müellife ait aktarma yaptığı eserini beyan etmemiş, 377 
Türkçe sözlüklerden kaynak göstermiştir.378 Bazen de müellif, nakil 
yaptığı eserin ismini vermekle yetinmiş, eserin kime ait olduğu hu-
susunda bilgi vermemiştir. Örneğin, el-Misbâhu’l Munir (Kamus’i 
Arabi) i kaynak olarak kullanmasına rağmen hiçbir yerde yazarını 
bildirmemiştir.

Hasan Basri Çantay, eserinin pek çok yerinde kaynak, sayfa ve cilt 
numaralarını vererek izahlarda bulunmuştur.379 

Sureler hakkında bilgi verirken genel olarak surelerin Mekkî mi 
372 Uğur, a.g.e., s. 82-83.
373  Isık, Emin, “Hasan	Basri	Cantay” DİA, VIII/219.
374 Çantay, I, 89.
375 Çantay, I,  178.
376 Çantay, I, 290.
377 Çantay, I, 227. 
378 Çantay, I, 34.
379 Yılmaz, Abdullah, a.g.t., s.36.
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Medenî mi olduğunu ve kaç ayet olduğunu belirtmekle yetiniştir.380 
Bazen de biraz daha ayrıntılı bilgiler vermiştir. Örneğin; Şuara Suresi 
için yaptığı açıklamada: “Mekke’de inmiştir. Ancak surenin sonların-
daki 224. Ayetten itibaren dört ayetin nüzulü Medine’dedir. Tamamı 
227 ayettir.” demiştir.381

Bazen de surelerin diğer isimlerini dipnotlarda belirtmiştir. Örne-
ğin Sâd suresinin dipnot açıklamasında “Bir adı da Dâvud suresidir”, 
Zümer suresinin dipnot açıklamasında ise “Bu sureye Guref suresi de 
denilmiştir.” eklemelerini yapmıştır.382 

Hasan Basri Çantay, eserinin üç yerinde “Huruf-u Mukatta ile ilgi-
li açıklamalar yapmıştır. Bunların ilki Bakara suresinin birinci ayetin-
de yapılan izahattır. Müellif, “الم” gibi surelerin baslarında görülen bu 
gibi harflere “Huruf-u Mukatta” veya sadece “Mukattat” denildiğini 
ifade ettikten sonra, müfessirlerin bu konu hakkında pek çok görüş 
beyan ettiklerini zikrederek, bu harflerin Cenab-ı Hakla sevgili Pey-
gamberi arasında birer şifre olduğunu dile getirmiştir.383

Yasin suresinin basında yaptığı açıklamada müellif, sure basla-
rında bulunan Huruf-u Mukatta’nın anlamları hakkında selefin görüş 
beyan etmediklerini, konu hakkındaki bilgiyi ilmullaha havale ettik-
lerini ve kendisinin de şimdiye kadar bunlarla ilgili su veya bu mana-
ları olduğuna dair tefsirlere iltifat etmediğini ve etmeyeceğini acık bir 
şekilde beyan etmiştir. Ancak “يس” ayeti hakkında oldukça güvenilir 
bazı rivayetlerin olması hasebiyle bu rivayetleri de zikretmeden ge-
çememiştir.384

Kalem suresinin baş tarafında yaptığı açıklamada ise müellif, “ ن” 
hakkında yapılan çeşitli tefsirlerden en önemli iki tanesini şöyle açık-
lamıştır: “1. O, heca harflerinden biridir, manasını ancak Allah bilir. 
2. Nun mürekkep hokkası demektir. Bu İbn. Abbas’ın görüşüdür.”385

Söz konusu edilen eser, 1952-1953 tarihlerinde İstanbul’da basıl-
mış olup, 1252 sahifeden oluşmaktadır. Eser, yoğun ilgi görmesi üze-
rine, 1957, 1958, 1959, 1962, 1965, 1969, 1972, 1973, 1974, 1980, 

380 Çantay, II/ 116, 307. 
381 Çantay, II/250.
382 Çantay, II/429,441.
383 Çantay, I/13.
384 Çantay, 2/779.
385 Çantay, 3/1072.
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1984 yıllarında tekrar basılmış olup, son olarak 16. baskısı 1992 yı-
lında yapılmıştır. 1993 yılında Risale yayınları tarafından biri üç, di-
ğeri bir cilt olmak üzere iki farklı baskısı yapılmış, üç ciltlik baskıda 
yeni olan, dizgi ve mizanpaj iken, tek ciltlik baskıda tefsir bölümü 
atılarak eser, standart meal formuna dönüştürülmüştür.386

Kur’an’ı Hakim ve Meali Kerim’e Yöneltilen Eleştiriler

Ali Fikri Yavuz’a göre, Çantay’ın eserindeki ifade ve üslubu sade 
ve akıcı olmakla beraber şu mahzurlu tarafları vardır:

a. Ayet mealleri kısa olduğundan bazen kast edilen mana anlaşıl-
mıyor. Dipnotlara müracaat ediliyor. Dipnotu yoksa kapalı kalıyor.

b. İzahların dip not olarak verilmesi zaman kaybına sebep olmakta 
ve okuyucuyu yormaktadır.

c. Mealler metinle bir arada olmadığından ayetleri meallerle kar-
sılaştırmak zor oluyor.

d. Eser üç cilt olusundan kullanılışı kolay değil.

e. Kağıt ve baskısı hiç de iyi değil.387

Mücteba Uğur, Hasan	Basri	Çantay adlı eserinde Meal-i Kerim’le 
ilgili yapılan tüm tenkitlerin bir değerlendirmesini yapmış ve Ali Fik-
ri Yavuz’un bu eleştirilerine şöyle cevap vermiştir:

Hasan Basri Çantay, sure ve ayetlerdeki ifade güzelliklerini ayet-
ler arasındaki bağları, kelimelerin dizilisindeki akıcılığı, aralarındaki 
ahenk ve uyumu çeviriye yansıtmak için elinden geleni hakkıyla yap-
mıştır. Bu bir anlamda Kur’an’ı Kerim’e has bir özellik olan i’caz hu-
susiyetlerinin imkan ölçüsünde meallerde gösterilmesine çalışmaktan 
ibarettir. 

Bunun içindir ki, Meal-i Kerim, isminden de anlaşılacağı üzere 
açıklamalı tercüme tipinde bir eserdir. Ayetlerin Meallerine yerine 
göre kısa, gerektiğinde ise uzunca açıklamalar eklenmiştir. Söz ko-
nusu açıklamaların teknik zorunluluk gereği dipnotlar seklinde veril-
386 Cündioğlu, “Matbu Türkçe Kur’an Çevirileri ve Kur’an Çevirilerinde Yöntem 
Sorunu” s. 200.
387 Yavuz, Ali Fikri, Kur’an-ı	 Kerim	 ve	 İzahlı	 Meal-i	 Âlisi, Sönmez Neşriyat, 
İstanbul 1979, Önsöz.
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mesi ve bütün kitaba şamil olmayışı, gerçekten önemli bir sakıncadır. 
Bu sakınca eseri okurken zaman kaybına yol açmaktadır. Meallerin 
metinle bir arada olmayışından doğan aslıyla karşılaştırmak güçlüğü 
de buna eklenebilir. Daha çok teknik zorunluluklardan kaynaklandığı 
söylenebilecek bu sakıncanın, eserin bütününe gölge düşürecek bo-
yutta olmadığı kolayca söylenebilir.

Uğur, eserin hacmi kağıdı ve baskısı ile ilgili yapılan eleştirilere 
şöyle cevap vermiştir:

H. Basri Çantay, Balkan Savası, Birinci Dünya Savası gibi yıllar 
suren savaşların içinde güçlükler ve yokluklarla pişerek yetişmiş bir 
kişiliğe sahiptir. Savurganlığa karsıdır. Eserinin düşük kaliteli kağıda 
basılması ucuza mal olmasını; ucuza mal olması ise ucuz satılmasını 
sağlayacaktır. Geçim sıkıntısı içinde kitap almaya imkanları elverme-
yen halkın, öncelikle öğrencilerin, nisbeten az bir bedelle eseri elde 
etme imkanına kavuşmaları için olacak, lüks ve pahalı baskıdan ka-
çınılmıştır.

Meal-i Kerim’e içerik yönünden de bir takım eleştiriler yöneltil-
miştir. Bu eleştirileri şöyle sıralayabiliriz: Hasan Basri Çantay, Me-
al’inde Türkçe’yi maharetli bir tarzda kullanmasına rağmen, az da 
olsa kulağa hoş gelmeyen, ifade nezahetini zorlayan bazı tabirlere de 
rastlanmaktadır. Yabancı asıllı ve biraz da argo kokan bu kelimeler 
yerine daha uygun ve nezih bir tabir kullanabilirdi. Diğer taraftan 
eleştirilen bir başka yönü de, müracaat ettiği tefsirlerin etkisinde kal-
ması sonucu, farkında olmadan bazı ayetlerin manalarını saptırma-
sıdır. Bu husus bazen bizzat Kur’an metninde, bazen de ayet-i Keri-
meyi açıklamak için verdiği dipnotlarda açıkça görülmektedir. Diğer 
bir eleştiri ise tercümede bütün fiilleri “mis”li zaman ile tercüme et-
mesinin hatalı olduğu görüşüdür. Çünkü bu kip (siga) Türkçe’de, ke-
sinliğin ötesinde şüphe ifade eden bir kip’tir. Diğer taraftan, metinde 
soru edatı bulunmadığı halde, ibareleri soru kipinde tercüme etmesi 
de doğru değildir.

Mücteba Uğur,  bu eleştirilere şöyle cevap veriyor: Bunlar Çan-
tay’ın Türkçe’yi maharetle kullandığı meallere yakışmayan karşılık-
lardır. Hem yabancı asıllı, hem de argo kokan bu kelimeler yerine, 
kulağa daha hoş gelen Türkçe kelimeler bulunsaydı elbette fazlasıyla 
uygun düşerdi. Ancak işaret etmek gerekir ki Meal-i Kerim’de bu ka-
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bil kulağa hoş gelmeyen, üstelik yabancı kökenli olan, dahası argoya 
kaçan bir üçüncü kelime bulmak hayli müşkildir. O iki kelime388 ise 
herhalde yerlerine başka Türkçe kelime bulunamadığı için değil, sa-
nırız halk arasında fazlaca kullanıldıklarından dolayı meal’e alınmış 
olmalıdır. Binlerce fasih kelime içinde kullanılmaması daha uygun 
düşecek iki kelimenin bulunuşu ise pek fazla kusur oluşturmayacak-
tır.  Bütün fiilleri “mis”li zaman ile tercüme etmesinin sebebi, ayet’e 
Ehl-i Sünnet inancı paralelinde mana vermekten ibarettir. Fiillerin 
“mis”li sigayla Türkçe’ye çevrilmiş olması yanlış sayılmaz. Bu siga 
yerine göre geçmiş zamanın hikayesi için de kullanılır. O takdirde 
şüphe ifade edeceği, gülünç bir iddia olmaktan öte bir değer taşımaz. 
Öte yandan metinde soru edatı bulunmadığı halde soru edatı varmış 
gibi çevirmiş olması sadece Ehl-i Sünnet inancına uygun düşmesi 
içindir ve doğrusunu yapmıştır. Şu da var ki Araplar, kimi soruları 
soru edatı kullanmaksızın söyledikleri sözlerdeki ses tonuyla ifade 
ederler. Aynı şey Türkçe’de de vardır. Kur’an metnini aslına uygun 
olarak tercüme edeceğiz diye ilahi Kelam’a ters düşen çeviriler yap-
maya kimin hakkı olabilir? O hale göe, Meal-i Kerim’de ayetlerin 
çevirilerinde ve açıklamalarında Ehl-i Sünnet inancı esas alınmıştır. 
Eser belirli Ku’an tefsirlerinden istifade etmektedir. Bunlar da daha 
ziyade, Ehli Sünnet anlayışına sahip insanların yayıldığı çevrelerde 
kullanılan kaynaklardır. 389

Sonuç

Cumhuriyet döneminde nükseden Kur’an tercüme faaliyetleri 
birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu tercümelerin hep-
si büyük bir uğraşın sonucu olsa da birtakım eksikliklerden kurtula-
mamışlardır. Cumhuriyet dönemi alimlerinden Hasan Basri Çantay 
meallerdeki bu eksiklikleri belirterek İzahlı bir Meal-i Kerim yazma 
girişiminde bulunmuştur.

Hasan Basri Çantay, zamanında ihtiyaç duyulan Kur’an’ı Kerim 
tercümesinde bulunması şart olarak gördüğü özellikleri Meal-i Ke-
rim’inde başarıyla gerçekleştirmiştir. O nedenle kimi temel nitelikle-
re hakkıyla sahip olduğu kolayca söylenebilecek o eser kısa zaman-
da kalıcı eser kimliğine bürünmüştür. Her kesim Müslümanların çok 

388 Kehf/ 50. Ayetteki “trampa” kelimesi ile Tevbe/ 98. Ayette geçen “angarya” ke-
limesidir.
389 Yılmaz, Abdullah, a.g.t., s.43-46.
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büyük ilgisini çekmiştir. Tümünün güvenerek okudukları, ellerinden 
düşmeyen kaynak kitap niteliği kazanmıştır. Dahası, yazarının önsö-
zünde açıkladığı özelliklere sahip oluşuyladır ki pek az kitabın gör-
düğü alakayı görmüştür.

Kısacası Meal-i Kerim, kendinden önceki meallere kıyasla daha 
derli topludur. Yenilikler taşımaktadır. Kur’an’ı Kerim üslubunu bü-
yük bir dikkatle yansıtmaya çalışmıştır. Bütün bu özellikleriyle kısa 
zamanda büyük üne kavuşmuştur. Daha sonra yazılacak meallere çı-
ğır açmış ve örnek olmuştur. Onun, kısa denilebilecek bir zaman dili-
mi içinde ellerden düşmeyen kalıcı bir kaynak eser niteliği kazanma-
sında açıklamaya çalışılan özelliklerinin tesiri olduğu kuşkusuzdur.

M. Ali Yekta Saraç, Hasan Basri Cantay’ın Kur’an-ı Hakim ve 
Meal-i Kerim adlı eserini günümüz diliyle sadeleştirmiş,  eserin imla-
sını Türk dilinin yapısını ve ses uyumlarını göz önünde tutarak yeni-
lemiştir. Yekta Saraç’ın bu çalışması gerçekten takdire şayandır.

Tabiatıyla her şeyiyle kusursuz bir çalışma vücuda getirdiğimiz 
iddiasında değiliz. Ancak bu konuyla ilgili küçük de olsa bir boşluğu 
doldurmuşsak kendimizi bahtiyar addederiz. Bu mütevazi çalışma-
mıza yapılacak katkı ve kritikler bizim için muharrik güç olacaktır. 
Daha geniş daha kapsamlı bir çalışmamızda Hasan Basri Çantay’ın 
önsözünde belirttiği hususları ne derece başarabildiğini örneklerle ele 
almak ve almış olduğu ilimlerin mealine ne derece yansıttığını ince-
lemek isteriz.
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Yunus KOCABIYIK

Sevgili arkadaşımıza bu güzel tebliğinden dolayı teşekkür edi-
yoruz. Süreyi iyi kullandığı için de teşekkür ediyoruz. Şimdi ikinci 
tebliğcimiz Merve Çetinkaya, kendisi Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi. Aynı zamanda İLAMER Tefsir Araştırma 
Grubu öğrencisi. Konusu, “Mevcut Kur’an Meallerinin Durumu ve 
Halkın Meal Algısı”. Buyurun.
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“MEVCUT KUR’AN MEALLERİ VE HALKIN MEAL 
ALGISI”

MERVE ÇETİNKAYA

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf,

 İLAMER Tefsir Araştırma Grubu Öğrencisi)

Tebliğimizde ilk olarak Kur’an meallerinin hazırlanışı, hazırlanı-
şında ortaya çıkan yöntem sorunları ve meallerdeki muhtelif yönleri 
ele alınacaktır. Daha sonra okuyucunun meal algısı ve meal okuma da 
ki yöntemi incelenecektir. 

Piyasa da ki meallerin çokluğu bizim için nasıl bir değer taşıyor? 
Bu meallerin sayısının çokluğu bizim için bir zenginlik mi? Yoksa 
kafa karışıklığına yol açan bir sorun mu? 

Türkiye de pek çok meal çalışmaları olmaktadır. Hepsinin ortak 
amacı, bir ihtiyacı karşılamaya dair olup iddiaları da önceki meallerin 
birçok açıdan yetersiz oluşlarıdır. Lakin sonradan yapılan mealler de 
yanlışları tekrar ettiklerini göstermektedir.390

390 Zülfikar Durmuş, “Mustafa	Öztürk’ün	Kur’an-ı	Kerim	Meali	İsimli	Eserin	Ana-
lizi”,	İÜİF	Dergisi,	2010.
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Amaç mevcut meallerin sayısını çoğaltmak değil, asla daha yakın, 
Kur’an’ın gayesini en doğru şekilde yansıtacak çeviriler ortaya koy-
maktır. Meallerin çokluğunun bir zenginlik olduğunu vurgulayan kim-
seler olsa da391, biz meallerin çokluğunun değil, Kur’an’ın maksadının 
en doğru verilmiş, yetkin meallerin çokluğunun önemini sunmaktayız.

Bir Kur’an müterciminin ilk olarak, tercümeyi yapmasında ki gaye 
sorgulanır. Nitekim Mevdudi; Tefhumu’l Kur’an’ın önsözünde yal-
nız Allah rızası için Kur’an çevirisi yapılamayacağını, muhteva ya da 
biçimi itibariyle daha önce yapılan mealleri aşmak gibi bir maksada 
sahip olunması gerektiğini,  Allah’ın rızasının başka yollara da kaza-
nılabileceğini söyler.

Ülkemizde yapılan meallerin çoğunluğunda iki önemli hata 
gözlenmektedir. Birincisi, hedef dil Türkçenin imkânlarının iyi 
kullanılamaması; ikincisi ise, Kur’an lafzına müdahil olma endişesiyle 
lafza aşırı bağlı kalınarak çeviri yapılmasıdır. Bir nevi lugavi çeviri, 
kelimelerin motomot karşılığının verilmesiyle, ibareden anlatılmak 
istenen tam olarak verilememektedir. Bu da Allah’ın muradını 
anlamayı zorlaştırmaktadır.

Her iki durumda da açık olan Kur’an’ın mesajları okuyucuya veri-
lememektedir. Öyle ki hiç bir mana ifade etmeyen çelişki içeren cüm-
leler ortaya çıkmaktadır.

Örneğin;

Yusuf 37. Ayet; Yaşar Nuri Öztürk ve Ali Bulaç’ın meallerinde

Bu Kur’an Allah tan başka birileri tarafından uydurulmuş değildir.

Bu Kur’an Allah tan başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş 
olamaz. 

Şüphesiz bu ayet de mana Kur’an’ın Allah tan başkası tarafından 
indirilmediğini belirtmektedir ancak bu cümlelerden anlaşılan mana 
( hâşâ ) Kur’an’ın Allah tarafından uydurulduğunu ifade etmektedir.392

Bir yandan da Kur’an çevirileri nihayetinde bir dil çevirisi olması 
itibariyle çevirecek kişinin çeviri bilimle ilgilenmiş olması gerekmek-

391 Mustafa İslamoğlu, Kur’an	Mealleri	Sempozyumu, İstanbul, 2010.
392 Mustafa Öztürk, “Kur’an Meallerindeki Ciddi Hatalar Üzerine”,	 İslamiyat 8 
(2005), sayı 4, s.116.
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tedir. Çeviride nihayetinde bir ilimdir. Lakin günümüz meal yazarla-
rının çoğu ilk deneyimini Kur’an çevirileri üzerinde kullanmaktadır. 
Öyle ki en ehemmiyetli çeviri olan Kur’an meallerinde hassasaten 
daha deneyimli olmak gerekir.

Lakin günümüzdeki Kur’an tercümelerinde Arapça bilmediği hal-
de mevcut tefsirlerden yararlanarak derleme bir meal ortaya koyanlar 
çoktur, piyasadaki meal kalabalığını da böyle çeviriler oluşturmakta-
dır.

Günümüzde halkın çoğunluğunun Arapça bilmediği ve Allah’ın 
kelamını mevcut Kur’an çevirilerinden dinlediği göz önüne alındı-
ğında Kur’an çevirilerinin durumları büyük önem arz etmektedir.

Mütercimin Kur’an çevirisinde bilmesi gereken Arapça peygam-
ber dönemi Arapçasıdır. Mütercimin geniş bir Arapça bilgisi, bunun 
yanında Türkçe ye de vakıf olması gerekir ki, hedef dile Allah’ın mu-
radını tam olarak yansıtabilsin.

Öyle ki bir meal okuru eline Edip Yüksel’in mealini alsa ve Adiyat 
suresini;

1.And olsun soluyarak aşanlara

Geçmiş kuşaklar bu ayetlerden atları anlamışlardır. Oysa ayetteki 
ifadeler havadaki oksijeni yutarak ve arkasından ateş fışkırtarak gi-
den jet uçaklarının tarifi olarak da anlaşılır. Bu ayetleri yüzlerce yıl 
önce yaşamış insanlar gibi anlamak zorunda değiliz kuşkusuz.393

Okuyucu bu ultra modern meal394 karşısında ne düşünür ya da baş-
ka bir meale veyahut tefsire bakmak aklına gelir mi? Başka bir çeviri 
de farklı bir mana verildiğini görse bu çelişki karşısında ne düşünür? 
Kafası karışır mı? Ya da meal zenginliğimiz ona başka anlayış kapı-
ları açar mı?

Bu örnek, ayeti bağlamından ayrı anlama ve keyfi anlam vermenin 
bariz örneklerindendir.

Bir de Kur’an meallerindeki motomot çeviriler (tamamen laf-
zi çeviriler) anlaşılır bir metni anlaşılmaz bir hale sokar.  Nitekim 

393 Edip Yüksel, Mesaj;	Kur’an	çevirisi, Adiyat Suresi,
394 Dücane Cündioğlu, Kur’an	Çevirilerinin		Dünyası, İstanbul, 2011, s.222.
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Mevdudi Kur’an meallerinde serbest çeviriyi öngörür, motomot çe-
virilerde dilin edebi güzelliğinin yok olduğunu dile getirir. Kur’an 
da ki o muhteşem nizam hiç bir Kur’an çevirisinde bulunamayacağı 
gibi,  Kur’an meallerinde de lafızları anlaşılmaz bir duruma getir-
mek doğru değildir. Hedef dilin incelikleri doğrultusunda okuyucuya 
en hoş şekilde takdim edilmelidir. Bundandır ki mütercim hem Arap 
dilinin hem de hedef dilin inceliklerine vakıf olmalıdır. Yalnız bura-
daki sözde yorumun, tamamen serbest bir çeviriye denk gelmediği de 
bilinmelidir.

Mademki çeviride esas amaç Kur’an’ı Arapçayı konuşmayan in-
sanlara duyurmaktır. O halde çeviride en önemli husus çevirmen in 
kaynak metinden ne anladığı değil, okuyucunun amaç metinden ne 
anlayacağı olmalıdır.395

Çeviri de okuru kaynak metne götürmek değil, kaynak metni 
okurun dil dünyasına getirmek temel hedef olmalıdır.

Bir diğer sorun da Kur’an metninin ne olduğunun kavranamama-
sından kaynaklanmaktadır. Kur’an metinleri hitabi metinlerdir. Sure 
içi bütünlük yoktur. Yazılı bir metin için bu belki kusur sayılabilir 
lakin Kur’an asli şekliyle yazılı bir metin değildir. Kur’an farklı za-
man, durum ve olaylarda inmiş canlı bir diyalogdur. İşte bu nokta-
da pek çok meal yazarı zoraki bir sure bütünlüğü yapmaya giderek 
ayetlere farklı anlamlar vermektedir. Hâlbuki Kur’an nazil olurken o 
anki bir durumda yaşanan bir olay araya başka bir ayetin girmesine 
sebebiyet vermektedir, bu da Kur’an’ın bir hitap olduğunun gösterge-
sidir. Kur’an öyle bir kitaptır ki kişi onu niyetine göre anlam verebilir. 
Kur’an‘ı her şey hakkında konuşturmanın sayısız örnekleri vardır396. 
Kur’an yalnızca söylenmek istenen şey değildir. O mevcut olayları 
yorumlayan ve mevcut durumlar arasında bağlantı kuran bir özelliğe 
sahiptir.

Günümüzde İlmi mealler ( tefsirler ) popülarite kazanmıştır. Bu 
durum kişiye göre anlam vermenin önünü daha bir açmıştır. İlmi tefsir 
Kur’an’ı sebebi nüzul ‘ünden  (tarihinden) kopuk anlayışın bir örne-
ğidir. Ve yanlış Kur’an çevirilerine sebebiyet vermektedir. Kur’an’ın 
anlamı lafızda değil, tarih de saklıdır. Bu yüzden onu doğru anlamak 
için, vahyin nazil olduğu tarihi anlama zorunluluğu vardır.

395 Mustafa Öztürk, Meal	Kültürümüz, Ankara, 2011  s.52.
396 Mustafa Öztürk ,a.g.e.,s.23.
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Müslümanlar şu iki husus da ilmi tefsir metoduna başvururlar; 
İlki modern bilme karşı çıkmak ve her yeni gelişmeyi günah saymak, 
ikincisi aşağılık kompleksinin bir ürünü olarak her bilimsel gelişmeyi 
Kur’an’a dayandırmaya çalışmak.397

Kur’an ilmi değil dini bir kitaptır. Ondaki esas amaç dini ahlaki bir 
rehber olduğudur. Lakin meallerin hedef kitlesini oluşturan insanlar, 
yani büyük ölçüde dini tecrübeyi duygu yoğunluklu yaşayan Müs-
lümanlar Kur’an’ın modern dünya ve bilim hakkında konuştuğunu 
duymaktan büyük mutluluk duyuyorlar. Sonuçta Müslüman toplum 
Kur’an’ın bilim hakkında konuşturulmasını talep etmekte ve buna 
karşılık bulmaktadır.  Yalnız bu yöntemle ayetin anlamları kırılmak 
da yeni manalar verilmekte idi. Sonuç her sorunun yanıtının yeni so-
rulara kapı aralamasından başka bir şey değildir.398

Kur’an meallerini Batı’nın yeni buluşlarıyla açıklamaya kalkış-
mak, Mustafa Öztürk’ ün deyimiyle İslam’ın temel kaynaklarını yeni 
yorumlar getirmek suretiyle sözüm ona ehlileştirmek, böylelikle İs-
lam mantalitesinde bir travma yaşamadan modernleşmek gibi bir dü-
şünceyi de tazammun eder.399

Bu tecrübenin sonucu Kur’an’ın korunmuş lafzına çağdaş anlam-
ların giydirilmesidir. Bir diğer sorunda parantezsiz meal hususudur. 
Bu mealde, bir kelimenin sözlükte ki bütün manaları yan yana sıra-
lanıyor, içinden hangisini beğenirsen seç al misali bir tablo ortaya 
çıkıyor.  Hâşâ Allah ‘ın sanki bunlardan hangisini kast ettiği bilinmi-
yormuş gibi enteresan bir tablo ortaya çıkıyor. Ama bu garabete meal 
demenin caiz olmadığından kesinlikle eminiz. Çevirmenin görevi tek 
tek sözcükler ya da tümcelerden çok, metinleri çevirmektir. Bu, söz-
cüklerin veya tümcelerin önemin azımsamak anlamına gelmez. Ni-
tekim tek sözcüğün ya da tümcenin bütün bir metin işlevi kazandığı 
durumlar yok değildir.400

Bazı meallerde sözcüğün ilk akla gelen manası değil de, mesela 
yirmi mana içinde en sonuncusu, o dönemin Arapçasında kullanılma-
yan, bağlamdan uzak manalarıyla çeviri yapılmaktadır. Bu da key-
fi tercüme yöntemlerinin örneklerindendir. Öyle ki Allah bir anlamı 
murad ediyorsa onu doğrudan söylemeye kadirdir.
397 M. Öztürk, a.g.e., s.54.
398 Murat Utkucu, Kur’an	Okumaları, Ankara, 2006, s.107.
399 M Öztürk, .a.g.e.. s. 75.
400 Akşit Göktürk, Çeviri:	Dillerin	Dili, ,İstanbul,1994, s.17.
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Bir çeviri okuduğumuzda hoş olmayan bir tabir ile ya da anlamsız 
bir ibare ile karşılaştığımızda, bunun nihayetinde bir çeviri olduğunu 
bilip başka bir çeviri ile karşılaşmaya gitmiyor ve kendi aklımızdan mı 
şüphe ediyoruz?

Okuyucu bir ayet de “ Allah kuluna taşıyamayacağı yük yüklemez” 
ifadesini okur, biraz aşağıda “ Allahım bize kaldıramayacağımız yük 
yükleme“ ifadesini görürse aklında bir karışıklık meydana gelmez mi?

Okurun burada hatası, çevirinin nihayetinde biri tarafından yapıl-
mış olduğunu unutup Kur’an’ın orijinal metni ile çevirişini bir tutma-
sından kaynaklanır.

Oysaki okuyucu bir meal deki anlamı zihnine tam oturmadıysa onu 
başka meallerle karşılaştırarak, dahası bir tefsire bakarak anlamalıdır. 
Öyle ki her meal bir nevi tefsir olmakla beraber, tefsirlerde mütercime 
gayesini anlatması için daha çok yer ayrılmaktadır. Söz konusu ayet 
deki ibarenin muhtelif manalarını arz edip, kendi görüşünü geniş bir 
şekilde izah edebilir. Mealde ise mütercimin bu kadar geniş yeri yoktur. 
Mütercim ayetten murad edilen manayı kendi karar verdiği kelimeler-
le izah eder. İşte burada meydana gelen sorun;  çeviride lugavi metnin 
manası mı?  Yoksa hedef dildeki ayetin muradını esas alan mana mı 
eklenmelidir.  İşte çevirilerde ki farklılık burada başlamaktadır. Bu-
nunla beraber hiçbir Kur’an çevirisi bütünüyle mükemmel değildir.

Halkın Meal Algısı

İlk neslin genelinde Kur’an’ın anlaşılmaması gibi bir sorun yok 
idi. Bunun sebebi Kur’an’ın onlarla karşılıklı ve canlı bir ilişki 
halinde olmasından ileri gelmektedir. Sonraki nesillerde ortaya çıkan 
anlaşılamama sorunu ise iki sebepten ileri gelmektedir. Birincisi 
sonraki neslin Kur’an’ın cereyanına şahitlik edemeyişleri, ikinci sorun 
ise Kur’an’ın algılanma biçimidir.

Tabiin döneminden sonra Kur’an iki kapak arasında yazılı bir ki-
tap, metin olarak algılanmıştır. Oysaki daha öncelerinde Kur’an saha-
benin yaşadıkları olayla doğrudan ilgili, nazil olmakta olan bir kitaptı, 
hareketli idi. Tabiinde ise olmuş bitmiş bir bütünlüktü.

Kur’an’ın anlaşılmasında ki bu değişiklik yorumlanma hatalarını 
da beraberinde getirmektedir.
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Daha sonraları Kur’an metninin bir referans metne dönüşmüş ol-
ması, Kuran’ın anlaşılmasında yorum geleneğini de beraberinde ge-
tirmiştir. Oluşan pek çok ekol, mezhep, Kur’an da kendi görüşünü 
refere edecek ayet bulabilmiştir.

Çağdaş dönemde ise Kur’an’ın anlaşılmasına etki eden en 
önemli etkenlerden birisi batılılaşma, modernizmdir. Öyle ki 
Kur’an’ın meşruiyetini sağlamak için modern unsurlar Kur’an da 
referans edilmekte Kur’an bir nevi modernleştirilmek de idi! İçinde 
bulunduğumuz modernite ve uzağında olduğumuz gelenek bize 
Kur’an’ı somut bir varlık olarak algılatıyor. Ve bu da bizim Kur’an’ı 
hayatımıza tatbikimizi engelliyor. Kur’an’ın yaşanan yönünü göre-
mememize neden oluyor.

Nüzul döneminde özneler arası ilişki yaşanıyordu, onlar için 
Kur’an Allah’ın hikmetli failliğinin yansımasıydı.401 Sahabenin kafa-
sında realiteden kopuk bir Kur’an mevcut değildi. Kur’an’ı tanımak 
tarihi ile beraber ele alıp, günümüz yaşantısına uygunluğu ve tatbiki 
ile mümkün olur.

Türkiye de hatırı sayılır bir çoğunluk Kur’an’ı meallerden anla-
maktadır. 70 li yılların Türkiye sinde yeni bir İslami kimlik olarak 
ortaya çıkan Kur’ancı mealci ekol Kur’an ı her türlü yorumdan arın-
dırılmış bir şekilde anlamanın tek yolunun mukayeseli meal okuma-
larıyla mümkün olacağını savunmuşlardır. Bununla beraber ben mer-
kezli Kur’an mealleri ve 28 Şubat süreci sonrası Kur’an İslamcılığı 
meallerin artışına hız vermiştir. Cumhuriyet dönemindeki ana dilde 
ibadet projeleri de Kur’an meallerine karşı merakları arttırmıştır.

Kimi meallerin ekonomik gaye ile yazılması da Arap Dilinde söz-
lüğe, gramere bakılmadan muhtelif tefsir kitaplarından derleme çevi-
riler ortaya koydurmuştur.

Her meal yorum katkılı bir tercümedir. İlahi hitaba tanıklık eden 
insanların onun muradını anlamada bir sorun yaşamamışlardır ama 
biz Kur’an’ın nesnel manasını anlamada zorluk yaşıyoruz. Çünkü 
Kur’an’ın nüzul ortamına şahit olmamışız. Kur’an’ı iyi anlamak için 
nerde ne zaman kime indiğini bilmemiz gerekir. Bu konuda en çok 
verilen örneklerden biri olan ayet Araf suresinin 31. ayetidir. 

401 Halis Albayrak, “Kur’an’ı Anlamak Kur’an’ın Ne Olduğunu Anlamak”, Kur’an	
Sempozyumu, 3- 5 Şubat, 1995, s.5.
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“ Ey adam oğulları, her mescit yanında ziynetlerinizi takının, yi-
yin, için ve israf etmeyin; çünkü o israf edenleri sevmez “ 

Tarzında sofra duasına dönüşen ayetin izahı Mustafa Öztürk’ün 
çevirisiyle “Ey Âdemoğulları (tavaf için) Kâbe ye her gelişinizde, 
(cahiliye dönemindeki gibi çıplak değil) giyinik vaziyet de olun, ayrı-
ca (hac sırasında hayvansal besinlerden uzak durma âdetinizden vaz-
geçerek) yiyin, için! (hac sırasında size helal olan bazı yiyecekleri 
yasaklamak suretiyle)  haddi aşmayın! Zira Allah haddi aşanları hiç 
sevmez!” örnek olarak verilebilir.

Her meal yorum katkılı bir tercümedir. Nitekim Kur’an’ı anlamak 
için ilk defa meal okuyanların çoğu hayal kırıklığına uğramaktadır. 
Türkçe çeviriden anlayabileceklerini murad ettikleri kimi sure çeviri-
lerinde kafa karışıklığı içinde kalmakta, yanlış, hatalı çevirilerle karşı 
karşıya gelmektedir.

Kur’an’ın her türlü kişisel önyargı, hurafe ve İsrailiyyattan ayıkla-
narak, doğru bir şekilde yorumlanması gerekir. Bu doğru yorumlama 
için de önce anlaşılması gerekmektedir. Daha sonraları pek çok gurup 
mezhep kendi görüşlerimi doğrulatmak için Kur’an teviline yönelmiş 
ve piyasada yeni mealler türemeye başlamıştır. Her şey nasıl kendi 
kurallarıyla ayakta duruyorsa doğru bir Kur’an tefsiri de ancak bu 
ilmin kendine has esaslarıyla ayakta durur.402

İnsanların Arapça bilmeden meal yazmaları, mevcut tefsirlerden 
toplama mealler ortaya koymaları, mealler üzerine bir kritik 
geleneğinin veya ansiklobedilerin olmayışı ve onlar üzerine yapılan 
çalışmaların azlığı, Piyasada yüzlerce mealin olmasına ve halkı 
Kur’an’ı anlamada bir kafa karışıklığına sürüklemektedir. Bunun 
örnekleri pek çoktur.403

Bununla beraber, Kur’an‘ın anlaşılmaması, O’nun Arapça okun-
masına engel midir? Her bir harfine on sevap olan Kur’an, okunmalı 
bir yandan da Kur’an dili Arapça öğrenilmeye çalışılmalıdır. Bu sıra 
da karşılaştırmalı birkaç meal ve tefsir yardımıyla manası kavranma-
ya çalışılmalıdır. Bunun yanında İslam tarihi, tefsir kitapları ve yar-
dımcı olacak başka kaynaklara da başvurulmalıdır.
402 Yusuf Işıcık, Kur’an’ı	Anlamada	Temel	İlkeler, Burak matbaası, Ankara, 1977, 
s.7.
403 Örnekler için bakınız; M. Öztürk,  Meal	kültürümüz.
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Sonuç

Halkın Arapça bilgisi, her gördüğü Arapça yazıyı Kur’an sana-
cak kadar zayıf. Kur’an okuma amaçları da belli bir istek doğrultu-
sundadır. Biz sunumumuzda yaygın olan mealler ve halkın geneline 
yönelik yorumlar getirdik, tabi ki anlattıklarımız dışında kalan meal 
ve meal okurları da mutlaka mevcuttur. Lakin piyasadaki mealler ve 
halkın Kur’anla olan ilişkisi göz ardı edilmez bir sorundur.

Halka Kur’an bilinci verilmeli ve Kur’an’ın yalnız bir kitap değil, 
hayatın içinde, yaşayan, yaşatan bir hayat kitabı olduğu şuuru halka 
benimsetilmelidir.

Sözlerime Mehmet Akif Ersoy’un o güzide dizeleriyle son veri-
yorum.

“Ya açar nazmı celilin bakarız yaprağına, 

Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına.

İnmemiştir hele Kur’an bunu hakkıyla bilin, 

Ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için.”

Yunus KOCABIYIK

Arkadaşımıza sunumundan ve süre konusundaki hassasiyetinden 
dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi Hatice Avcı’ya sözü vermek isti-
yorum. Kendisi Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir 
Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisidir. Konusu, “Elmalılı Mu-
hammed Hamdi Yazır’ın Tefsirciliği”. Buyurun.
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“ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR’IN  
TEFSİRCİLİĞİ”

HATİCE AVCI

(Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Ana Bilim Dalı - 
Yüksek Lisans)

Giriş

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Osmanlı Devleti’nin son döne-
minde yetişen ve cumhuriyetin ilk yıllarında yazdığı eseri “Hak Dini 
Kur’ân Dili” ile Kur’ân’ın anlam derinliğini, eserini kaleme aldığı 
dönemden günümüze kadar yansıtmayı başarabilen kıymetli müffe-
sirlerimizdendir. Onun tefsiri, şimdiye kadar pek çok çalışmaya konu 
ve kaynak olmuştur. Birçok sadeleştirmesi yapılan bu eserin sadece 
Kur’ân meali olarak da birçok basımı yapılmıştır. Peki, Elmalılı’nın 
tefsiri neden bu kadar rağbet görmüştür? Onun tefsiri ve tefsirciliği 
nasıldır?

Bu çalışmamızda Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın “Hak Dini 
Kur’ân Dili” adlı tefsirinden yola çıkarak yukarıdaki sorulara cevap 
bulmaya çalışacağız. İçerisinde bulunulan dönemin, o dönemdeki 
eserlere etkisi yadsınamaz olduğundan öncelikle Elmalılı Muham-
med Hamdi Yazır’ın hayatına ve dolayısıyla yaşadığı döneme kısaca 
değineceğiz. Daha sonra tefsiri ve tefsirciliği üzerinde duracağız.
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Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Hayatı

Muhammed Hamdi, 1878’de Antalya’nın Elmalı ilçesinde dün-
yaya gelir. Babası, Burdur’un Gölhisar ilçesine bağlı Yazır köyünde 
doğup Aydın medreselerinde yetiştikten sonra Elmalı’ya yerleşmiş 
olan Nûman Efendi’dir ve Elmalı Şer’iyye Mahkemesi’nde başkâtip-
tir. Annesi ise Elmalı hocalarından Sarlarlı Mehmet Efendi’nin kızı 
Fatma Hanım’dır.404

İlk ve orta öğreniminin yanında hafızlığını da Elmalı’da 
tamamlayan Muhammed Hamdi Yazır, öğrenim hayatına devam 
etmek üzere dayısıyla beraber İstanbul’a gider ve Ayasofya 
Medresesi’ne yerleşir. Beyazıt Camii’ndeki derslerine devam ettiği 
Kayserili Mahmut Hamdi Efendi’den icazet alır. Bakkal Arif Efendi 
ve Sami Efendi’nin hat derslerine devam ederek onlardan da icazet 
alır.405 Verdiği çok başarılı bir sınavla 1906 yılında Beyazıt Dersiâmı 
olur. Ardından da Mekteb-i Nüvvabı (Hukuk Fakültesini) birincilikle 
bitirerek altın madalya ile ödüllendirilir.406 Bir taraftan da kendi gay-
retleriyle edebiyat, felsefe ve mûsiki öğrenir.407

Beyazıt Medresesi’nde iki yıl süren dersiâmlık görevinden sonra 
II. Meşrutiyet’in ilk meclisine Antalya mebusu olarak girer. II. Ab-
dulhamit’in tahttan indirilmesine rıza göstermeyen fetva emini Nuri 
Efendi’yi ikna edip fetva müsveddesini yazmak suretiyle bu konuda 
önemli bir rol oynar. Daha sonra Şeyhülislamlık Mektûbî Kalemi’nde 
görev alır.408 Vaizler Medresesi’nde Fıkıh Usulü, Mekteb-i Nüvvab 
ve Mekteb-i Kudât’ta İslâm Hukuku, Mekteb-i Mülkiye’de Mantık 
okutur.409

1918’de şeyhülislamlık bünyesinde kurulan Dârü’l-Hikmeti’l-İs-
lamiyye üyeliğine, bir süre sonra da reisliğine tayin edilir. Damat 
Ferit Paşa’nın birinci ve ikinci hükümetlerinde evkâf nâzırı olarak 
görev yapar. 15 Eylül 1919’da âyan heyeti üyeliğine tayin edilir. İlmî 

404*KSÜ	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü	Temel	İslam	Bilimleri	Anabilim	Dalı	Araştırma	
Görevlisi.
 Paksüt, Fatma, “Merhum	Dayım	Hamdi	Yazır”, Elmalılı	M.	Hamdi	Yazır	Sempozyu-
mu	(4-6	Eylül1991), TDVY., Ankara, 1993, s. 2.
405 Yavuz, Yusuf Şevki, “Elmalılı Muhammed Hamdi”, İslam Ansiklopedisi (DİA), 
TDV. Yay,	İstanbul, 1995, XI, 57. 
406 Paksüt, a.g.m., s. 5.
407 Yavuz, a.g.m., s. 57.
408 Yavuz, a.g.m., s. 57.
409 Paksüt, a.g.m., s. 8.
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rütbesi de Süleymaniye Medresesi Müderrisliğine yükseltilir. Cum-
huriyetin ilanı üzerine memuriyet yaptığı kurumlar lağvedilince açık-
ta kalır.410

Milli Mücadele sırasında İstiklâl Mahkemesi tarafından idama 
mahkûm edilir ve İstanbul’dan Ankara’ya götürülür. Kırk gün tutuklu 
kalmasının ardından suçsuz bulunarak serbest bırakılır. Bunun üze-
rine İstanbul’a geri döner. Bu dönemde Metâlib ve Mezâhib isimli 
tercüme eserini tamamlar.411

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkçe bir tefsir hazırla-
tılmasıyla ilgili bir karar çıkınca, 1926 yılında Diyanet İşleri Başkan-
lığı’nca tefsir yazma görevi Elmalılı Hamdi Yazır’a verilir. Elmalılı, 
12 yıl süren bir çalışma sonunda Hak Dini Kur’an Dili adlı tefsirini 
1938’de tamamlar.412 Eser, 1935-1939 yıllarında İstanbul’da dokuz 
cilt ve 10.000 takım olarak basılmış, 2000 takımı müellife verilirken 
geri kalanı ücretsiz dağıtılmıştır.413

Elmalılı Hamdi Yazır, kalp yetmezliği sebebiyle 27 Mayıs 1942’de 
Erenköy’de vefat etmiş ve Sahrayıcedid Mezarlığı’na defnedilmiştir.414

Elmalılı Hamdi Yazır’ın, Sırat-ı Müstakim, Sebîlü’r-Reşad ve 
Beyânü’l Hak’da yayınlanan çeşitli makaleleri dışında basılmış eser-
leri şunlardır:

İrşâdu’l-Ahlâf fî Ahkâmi’l-Evkâf.

Hak Dini Kur’an Dili.

P. Janet-G. Seailles’in “Histoire de la Philosophie, Les Problemes 
et Les Ecoles” isimli eserinin Metâlib ve Mezâhib adıyla tercümesi.415

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Tefsirciliği

Elmalılı Hamdi Yazır’ın tefsiri, bilindiği üzere, Hak Dini Kur’an 
Dili adlı eserdir. Bu eser, cumhuriyetinin ilk yıllarında Kur’an tercü-
mesi adı altında piyasaya sürülen, insanların yanlış yönlendirilmesine 
410 Yavuz, a.g.m., s. 57.
411 Yavuz, a.g.m., s. 58.
412 Paksüt, a.g.m., s. 13,14.
413 Bilgin, Mustafa, “Hak Dini Kur’an Dili”, DİA, İstanbul, 1997, XV, 153.
414 Yavuz, a.g.m., s. 58.
415 Paksüt, a.g.m., s. 24.
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sebep olabilecek birtakım yayınalar karşısında, yazılma gereği duyul-
muş bir tefsirdir.416 

 Kısaca ifade ettiğimiz bu tefsiri üzerinden Elmalılı Hamdi Yazır’ın 
tefsirciliğini açıklamaya çalışacağız. Öncelikle, tefsircilik derken 
neyi kastettiğimizi hemen ifade edelim. Bizim tefsircilik ifadesiyle 
kastettiğimiz, Elmalılı’nın tefsirindeki usulü ve üslûbudur. 

Usulü

Tefsirinin mukaddimesinde, onu hazırlarken izlediği yol ve yön-
temleri genel hatlarıyla belirten Hamdi Yazır,  Diyanet İşleri Başkan-
lığı tarafından tefsir yazması için düzenlenen anlaşma metnindeki 
programa uymaya çalıştığını dile getirmiştir.417 Onun tefsirdeki usulü 
hakkında yorum yapabilmek için öncelikle bu programı incelemek 
yerinde olacaktır. Programın esasları şöyledir:

Öncelikle ayetler ve altına mealleri yazılacak ardından tefsiri 
yapılacaktır. Tefsir kısmı yazılırken de şu maddeler dikkate alınacaktır:

Ayetler arasındaki ilişkiler.

Ayetlerin iniş sebepleri.

Kıraat (on kıraati geçmeyecek).

Gerekli görülen yerde kelime ve terkiplerin dil açısından açıkla-
malarını yapmak.

İnanç açısından ehl-i sünnet mezhebine ve amel bakımından Hanefî 
mezhebine riayet edilerek ayetlerin ihtiva ettiği dinî, şer’î, hukukî, 
sosyal ve ahlakî hükümleri; işaret ettiği veya ilgili bulunduğu hikmet 
ve ilme ait konuları açıklamak. Özellikle tevhid, ahireti hatırlatma 
ve öğütlerle ilgili ayetlerin mümkün olduğunca uzun açıklanması, 
aralarında ilişki bulunan İslam tarihi olaylarına işaret edilmesi.

Avrupalı müelliflerce yanlış veya maksatlı olarak bozmaya yöne-
lik bazı şeylerin araya sokuşturulduğu görülebilen yerlerde uyarıyı 
içeren not.
416 Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi, Hak	Dini	Kur’an	Dili, Azim Dağıtım, İstan-
bul, 1992, I, 2.
417 Yazır, a.g.e., I, 12.
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Baş tarafa önemli bir önsöz yazmak suretiyle Kur’an gerçekleri-
nin ve Kur’an’la ilgili meselelerin açıklanması.418

Bu esaslar doğrultusunda tefsirini hazırlamaya özen gösteren 
Hamdi Yazır, faydalandığı eserleri de belirtmiştir ki onlar şunlardır: 
Ebussuûd, Beydâvî, Keşşâf, Râzi’nin Tefsir-i Kebir’i, Cessâs’ın Ah-
kâm-ı Kur’an’ı, Ebu Hayyân’ın Bahr-ı Muhît adındaki büyük tefsiri 
ile Nehr-i Mârid ismindeki özeti, Taberî Tefsiri, Nisâburî’nin Tefsiri, 
Âlusî Tefsiri; hadisten Kütübü’s-Sitte, İbnü’l-Esîr’in en-Nihaye’si. 
Bunların dışında da İstanbul kütüphanelerindeki birçok kitaptan isti-
fade etmiştir. Çoğunlukla, genel kanının dışında olan bir görüş orta-
ya koyduğu zaman, kaynak gösterme gereği duyduğunu belirtmiştir.419 
Onun kaynak gösterme konusundaki bu yöntemi ilmi açıdan en zayıf 
noktası olarak görülmüş420, kaynaklar konusunda titiz davranmayışı, 
kendisi gibi bir ilim adamına yakıştırılmamıştır.421

Eserinin mukaddimesinde, tefsir ve tefsir usulüne ait bilgiler ve-
ren Hamdi Yazır, Kur’an tefsirindeki dört önemli esası hatırlatarak 
bir bakıma kendisinin de bu esasları takip ettiğine işaret etmiş ve 
özetle şöyle demiştir: “Kur’an tefsirinde birinci esas yine kendisidir. 
Yani Kur’an’ın Kur’an ile tefsiridir. İkinci esas Kur’an’ın hadislerle 
tefsiridir. Üçüncüsü ise sahabe ve tâbiînden tefsir olarak naklolunan 
açıklamalardır ki bunların hadis olma ihtimali olduğu gibi te’vil olma 
ihtimali de vardır. Dördüncü esas ise bu üç esas araştırıldıktan sonra 
Arapça ve şer’î ilimler ile aklın uygun bulduğu ilmî görüşler içinden 
mânâ çıkarmak suretiyle yapılan te’vil kısmıdır.”422

Müellifin neshe ait görüşü de onun tefsirdeki usulünü anlamak 
açısından önemlidir. Ona göre “Biz	bir	ayetten	her	neyi	nesheder	ve	
unutturursak,	ondan	daha	hayırlısını	yahut	mislini	getiririz.”423 ayeti 
neshin dine uygunluğunu isbat etmektedir. Bu ayet önceki peygam-
berlerin kitaplarındaki bazı hükümlerin neshi hakkında olsa da “min	
ayetin” tabiri umum ifade ettiğinden bazı Kur’an ayetlerini de içine 
almaktadır. Bunun aksini iddia etmek de ayetin zahirini inkâr etmek 
olur.424

418 Yazır, a.g.e., I, 11, 12.
419 Yazır, a.g.e., I, 12.
420 Bilgin, Mustafa, a.g.m., s. 154.
421 Ersöz, İsmet, “Elmalılı Hamdi Yazır ve Tefsirinin Özellikleri”, Elmalılı	 M.	
Hamdi	Yazır	Sempozyumu	(4-6	Eylül1991), TDV Yay., Ankara, 1993, s. 175.
422 Yazır, a.g.e., I, 21, 22.
423 Bakara, 2/106.
424 Bkz., Yazır, a.g.e., I, 380.  
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Hamdi Yazır’ın müteşabihe ait yorumu ise ilgi çekicidir. O önceki 
müfessirlerin genel düşüncesine de yer verdikten sonra ayete farklı 
açıdan bakmış ve kendine özgü bir yorumda bulunmuştur. Bu konu-
daki ayete ve onun yorumuna bakacak olursak, ayetin meali şöyledir: 
“Sana	bu	 kitabı	 indiren	O’dur.	Bunun	âyetlerinden	bir	 kısmı	muh-
kemdir	ki,	bu	âyetler,	kitabın	anası	(aslı)	demektir.	Diğer	bir	kısmı	da	
müteşabih	âyetlerdir.	Kalblerinde	kaypaklık	olanlar,	sırf	fitne	çıkar-
mak	için,	bir	de	kendi	keyflerine	göre	te’vil	yapmak	için	onun	müte-
şabih	olanlarının	peşine	düşerler.	Hâlbuki	onun	 te’vilini	Allah’dan	
başka	kimse	bilmez.	İlimde	uzman	olanlar,	“Biz	buna	inandık,	hepsi	
Rabbimiz	 katındandır.”	 derler.	Üstün	 akıllılardan	 başkası	 da	 derin	
düşünmez.”425

Müellif, bu ayetin açıklamasında, lafız ve mana yönünden olmak 
üzere müteşabihten iki şekilde bahsetmiş ve geniş açıklamalarda bu-
lunmuştur. Daha sonra ayetin tefsirini yaparken müteşabihatın te’vi-
lini yalnız   : 

اِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم 426 َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ الّل َوالرَّ

Ayetindeki vav, istinafiye veya atıf vavıdır. İstinafiye vavı olur-
sa Allah’tan başkası müteşabihatı bilemez olur ki selefin görüşü de 
bu yöndedir. Ancak atıf vavı olursa anlam “müteşabihin te’vilini Al-
lah’tan ve ilimde derinleşenlerden başkası bilemez” olur. Genel an-
lamda müteşabihin mânâ ve te’vilinde her şeyi en ince ayrıntısına 
kadar Allah’tan başkası bilmez. Fakat ayrıntılı değil de yüzeysel dü-
şünecek olursak, bunlardan bir kısmını ilimde rüsuh sahibi olanlar da 
bilebilir. 427

 Müellifin burada çok ince bir noktaya temas ederek kullandığı 
şu ifadede onun enfes yorumunu görmekteyiz: “Buradaki vavın bile 
her iki anlama da uygun olarak müteşabih bir şekilde ortaya konmuş 
olması, atıf şeklinde düşünüldüğünde müteşabihin yüzeysel; istinaf 
şeklinde düşünüldüğünde te’vil konusunda derinlemesine ve bütün 
yönleriyle dikkate alınmış olduğunu gösterir.”428

Hamdi Yazır’ın, sûrelerin tefsirine giriş yaparken, genellikle,  sû-
relerin isimlerine, Mekkî-Medenî oluşlarına, ayet, kelime ve harf 
425 Âl-i İmran, 3/7.
426 Âl-i İmran, 3/7.
427 Bkz., Yazır, a.g.e., II, 308-317.
428 Bkz., Yazır, a.g.e., II, 308-317.
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sayılarına, fasılalarına ve varsa nüzûl sebeplerine yer verdiğini gör-
mekteyiz. Ardından ayetler ve mealleri yazılmıştır. Mealin sonrasında 
gelen tefsir kısmında ayetlerin nüzûl sebeplerine, ayetler arasındaki 
münasebete değinir. Kıraat-i aşereyi aşmadan farklı kıraatlere göre 
de ayetlerin anlamını verir. Ayetlerin tefsirini yaparken bir ayeti bir 
cümle ile açıkladığı yerler olduğu gibi sayfalarca açıkladığı yerler de 
vardır. Uzunca açıkladığı yerler için “konunun önemini veya güncel-
liğini”429 göz önünde bulundurduğu düşünülmüştür.

Bazı ayetlerin açıklamasında rivayete gereğinden fazla yer verdiği 
düşünülen430 Hamdi Yazır’ın, eserini yazdığı dönemdeki bilimin ulaş-
tığı gerçekliklere de yer verip kendi görüşlerini de ekleyerek açıkla-
ma yapması da az değildir. Mesela Rad Sûresi 2. ayetinde geçen “O 
Allah	ki	gökleri	direksiz	olarak	yükseltmiştir.” cümlesinin açıklaması 
bu şekildedir. Bu ayetin tefsirinde genel çekim kanunundan kanun-
dan; dünyanın ayı, güneşin de dünyayı çekim alanı içerisinde tutma-
sından uzun diyebileceğimiz kadar bahsetmiştir.431

Müellif, bilimsel gerçeklerle beraber bazı yerlerde filozofların gö-
rüşlerine de yer vererek onlara cevap sadedinde açıklamalarda bu-
lunmuştur. Yine Rad Sûresi’ne bakacak olursak 4. Ayetin açıklaması 
bu şekildedir. Ayetin meali şöyledir: “Yeryüzünde	 birbirine	 komşu	
kıtalar	vardır.	Üzüm	bağları,	ekinler,	çatallı	ve	çatalsız	hurmalıklar	
vardır	ki,	hepsi	bir	tek	su	ile	sulanır.	Hâlbuki	meyvelerinde	birini	öte-
kine	üstün	kılıyoruz.	Aklı	eren	bir	kavim	için	bunda	muhakkak	ibretler	
vardır.” Ayeti açıklarken yeryüzünde yakın yerlerin bile birbirinden 
farklı özelliklere sahip olduğunu söyledikten sonra müellif, filozofla-
rın “nizam-ı âlem” dedikleri delile eleştiride bulunmuştur. Onların, 
kâinatta arızaların eksikliklerin olduğunu düşünerek kâinatın mü-
kemmel olmadığını söylemelerine karşılık kâinattaki mükemmelliğin 
Kur’an ışığıyla çok kolay görülebileceğini bunun için bir yaprağa bile 
bakmanın yeterli olduğunu dile getirmiştir.432

Tefsirinde felsefi görüşlere yer vermekle birlikte bazen psikolojiy-
le alakalı birtakım ayrıntılara da girmiştir. Yûsuf Sûresi 44. ayette ge-
çen “adğasü ahlam” tabirini açıklarken hulüm ile rüyanın farklı şeyler 
olduğuna ve rüyanın psikolojik temellerine de değinmiştir. İnsanın 

429 Bilgin, Mustafa, a.g.m., s. 154.
430 Bilgin, Mustafa, a.g.m., s. 155.
431 Bkz., Yazır, a.g.e., V, 114-118.
432 Yazır, a.g.e., V, 126.
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gördüğü şeylerin zihninde yer etmesi ile rüyada onları görmesi hak-
kında açıklamalarda bulunmuştur.433

Müellifin, Fatiha Sûresi’ndeki sosyolojiyle alakalı açıklamaları 
da dikkate değerdir. O, “Yalnız	 Sana	 kulluk	 eder	 ve	 yalnız	 Senden	
yardım	dileriz.”434 ayetinin açıklamasında sosyal vicdana değinmiş-
tir. Ona göre, buradaki çoğul kipi, diğer müfessirlerin de söylediği 
gibi cemaatle ibadetin faziletine işaret olsa da, cemaatin ne olduğu 
daha önemlidir. Çünkü cemaat kuru kalabalık değil sosyal ruha sahip 
olanların birlikteliğidir. Sosyal ruh ise önce kişilerde yerleşir. Kişinin 
vicdanına ne zaman ki kardeşlik duygusu girer, vicdanını kibirden, 
darlıktan, bencillikten çıkararak genişletirse o vicdanının genişliği 
oranında bir cemaate aday olur.435

Hamdi Yazır’ın tefsirinin geleneksel Fatiha-Nas türü Kur’an Tef-
sirleri arasında yer aldığını söyleyen Halis Albayrak, onu diğer mü-
fessirlerden ayıran hususlar olarak da şu dört maddeyi sıralamıştır: 

Okuyucuyla bütünleşmesi.

Dönemin gündeminde olan konularla yakından ilgilenmesi.

Felsefi konulara ağırlık vermesi.

İstidrad kabilinden makale görünümünde açıklamalarda 
bulunuşu.436

Müellifin yukarıda sıralanan maddeler de geçtiği gibi tefsirinin 
farklı yönleri olsa da onun birtakım vicdanî endişelerden dolayı tama-
men serbest bir şekilde tefsirini kaleme almadığı da söylenmiştir.437 
Buna rağmen Yazır’ın ne doğuya ne de batıya şirin görünme eğilimi-
ne girmediğini, Kur’an’daki bazı konuları yumuşatma çabasına gir-
meden özgün yorumlarıyla, okuyucuyu gözeterek Kur’an bütünlüğü 
içerisinde ele aldığı görülmüştür.438 Bu anlamda onun muasırlarından 
en önemli farkı olarak;  gelenek ve moderniteyi birbiri hatırı için feda 
etmeyen, sadece söylem güzelliğine değil, herhangi bir konunun ilmi 
433 Yazır, a.g.e., V, 47.
434 Fatiha, 1/5.
435 Bkz., Yazır, a.g.e., I, 113, 114.
436 Bkz., Albayrak, Halis, “Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın Tefsir Anlayışı”, s. 153-157.
437 Bkz., Onat, Hasan, “Elmalılı	Hamdi	Yazır’ın	Anlayışı	ve	Mezheplere	Bakışı”, El-
malılı M. Hamdi Yazır Sempozyumu (4-6 Eylül1991), TDVY., Ankara, 1993, s. 148.
438 Albayrak, İsmail, Klâsik	Modernizmde	Kur’an’a	Yaklaşımlar, Ensar Neşriyat, 
İstanbul, 2004, s. 226.
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açıdan açıklamasına da fazlasıyla önem veren bir ilim adamı olduğu 
söylenmiştir.439

Üslubu

Tefsir ve dili kullanma arasında hiç şüphesiz sıkı bir ilişki vardır. 
Tefsir, müfessirin kaynak dili anlama ve hedef dili kullanma kabili-
yetini yansıtır. 

Kur’an’ın nazım ve üslubundan dolayı tercümesinin yapılamaya-
cağını söyleyen440 Hamdi Yazır, Türkçe’yi en iyi şekilde kullanmaya 
gayret ederek meal ve tefsirini yazmıştır.

Ayetlerin mealinde, Arapça metnindeki cümle yapısına sadık kal-
mış, orijinal kalıbı değiştirmeksizin sadece Arapça kelime yerine 
Türkçe karşılıkları konmuştur. Tefsir bölümünde ise Türkçe’nin özel-
likleri ve güzellikleri yansıtılmıştır. İki kısımda farklı üslup kullanıl-
ması, özellikle mealin anlaşılmasının zor olması eleştirilse de bunun 
maksatlı bir kullanım olduğu düşünülmüştür. Eserin yazıldığı dönem-
lerde ibadet dilinin Türkçeleştirilmeye çalışılması bunun bir sebebi 
olarak görülmüş; müellifin mealinin bu tür faaliyetlere malzeme ol-
maması için böyle bir üslup tercih ettiği düşünülmüştür.441

 Tefsirinde yerine göre Arapça ve Farsça’dan gelmiş kelimeler 
kullanmayı tercih etmiş olsa da bu kelimeler Türkçe’de yer etmiş ke-
limelerdir. Bununla birlikte bu kelimeleri kullanarak ayetin manası-
nın daha iyi ifade edileceğini düşünmüştür. Kendisi bunu şu şekilde 
ifade etmiştir: “Sırat-ı müstakim yerine müstakim sırat diyemedim. 
“Doğru yol” dediğim zaman da sırattaki ince mânâ ile istikametin 
zevkinden bir şey kaybolduğunu hissettim.”442 Onun kullandığı keli-
meler ya da yerine göre ayeti daha iyi anlatacağını düşünerek kurdu-
ğu devrik cümleler, “Türkçe’yi şuurlu bir şekilde kullanma”443 olarak 
değerlendirilmiştir.

Müellif, mukaddimesinde dilin önemi üzerinde durmuş; anlatılan 
konu hakkındaki ufak bir ayrıntıya dahi dilin incelikleri sayesinde yer 

439 Albayrak, İsmail, a.g.e., s. 224.
440 Yazır, age., I, 7.
441 Bilgin, Mustafa, a.g.m., s. 163.
442 Yazır, a.g.e., I, 10.
443 Yılmaz, Ali, “Elmalılı Hamdi Yazır’ın Türkçesi”, Elmalılı	M.	Hamdi	Yazır	Sem-
pozyumu	(4-6	Eylül	1991), TDVY., Ankara, 1993, s. 33.
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veren bir ifadeyi, başka dilde açıklama ve yorum yapmadan göster-
menin mümkün olmayacağını belirtmiştir. Sözün inceliği kaybolursa 
yanlış anlaşılabileceğini, kişinin bir tercümeyi okurken korkması ge-
reken yerde sevinip sevinmesi gereken yerde korkabileceğini söyle-
miştir.444 Bundan dolayı tefsirinde gerekli gördüğü yerde kelimeleri 
mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. Yine bununla 
alakalı olarak, Kur’an’ı iyi anlamak için kelime ve terkiplerin bü-
tün inceliklerini gözetmenin gerekli olduğunu düşünen müellif bu-
nun için şöyle bir sıralama getirmiştir: Önce kelimelerin anlamı iyice 
tespit edilmelidir. İkinci olarak yerlerinde lafız veya mânâ yönünün 
ilgili olabileceği kelimeler ve mânâları ile karşılaştırma yapılmalıdır. 
Üçüncü olarak terkip şekillerini, siyak ve sibak üzerinde düşünmek 
gerekir. Son olarak ise bunlardan kastedilen anlam ile süsleyici un-
surları birbirinden ayırmak lazımdır.445 Kastedilen anlamın belirlen-
mesinde ise iki ölçü belirtmiştir: “Bunlardan birincisi kelimenin asıl 
mânâsı veya yerine göre zihindeki mânâsı; diğeri ise onların gerçekte 
delalet ettikleri mânâlardır ki umum-husus, mutlak-takyid gibi özel-
likler bu ikisi arasında meydana gelir ve hüküm çıkarmada bunların 
önemi büyüktür.”446 Elmalılı’nın Felak Sûresi 5. ayetindeki yorumu-
nu bu açıklamalarına örnek verebiliriz. “Hased	ettiği	 zaman	haset-
çinin	şerrinden” mealindeki ayette geçen “izâ” edatına dikkat çeken 
müellif, “hased	ettiği	zaman” ifadesini kayıtlanma(sınırlama) olarak 
görmüştür ve şöyle açıklama yapmıştır: “Yani nefsindeki hasedinin 
gereğini fiile çıkarmaya kalkıştığı, hased ettiği kişiye karşı sözlü ve 
fiilî zarar verme başlangıçlarını, şer girişimlerini tertip ve icraya baş-
ladığı zaman. Çünkü hased düşüncede kaldıkça hased edenin kendin-
den başkasına zararı yok demektir.”447

Elmalılı’nın tefsirinde Arapça, Farsça, Türkçe beyitlerden de fay-
dalandığını görmekteyiz. Bu beyitlerin sahipleri Cahiliyye şairlerin-
den İmruülkays,  Züheyr b. Ebû Sülmâ, Lebîd b. Rebîa ve Antere; 
İslâm dönemi şairlerinden Cerîr, Küseyyir, Asmaî ve Mütenebbî gibi 
Arap şairleri; Fars edebiyatından Şeyh Sa’dî ile Türk edebiyatından 
da Süleyman Çelebi, Fuzûlî, Bağdatlı Rûhî ve Ziya Paşa’dır. Arap 
şairlerin şiirlerini daha çok Kur’an lafızlarının anlamlarını tespit-
te kullandığı, diğerlerine ise açıklamalarını güzelleştirmek için yer 

444 Yazır, a.g.e., I, 5.
445 Yazır, a.g.e., I, 123.
446 Yazır, a.g.e., I, 123, 124.
447 Yazır, a.g.e., X, 171, 172.
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verdiği görülmüştür.448 Mukaddimesinde de kullandığı dili anlatırken 
Bağdatlı Ruhî’nin şu beytine yer vermiştir: 

Sanma ey hâce ki senden zer ü sîm isterler.

“Yevme lâ-yenfeu” da kalb-i selîm isterler.449

Müellifin mukaddimesindeki açıklamalarından ve tefsirinden de 
anlaşıldığı üzere, kendisi, okuyucuları da göz önünde bulundurarak 
dili en iyi şekilde kullanmaya gayret etmiştir. Eserin gördüğü rağbeti 
de göz önünde bulundurursak dili kullanma konusunda gayet başarılı 
olduğunu söyleyebiliriz.  

Sonuç

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Diyanet İşleri Başkanlığınca 
kendisine teklif edilen tefsir yazma görevini Kur’an’ın doğru anlaşıl-
ması adına kabul etmiş ve eseri Hak Dini Kur’an Dili’ni on iki yılda 
tamamlamıştır. 

Hamdi Yazır eserini kaleme alırken Diyanet İşleri Başkanlığınca 
belirlenen hususları dikkate almış, pek çok kaynaktan faydalanmış 
ve şahsi kanaatlerini de belirterek kendi usulü ve üslubuyla tefsirini 
yazmıştır. Geleneksel tefsirin özellikleriyle birlikte kendine özgü dü-
şüncelerini de tefsirine yansıtarak Türkçe yazdığı bu kapsamlı eseri 
insanların istifadesine sunmuştur. 

Eserinde, kendi döneminde ulaşılan bilimsel gerçekleri de göz 
önünde bulundurarak sosyoloji, psikoloji, felsefe gibi birçok bilim 
dalının verilerinden faydalanmıştır.

Tefsirinde genel olarak izlediği yöntem; sûrelerin isimlerine, Mek-
kî-Medenî oluşlarına, ayet, kelime ve harf sayılarına, fasılalarına ve 
varsa nüzûl sebeplerine yer vererek ayetlerin Arapça metnini mealini 
verip tefsirine geçmek şeklinde olmuştur.

Ayetleri açıklarken kelime ve terkiplerin üzerinde durmuş, dilin 
inceliklerini göz ardı etmeden, ayetten anladığını ve o zamana kadar 
anlaşılanları yazmıştır. 

448 Bilgin, Mustafa, a.g.m., s. 155, 156.
449 Yazır, a.g.e., I, 10.
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Tefsirini yazarken içinde bulunduğu dönemin şartlarından dolayı 
bazı çekincelerinin olduğu düşünülse de yine de eserinde doğru bildi-
ği yoldan şaşmamış, düşüncelerini net bir şekilde ortaya koymuştur.
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“THE ENCYCLOPEADİA OF ISLAM’IN BİRİNCİ 
VE İKİNCİ BASKILARI VE DİA’DAKİ “KUR’AN” 

MADDELERİNİN İNCELENMESİ”

SENANUR KONUK

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf, 

İLAMER Tefsir Araştırma Grubu Öğrencisi)

Araştırmanın Konusu ve Yöntemi

Doğu ile Batı arasındaki gerginliğin belki de en önemli sebeplerin-
den biri tarihe bakıldığında din olmuştur diyebiliriz. Konu din olunca 
da her iki taraf için de karşı tarafın görüşleri ve öne sürdüğü iddialar 
önemli olmuştur. Bu nedenle her iki tarafta hem birbirlerinin görüşle-
rini öğrenmeye çalışmış hem de kendisininkini savunmaya geçmiştir. 
Bu sebeplerle karşılıklı çalışmalar yapılmış ve birçok çalışma ortaya 
çıkmıştır. İşte bunlardan birisi de batılı bilim adamlarının hazırlamış 
oldukları Encyclopaedia of Islam’dır. Bu çalışma biri son halini almış 
şekliyle 1939 yılında, diğeri 2002 yılında olarak iki kere basılmıştır. 
Her iki basımda da farklı kurullar tarafından hazırlanmıştır. Her ikisi 
de hem yöntem hem de içerik hem de hazırlanış amaçları bakımın-
dan farklılıklar göstermektedir. Türkiye Diyanet Vakfının hazırlamış 
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olduğu ansiklopedi ise bir ihtiyaca binaen çıktığını önsözünde belirt-
miştir. 1980 yılında hazırlanmasına karar verilen bu ansiklopedi üç 
yıllık bir ön çalışmadan sonra Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklo-
pedisi müessesinin kurulmasıyla beş yıl süren ikinci dönem çalışma-
larına geçilmiş ve ansiklopedinin oluşumu başlatılmıştır.

Araştırmamızda ise kısaca tanıttığımız Encyclopaedia of Islam’ın 
birinci ve ikinci basımlarının ayrıca bunlarla birlikte Diyanet İslam 
Ansiklopedisinin “Kur’an” maddeleri karşılaştırılacaktır. Burada 
Kur’an maddesinin başlı başına bir önemi vardır. Müslümanların kut-
sal kitabı olarak Kur’an’ın batılı bilim adamlarınca önemi, Onların 
İslam dini hakkında tam olarak doğru bir şekilde bilgi sahibi oluna-
bilecekleri belki de tek kaynak olmasındandır. Sonuçta bir dini tanı-
mak için o dinin kutsal kitabının okunmasından daha doğal bir durum 
olamaz elbette. Bizim için önemi ise Kur’an’ın bütün İslam ilimleri 
ve özellikle yegâne konusu Kur’an olan Tefsir alanının ana kaynağı 
olmasındandır. İslam ilimlerinden hangisiyle uğraşırsak uğraşalım 
hepsinin ana kaynakları arasında Kur’an’ı görmek zor değildir. Bu 
maddenin ansiklopedilerdeki önemi ise bence ayrıcalıklı bir konuma 
sahiptir. Çünkü Kur’an’dan ne anladığımız, bizim İslam’dan ne anla-
dığımızı ve İslam’a bakış açımızı verecektir.

Yöntem olarak, öncelikle her maddede ki Kur’an tanımları verile-
rek genel bir bakış açısı sağlanmaya çalışılacaktır. Daha sonra ele alı-
nan ortak başlıklar karşılaştırıldıktan sonra diğer konular ele alınacak, 
farklılıklar ve benzerlikler ortaya konulacaktır. Bu yöntemi seçmemi-
zin nedeni her bir maddenin farklı şekilde ele alınışı ve yönteminin 
farklı olmasıdır. Çünkü her müellif kendine göre bir başlıklandırma 
seçmiş ve konuları da buna göre ayarlamıştır. Ayrıca kaynakların tanı-
tılması açısından önemli olarak şunu söylemek gerekir ki, Encyclopa-
edia of Islam’ın birinci baskısının müellifi Frederick Buhl, ikinci bas-
kının iki müellifi vardır ancak bizim özellikle karşılaştırmalı olarak 
alacağımız ve maddenin tamamını yazmış olan Alford T. Welch’dir. 
Ancak Diyanet İslam ansiklopedinde ise 13 bölümden oluşan Kur’an 
maddesi 9 ilim adamı tarafından yazılmıştır. Bu nedenle burada di-
ğerlerini söylemiş bulunmakla birlikte Diyanet Ansiklopedisinin mü-
ellifleri konuya başlanmadan önce verilecektir.

Kur’an Tanımları

Encyclopaedia of Islam 1. Baskı
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Kur’an: Müslümanların kutsal kitabı olup, peygambere gelen va-
hiyleri ihtiva eder.

Encyclopaedia of Islam 2. Baskı

Kur’an:  Yazılı şekilde, sabit olarak korunan ve Muhammed tara-
fından (ezberden) okunan vahyi içeren müslümanların kutsal kitabı-
dır.

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Kur’an: Kur’an, Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla mahiyeti 
bilinmeyen bir şekilde son peygamber Hz. Muhammede indirilen, 
Mushaflarda yazılan, tevatürle nakledilen, okunmasıyla ibadet edilen, 
Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle biten, başkalarının benzerini 
getirmekten aciz kaldığı Arapça mûciz bir kelamdır. Maddenin bu bö-
lümü Abdülhamit Birışık tarafından yazılmıştır.

Bundan sonra madde ile ilgili her birinin başlıklandırmasını ver-
mekte genel bir bakış açısı sağlayacaktır.

Encyclopaedia of Islam’ın Başlıklandırması

1-Etimoloji ve Eşanlamlıları: (a-Türetilmesi ve Kur’an’da kullanı-
mı,  b-Kur’an’da Kur’an’ın eşanlamlıları)

2-Muhammed ve Kur’an

3-632’den Sonra Kur’an Tarihi: (a-Kur’an’ın toplanması,  
b-Okuma farklılıkları(Kıraatler) ve sahabe nüshaları, c-Ana metnin 
ve okunuşunun oluşumu)

4-Yapısı: (a-Sureler ve isimleri, b-Ayetler, c-Besmele, d-Huruf-u 
Mukataa)

5-Metnin Kronolojisi: (a-Kur’an’daki tarihi atıflar, b-Geleneksel 
müslüman belirlenimi,  c-Modern batı belirlenimi).

6-Dili ve Üslubu: (a-Kur’an’ın dili, b-Yabancı sözcükler, c-Kafi-
yeler ve tekrarlar, d-Şematik formlar ve çoğunluğun yorumları).

7-Edebi Formlar ve Ana Temalar: (a-Yeminler ve ilgili formlar, 
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b-İşaret metinleri450, c-De-metinleri451, d-Kıssalar, e-Hükümler, f-İba-
di formlar).

8-Müslüman Düşüncesinde ve Hayatında Kur’an

9-Kur’an Çevirileri: (a-Sünni görüş, b-Çeşitli dillere çeviriler).

Diyanet İslam Ansiklopedisinin Başlıkları

1-Tarifi ve İsimleri, 2-Tarihi, 3-Tertibi, 4-Mahiyeti, 5-Muhtevası 
(a-Mekki sureler

b-Medeni sureler), 6-İ’cazı ve Üslubu (a-Dili üslubu, b-Lafız ve 
mana dengesi, c-Gönüllere tesir edişi, d-Ses ve terkip nizamında or-
taya çıkan ahenk, e-Edebi türlerin hepsinde mükemmel oluşu, f-Aynı 
anda farklı seviyelere hitap etmesi, g-Akla ve duyguya dengeli olarak 
hitap etmesi, h-Diğer i’caz görüşleri), 7-Açıklanması ve Yorumlan-
ması ( a-Kur’an’ın açıklanması; (Kur’an’ın dil bilimi ve metin 
yönünden tahlili, Tarih bilgisi ve Kur’an’ın tarihi bağlamı, Hadis 
koleksiyonları, Tarih kaynakları),  b-Kur’an’ın yorumlanma-
sı; (-Kur’an’ın yorumlanmasında, Kur’an’ın değerlerinin günümüze 
taşınması)), 8-Kur’an İlimleri, 9-Tercümesi; (Kur’an’ın tercüme-
si tarihi (a-Türkçe Kur’an tercümeleri, b-Uygur alfabesiyle yapılan 
Kur’an tercümeleri, c-Latin alfabesiyle yapılan Kur’an tercümeleri 
(Hristiyan Dünyasında Kur’an Tercümeleri (a-İtalyanca tercümeler,  
b-Almanca tercümeler, c-Fransızca tercümeler, d-İngilizce tercüme-
ler, e-İspanyolca tercümeler, f-Rusça tercümeler,  g-Yunanca 
tercümeler, h-Polonyaca tercümeler). 10-Kur’an’la İlgili Fıkhi Hü-
kümler (a-Kur’an ve İbadet, b-Mushaf’a dokunmada abdest ve gusül, 
c-Kur’an okumada abdest ve gusül şartı, d-Ücretle Kur’an okuma, 
e-Ücretle Kur’an öğretme, f-Kur’an’la tedavi), 11-Kur’an ve Kitab-ı 
Mukaddes, 12-Edebiyat, 13-Literatür, a-Tefsirler (Rivayet tefsirleri, 
Dirayet tefsirleri, Lügavi tefsirler, İşari ve Tasavvufi tefsirler, Mez-
hebi tefsirler, İlmi, İçtimai, Edebi tefsirler, Ahkâm ayetleri tefsirleri), 
b-Kur’an ilimleri, c-Batıda Kur’an ve tefsir araştırmaları.

Kur’an Kelimesinin Kökü

450  İşaret metinlerini orijinal olarak “sign passages” şeklinde almış. Burada 
anlatmak istediği içerisinde ayetler bulunan, belli bir şeye işaret eden –Allah’ın 
kudreti, varlığı, birliği- ayetlerin olduğu metinlere bu isimlendirmeyi vermişler.
451 Bunun orijinali “say-passages” dır. Buradan kasıt “de ki” ile başlayan metinler-
dir. Buna örnek muavezeteyn verilebilir.
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Encyclopaedia of Islam 2. Baskı

Kur’an terimi bizzat Kur’an’ın kendisinden türetilmiştir. Arapça 
fu’lan masdar kalıbından kara’a olarak çıkarılmıştır. Ancak bu keli-
menin etimolojik kökeni Süryanice keryana’dır, keryana ise kutsal 
metin okumaları, kutsal metin dersleri demektir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Kur’an’da kara’a kökünün okuma anlamında on yedi yerde kul-
lanılması ve Kur’an’ın çok okunması tavsiye edilen bir kitap olması 
gibi sebepler dikkate alındığında Kur’an isminin “okumak” anlamına 
gelen kara’a fiilinden türetildiğini kabul etmek daha doğru görülmek-
tedir denmiştir. Bu bölümü de Abdülhamit Birışık hazırlamıştır.

Encyclopaedia of Islam 1. Baskı

Kur’an’da, kur’an teriminin kullanıldığı yerlere bakarak Kur’an’ın 
masdar olması gerektiği ve okumak manasından çok ezberden oku-
mak manasında kullanıldığını söylenmiştir.

Kur’anın Kökü Bölümünün Ele Alınış Biçimi

Encyclopaedia of Islam 2. Baskı

Karaa teriminin Kur’anda kullanıldığı yerler tespit edilerek bura-
lardaki anlamları verilmiştir. Buna göre en başta ezberden okumak, 
sesli okumak gibi anlamlarındadır. Ezberden okuma anlamında kulla-
nıldığı yerlerde genelde bu kişi Muhammed olmuş452 ama farklı yer-
lerde bu Tanrı olmuştur453. Bazı yerlerde okumak manasında ama hep 
kitapla birlikte kullanılmıştır. Bazı yerler de amel defteri olarak454, 
bazı yerlerde de kendilerine kitap okunanlar anlamında ehli kitabın 
kitab’ı kastedilerek okuma manası verilmiştir.

Daha sonra Kur’an teriminin ne anlamlarda kullanıldığı verilmiş. 
Bunlar şöyle sıralanmıştır:

-Kur’an, ezberden okuman şeyin ta kendisi olarak, bizzat okuma 
işine atfedilmiştir455.
452 Nahl, 16/98.
453 Müzemmil, 73/20.
454 İsra 17/14, 71 ve Hakka, 69/19.
455 Kıyame, 75 /17.
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-Muhammed tarafından ezberden okunan kişisel bir şeydir. Bura-
da Hz. Peygamber’in Cinlerle yaşanan kişisel tecrübesi örnek göste-
rilmiş.456

Kur’anın harfi tarifle kullanıldığı ve bununla birlikte farklı anlam-
lar kazandığından bahsedilmiş. İlk olarak, Allah tarafından Muham-
mede indirilen vahiy olarak, tenzil anlamı verilmiş457. İkinci olarak, 
bu Tanrının sahip olduğu kudreti olarak anlaşılmış458. Üçüncü olarak, 
Muhammed’e okunması emredilen bir vahiy olarak anlaşılmış459. Bir 
diğer yerde ibadetsel bir anlam kazanmıştır460. Bazı yerlerde de müs-
lümanlar tarafından ezberden okunması anlamı verilmiştir461.

Kur’anın harfi tarifsiz kullanıldığı yerlere bakıldığında; ilk olarak, 
Kur’an “el-Kitap” manasında kullanılmıştır.462 İkinci olarak Tevrat ve 
İncil’le birlikte Kur’an’a müslümanların kutsal kitabı şeklinde kulla-
nılmıştır.463

Burada sadece Kur’an’ın türetildiği ve kullanıldığı yerler değil 
Kur’anın eş anlamlıları olarak ayrı bir bölüm verilmiştir. Kur’an’la eş 
anlamlı demekten çok bu kelimelerle Kur’anın farklı manalara gelse-
ler de ortak noktaları olduğunu belirtilmiştir. Bu kelimeler şöyledir; 
ayet, kitap ve sure ayrıca zikr, mesani, hikmet ve diğerleri. Daha son-
ra bölümde tek tek yine ayetlerden deliller getirilerek bu kelimelerin 
etimolojik kökenleri, genel kullanımları, Kur’anda hangi manalarda 
kullanıldıkları ve Kur’an kelimesiyle nerelerde aynı, nerelerde farklı 
anlamlara geldikleri gösterilmiş ve bu kelimelerin düzgün bir şekilde 
anlaşılmadan Kur’an kelimesinin anlaşılmayacağını söylemişlerdir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Bu bölümde Kur’anın türetildiği kökle ilgili ihtilaflar verilmiş, 
klasik dönem âlimlerimizin görüşlerine değinilerek doğru mana ve-
rilmeye çalışılmıştır. Kur’an’ın isim ve sıfatlarından bahsedilerek bu-
nunla ilgili Kur’an’a atfedilen elli ismi nakletmişlerdir. 

456 Cin, 72/1.
457 Taha, 20/2.
458 İsra, 17/82.
459 Kasas, 28/91.
460 İnşikak, 85/20, 21.
461 Müddesir,73/ 20.
462 Zuhruf, 43/2.
463 Tevbe, 9/3.
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Kur’an kelimesinin anlaşılabilmesi için Kur’an’a bakılması gerek-
tiği vurgulanarak bu konuda batıda yapılan çalışmalar değerlendiril-
miştir. Bu bölüm için yeni baskıdan hem muhteva olarak oldukça dar 
hem de yeni baskının oldukça düzensiz halidir diyebiliriz. Kara’a’yı 
ezberden okumak, inşad etmek anlamlarını vermişlerdir. Kur’anda 
geçen Kur’an kelimesinin yazı ile tespit edilmiş vahiylerin bütünü 
manasında kullanılmış olamayacağını çünkü o dönemde henüz böyle 
bir kitabın bulunmadığı ifade edilmiştir. Daha sonra farklı bağlamlar-
da ne anlamlarda kullanıldığına dair örnekler verilmiştir.

Kur’an ve kitap kelimelerinin tahlili tekrar yapılarak karşılaştırıl-
mış ve şu sonuç elde edilmiş: “Kur’an’a âlemlerin Rabbinden gelen 
Kitabın bir izahı denildiği zaman, el-kitap ifadesinin geniş olan bir 
tabir olduğu ve anlaşılabilir bir şekil ile insanlara vahyedilince, kitaba 
Kur’an denildiği açıktır. Peygambere yollanmış olan ilahi Kitab’ın 
kendisi değil, fakat bu Kitab’ın Arapçaya tercüme edilmiş kısımları-
dır; Kur’an kelimesi işte bu kısımlar için kullanılmıştır.”464 Bundan 
sonrada Kur’an kelimesiyle bağlantılı olan zikr, hikmet, Furkan, sure 
ve âyât kelimelerine değinilmiştir.

Muhammed ve Kur’an

Encyclopaedia of Islam 2. Baskı

Bu bölümünün giriş cümlesini verdiğimizde bu bölümün yazılış 
amacı daha net bir şekilde belli olacaktır. “Müslümanların kutsal ki-
tabı ve Hz. Muhammed’in peygamberlik tecrübesi biri diğeri diğeri 
olmadan anlaşılamayacak kadar birbirine bağlıdır.”465 Bu bölüm daha 
çok Kur’anda konuşanın kim olduğuna dair yani Kur’an metninin 
kaynağına dair spekülasyonları içeriyor diyebiliriz. Müslüman Sünni 
algısını şu şekilde tarif etmişler: “Tanrı konuştuğu sürece, Muham-
med onu alan, Cebrail ise iki taraf arasında iletişim vasıtasıdır.”466 bu-
rada cümlenin sonuna şöyle küçük bir ek cümle getirilmiş “Konuşa-
nın ve dinleyenin kim olduğu belli olmaksızın, önemsenmeksizin.”

Kendileri ise vahyin bu görüşten daha karmaşık bir yapıya sa-

464 F. Buhl, Kur’an, İslam Ansiklopedisi/İslam âlemi tarih, coğrafya, etnografya ve 
biyografya lügati, 63. Cüz, İstanbul, Maarif Basım evi, 1954, 996.
465 A.T.Welch, Al-Kur’an, Encyclopaedia of Islam, volume 5, Leiden, 1986, 402
466 A.T.Welch, age
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hip olduğunu söyleyerek onlara göre asıl durumu ortaya koymuşlar. 
Şöyle ki, erken dönem metinlerinde – burada metinden kasıt erken 
dönemde inen Kur’an ayetleri – konuşan ve dinleyen belli değil, hat-
ta bazı metinlerde mesajın bir Tanrısal kaynaktan geldiği bile belli 
değil ki buna örnek olarak şems suresinin ilk on ayeti verilmiş ve 
başka sureler467 örnek verilmiş. Buna göre Şems suresinde ilk on aye-
tin sadece son kısmını vererek neden böyle düşündüklerini daha iyi 
anlayabileceğiz, “…Her bir nefse ve onu düzenleyene, sonrada ona, 
hem kötülüğü, hem de ondan sakınmayı ilham eden’e andolsun ki.”468 
Burada Tanrı ifadesinin olmaması onlara böyle düşündürmüş olsa ge-
rek. Yine bazı yerlerde konuşan bizzat Muhammed’dir. Buna örnek 
olarak ayetlerden örnekler469 verilmiş ancak sadece Leyl suresi neden 
böyle söylediklerine dair bir ipucu olacaktır bizim için. “İşte ben sizi 
alevler saçan bir ateşle uyardım. Ateşe asi olandan başkası girmez. O 
yalanlayan ve yüz çevirendir. Arınmak için malını veren en takvalı 
kimse ise o ateşten uzaklaşacaktır. O, yanındaki verilecek nimeti bir 
kimseden şükran beklemek için değil, ancak yüce Rabbinin rızasını 
kazanmak için verir. Elbette O da Allah’ın kendisine vereceği nimetle 
hoşnut olacaktır.”470 Burada Hz. Peygamber’in uyarmasını kendi sözü 
gibi düşünmüşlerdir. 

Yine erken dönem metinlerinde471 Tanrının bir ismi olmadığını ona 
sadece “Rab” denildiğini ve üçüncü bir kişiymiş gibi konuşturuldu-
ğunu söylüyorlar. Ne demek istediklerini daha iyi anlamak adına ör-
nek olarak verdikleri Zariyat suresindeki ifadeyi aktarıyorum. “Mun-
tazam dalgalı yollara sahip gök hakkı için. Doğrusu siz peygamber 
hakkındaki “O kâhindir, şairdir, sihirbazdır.” şeklindeki sözlerinizde 
çeşitli çelişkiler içerisindesiniz.” Bu tür ifadelerin geçtiği diğer ayet-
ler için de aynı yorumu yapmışlar. Ayrıca Necm 10. ve Tekvir 23. 
ayetlerde Peygamberin Allah’ı gördüğü ve hiçbir aracı olmadan duy-
duğu söylenmiş. Yine erken dönem metinlerde Tanrının vahyin kay-
nağı olduğu söylenmiş buna örnek olarak Müzemmil 5. Ayet veril-
miş. “Doğrusu biz senin üzerine ağır bir söz olan Kur’an’ı vahyedip 
bırakacağız.” Bu ayetlerde herhangi bir aracıdan bahsedilmediği için, 
aracının olmadığını kastetmişlerdir. Yine geç dönem Mekki ve erken 

467 Karia, Tekasür, Asr
468 Şems, 91/7-10,
469 Tekvir, 81/15-21, İnşikak, 84/16-19 vb.
470 Leyl, 92/14-21,
471 Zariyat, 51/1-23, Tur52/1-16, Müddesir 74/1-10, Abese 80/1-32, İnşikak, 84/1-
19, Ğaşiye 88/1-22, Alak 96/1-8, vb.
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dönem medeni ayetlerinde Tanrı konuşan olarak ayetleri, Kur’an’ı ve 
Kitab’ı Muhammede ezberden okuyandır.

Daha sonra ayetlerde bir tenakuzun olduğunu ima edercesine, aynı 
zamanda Tanrı’nın bazı ayetleri ulaştırması yeni bir boyut kazandı-
ğını ve bu ayetlerde Muhammed’in Tanrıyla bizzat konuşması inkâr 
edildiğini söyleyerek 42/Şura, 51. Ayeti örnek gösteriyorlar ki ayet şu 
şekildedir, “Allah’ın bir insanla konuşması ancak bir vahiyle yahut 
bir perde arkasından yahut bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyet-
mesi ile olur. Böylece sana emrimizden bir ruh vahyettik. Sen kitap 
nedir, iman nedir bilmezdin.” Ayrıca buradaki ruh kelimesini vahyin 
aracısı olarak almışlar ve başka örnekler472 de vermişler ve diğer ayet-
lerde ruh’un bir aracı olduğunun daha net anlaşıldığını ifade etmişler. 

Daha sonra erken dönem medeni ayetlerde473 ilk ve tek olarak 
Cebrail’i vahyin aracısı olarak göstermişlerdir. Tefsircilerimizin ise 
hiçbir ima bulunmadığı halde ilk dönemlerdeki Ruh’u Cebrail olarak 
aldıklarını söylemişler. Yine sanılanın aksine Cebrail’in Kur’an’da 
asla meleklerden biri olarak tanıtılmadığı ve meleklerin de hiçbir za-
man vahyin taşıyıcısı olduklarının söylenmediği ifade edilmiş. Hatta 
Meleklerin bazı ayetlerde474 konuşan oldukları söylenmiş, aynen Mu-
hammed ve İbrahim’in konuştukları gibi. Örnek olarak Saffat suresi 
164. ayeti aktarmak istiyorum. “Cebrail: Biz meleklerden her birinin 
bir makamı vardır.” diyor ayette.

Bir diğer konu, Welch’e göre birkaç Medeni ayet Muhammed’in 
Yahudi ve Hristiyanların kutsal kitaplarından bilgi aldığı izlenimini 
veriyor ta ki onların kendi kutsal kitaplarını göstermekten çekinme-
leri ayıplanana kadar. Daha sonra En’am 91. ayeti örnek gösterilerek 
şu kısmı alıntılanıyor, “Hâlbuki siz onu birtakım kâğıtlara koyuyor, 
onun bir kısmını çıkarıyor, bir kısmını da gizliyorsunuz.” Bununla 
bağlantılı olarak sonra onlara karşı “Kutsal kitapları siz yazıyor ve 
“Bu Allah’tandır.” diyorsunuz.”  ayeti nakledilerek Kur’an’ın bu ko-
nuda onları suçlamaları veriliyor. Sonuçta bu ayetlerden çıkarılan 
sonuç şöyle ki, Hz. Muhammed kıssaları ve diğer önemli bilgileri 
Yahudi ve Hristiyanların metinlerinden görüyor ve sonra vahiy süreci 
tekrar işleyerek elde edilen materyal Kur’anî forma dönüştürülüyor. 
Ancak burada onlara karşı peygamberimizin ümmi olduğu unutulmuş 

472 Şu’ârâ, 26/192, Nahl, 16/102.
473 Bakara, 2/97.
474 Meryem, 19/64, Saffat, 37/161-166.
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olsa gerektir denilebilirse de onlara göre ümmi kelimesi okuma-yaz-
ma bilmeyen kişi anlamında değildir.

Elde edilen bu sonucun ise Yahudi, hristiyan ve müslümanlar ara-
sındaki ilişki hakkında daha fazla soruyu akla getireceğini söyleyerek, 
buradan kitap kavramına geçiliyor. Kitap kavramına geçilmiş olması-
nın önemi Kur’anın kendilerini ehli kitap olarak adlandırmasıdır. Bu 
tanımlamalar şu şekilde veriliyor, kitap ehli kavramının kendilerine 
kutsal kitap verilenler şeklinde yorumlandığını, ancak “ kendilerine 
daha önceden Tanrının kitabı verilenler” şeklinde yorumlanmasının 
daha doğru olacağını söyleyerek bunun Kur’an’ın ifadesiyle de ben-
zer olduğu söyleniyor. Ve “ummiyyun” kelimesinin bu ifadenin karşıtı 
yani “kendisine daha önce kitap verilmeyenler” olduğunu söyleyerek, 
bu kelimenin de ümmi kelimesinin de hemen hemen kesinlikle çoğu-
lu olduğu ifade ediliyor, “Hz. Muhammed’de vücud bulan haliyle”475 
ifadesini de ekleyerek. Bundan sonra Hz. Peygamber, Tanrının kendi-
sini seçtiği, daha önce kendisine kitap verilmeyen, “en-nebi el-ümmi” 
şeklinde tarif ediliyor. Ve Kur’anda ümmi kelimesinin okuma-yazma 
bilmeyen kişi olarak kullanıldığına dair herhangi bir imanın bulun-
madığı ancak geleneksel görüşün bunu öyle tanımladığı söyleniyor. 
Tekrar ehl-i kitap ifadesine dönerek bedir savaşından sonra bu ifade-
nin daha farklı bir anlam kazandığını ve “kendisine kitaptan nasip/
pay verilmeyenler” olarak tanımlandığı ifade ediliyor.

Diğer bir konu, kitap ifadesinin anlamını bulduğu bağlamlarda ne 
ifade ettiği ve bunun ne anlama geldiği. Bu konuda insanların pey-
gamberden kendilerine okuyacakları bir kitap indirmesi meselesinden 
ve Kur’an’ın kendisinden önceki kitapları tasdik edici olarak tanım-
lanmasından dolayı Kur’an’ın Hz. Muhammed döneminde yazılmış 
olması ihtimalinden bahsediliyor. Ancak peygamberin Medine’de bir 
toplum oluşturma gibi çok önemli bir görevi varken böyle bir şey-
le uğraşmasına ihtimal verilmemiş ancak kendi döneminde Kur’a-
nın yazılması, derlenmesi ve düzeltilmesi, eski metinlere yenisinin 
eklenerek ayetlerin düzenlenmesi ile ilgili şeylerle uğraştığı ifade 
edilmiştir. Bu konudan Kur’an’ın nasıl yazılmış olabileceği konusu-
na geçiliyor. Hz. Peygamberin Kur’an’ın yazımına iştirak etmesinin 
olası olmadığı ancak metnin tashihi ve eski metinlerin gözden ge-
çirilerek değiştirilmesinde bizzat belirleyici olduğunu ifade ediliyor. 
Kur’an’da ayetlerin değişiminin olduğu, kendisinin de bunu söylediği 
ve buna nesh dendiği ifade ediliyor. Örnek olarak, Bakara 106. Aye-
475 A.T.Welch, a.g.e., 403.
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ti getiriliyor. “Biz bir ayeti nesh eder veya onu unutturursak ondan 
daha hayırlısını ya da onun benzerini getiririz.” Bir diğeri Nahl 101. 
Ayettir, “Biz bir ayetin hükmünü başka bir ayetle değiştirdiğimiz za-
man Allah neyi indireceğini çok iyi bilirken peygambere bunları sen 
uydurdun diyorlar.” Benzer ayetlerin, vahyin değişmesi konusunda 
başka bir açıklama getirmesinden bahsedilerek hac 52. Ayet örnek 
veriliyor. “Biz senden evvel hiçbir nebi ve resul göndermedik ki, o 
temenni ettiği zaman onun emeline dair şeytan insanların kalbine 
vesvese atmış duyduklarını saptırmış olmasın. Fakat Allah şeytanın 
atacağı şeyi derhal giderir, sonra da Allah kendi ayetlerini sağlamlaş-
tırır.” Bu ayetin Kur’an ayetlerinin değişmesiyle ilgili şikâyet ve suç-
lamalara cevap olarak verildiği söyleniyor. Bu konuda üç açıklama 
veriyor: Birincisi Hz. Muhammed bazen ayetleri unutuyor ikincisi, 
şeytan bazen ayetlere dâhil oluyor, üçüncüsü Allah bazen bazı ayetle-
ri daha iyi olanlarla değiştiriyor.

Burada ayetlerin hangileri olduğu veya hangi ayetin hangi ayetle 
değiştirildiği veya bunların uzunluğu hakkında bir imanın bulunma-
dığı söyleniyor ve buradan garanik hadisesine geçiliyor. Bu hadisenin 
başlangıcı bildiğimiz şekilde aktarılıyor ancak sonrasında Hac 19. ve 
20. ayetlerden sonra Müslümanlarla beraber müşriklerde secde ediyor. 
Bir de bu sırada Habeşistan’a göç edenler var, ancak daha onlar bura-
ya gelmeden önce Cebrail gelerek Peygamber’e bu iki ayete şeytanın 
karıştığını söylüyor ve hac 22. sureyle Hz. Peygamber rahatlatılıyor 
ve Hac 21. ve 27. arası ayetler nazil olarak ilk iki ayet neshediliyor. 
Bu olaydan sonra düşmanlık tekrar başlıyor ve Habeşistan’dan gelen-
ler bu yüzden kendilerini savunma hazıklıkları yapıyorlar. Bu şeytan 
ayetleri hikâyesinin uydurulmuş olma ihtimali olmadığını düşünerek 
birçok batılı yazarın bunu kabul ettiğini söylüyor ancak bu olayla ilgi-
li birçok tarihi kanıt bulunsa da bugünkü haliyle daha sonradan uydu-
rulan bir yorumlama olduğu söyleniyor. “Buna açıklama olarak böyle 
düşünüldüğünde surenin başı ve sonunun birlik içerisinde değil ve 
Necm ve hac sureleri neredeyse kesin olarak söylenilebilir ki medeni 
sureler ve hikâyedeki cami, secde ve diğer ayrıntılar düşünüldüğünde 
bunun Mekke dönemine ait olması mümkün değildir”476 deniyor.

Encyclopaedia of Islam 1. Baskı

Bu baskıda herhangi bir başlıklandırma bulunmadığı için konuyu 
tespit etmek zor olsa da içerik itibariyle birinci baskıdan yararlanılmış 
476 A.T.Welch,a.g.e., 404
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olması işimizi kolaylaştırmıştır. Bu konularla ilgili olarak görüşlerini 
şöyle sıralayabiliriz. İlk olarak, Kur’anda “Sana Peygamberlerin bir 
kısmını bahsettik, bir kısmını da bahsetmedik”477 demesi dolayısıyla 
Hz. Peygamber’in bütün peygamberlerden haberi yoktu çıkarımı ya-
pılmış.

Peygambere vahyin nasıl geldiğinin ise aydınlatılmak istenmeyen 
bir mevzu olduğunu söyleyerek vahyin gelişiyle ilgili durumları vecd 
halleri olarak değerlendirilmiş, hatta elbisesine bürünmek keyfiyetini 
bu hale bir telmih olduğunu söylenmiştir.478 Hatta Necm 7 ve Nuh 23. 
Ayetlerde Hz. Peygamberin hayaller gördüğünü söylemekteler. Bun-
dan sonra onların ifadelerini aktarmak daha doğru olacaktır.  “Pey-
gamberin bazı hayaller gördüğü anlaşılmaktadır. Fakat daha önce 
işaret edildiği üzere, mühim olan cihet Peygamberin görmüş olduğu 
şey değil, duydukları ve bir de bu hayallerin tasvirinde hâsıl ettiği 
intibadır. Birkaç istisna bir tarafa bırakılacak olursa, Peygambere du-
yurulan Allah’ın sesidir…”479 

Ayrıca “Biz Kur’anı kadir gecesinde indirdik”480 ayeti hakkında 
“Burada senenin mukadderatının tespit edildiği bir gün bulunduğu 
hakkındaki eski Bâbil fikrine bir benzerlik göze çarpmaktadır.”481 de-
niliyor.

Başka bir konu şeytan ayetleridir ki bu konuda da onların düşün-
celerini bizzat vermek daha uygun olacaktır. “Peygambere, kendini 
müdafaa etmek için, Allah’a sığınması emredilmiştir; fakat itimada 
layık hadis, hiç olmazsa bir defa, şeytana kapıldığını ve bir dereceye 
kadar Mekke ilaheleri olan Lât, Uzza ve Menât’ı tanıdığını göster-
mektedir; fakat sonra hatasını fark etmiş ve vahiy de o zaman Necm 
19 vd.’da görülen şeklini almıştır.” İkinci baskıda bu rivayet kabul 
edilmemiştir. Zaten genel anlamda ikinci baskıda birinciye göre olay-
lara daha şüpheli bakıldığı ve ifadelerinde kesinlik taşımadığı gözden 
kaçmamaktadır. 

Yine vahiyle alakalı olarak, şöyle bir ifade vardır; “Bizzat pey-
gamber ve hasımlarını çok meşgul eden hususi bir vahiy tarzı, bun-
ların Levh-i mahfuzda tam bir halde bulunmasına rağmen, parçalar 
477 Mümin, 40/78.
478 F. Buhl, a.g.e., 997.
479 F. Buhl, a.g.e., 997.
480 Kadir, 97/1.
481 F. Buhl, a.g.e., 997.
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halinde tebliğ edilmesidir.”482 Bunun Kur’an’ın şekli ve muhtevası 
üzerinde etkisi olduğunu ve Kur’an’ın konudan konuya geçtiğini hat-
ta hac’la ilgili ayetlere eğer hadisler olmasa düzgün bir form kazan-
dırılamayacağı söylenmiştir. Bununla ilgili olarak da şöyle bir yorum 
yapılıyor; “Bu gibi hallerde, hadislerin bazen bütün muahhar adetleri 
daha önce varmış gibi gösterdiği zayıf bir ihtimal olarak hesaba kat-
mak lazımdır. Şunu da kaydetmelidir ki, Peygamber semavi kitabın 
bütün muhtevasının kendisine tebliğ edilmediğini anlamış idi, mesela 
Allah kendisine bütün peygamberlerden değil, ancak bazı peygam-
berlerden bahsetmiştir.”483 Yine vahiyle alakalı olarak ayetlerin müte-
şabihliğinden, nasih-mensûh konusundan bahsedilmiştir.

Yine Kur’anın önceki kitapları tasdik ettiğinden bahsetmiş ancak 
onlardan yararlanmış olunması fikrine ihtimal vermemiştir. İkinci 
baskıda ise bundan emindir. Ümmilik konusunda Kur’anda geçen 
ümmi kavim kavramını kendisine daha önce kutsal kitap gönderilme-
miş toplum olarak yorumlamış ancak ikinci baskıda gördüğümüz gibi 
bunu peygamberle bağdaştırmamışlardır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi

İslam ansiklopedisinde böyle bir başlık bulunmamakla birlikte 
onların işledikleri konular farklı başlıklar altında parça parça 
bulunmaktadır. Konuyla ilgili olarak şu alıntıyı yapmak karşılaştırmalı 
olması açısından gereklidir. “Kur’an ise hem Ahdi Atik’ten hem 
Ahdi Cedid’den farklı olarak Hz. Peygamber’e bizzat Allah veya 
onun görevlendirdiği vahiy meleği tarafından ulaştırıldığı için onda 
konuşan daima Tanrı, muhatap ise Hz. Peygamber ile değişik inanç 
grupları ve genel olarak insanlardır.”484 Bilindiği gibi onlarda bu konu 
oldukça ayrıntılı olarak işlenmiştir. Buradaki kesin ifadeler onlarda 
genelde şüpheli olarak verilmiştir.

Yine bu bölümle ilgili olarak şeytan ayetleri diye bir konuya de-
ğinildiğini bilmiyoruz ancak bunu kesinlikle kabul edilemez olduğu 
bir gerçektir. Ayrıca bazı Kur’anî bilgileri onların kitaplarından alma 
iddiası kesinlikle kabul edilmemiştir.

482  F. Buhl, a.g.e., 998.
483  F. Buhl, a.g.e., 998.
484  A.T.Welch, a.g.e., 413.
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Kur’an Tarihi

Encyclopaedia of Islam 2. Baskı

Bu konu üç ana merhalede incelenmiş ve bunların ise belirleni-
minin zor olduğu ifade edilmiştir. Bunlar; toplanması, yazılı ve söz-
lü metin kaynaklarının düzenlenmesiyle birlikte harekeli olarak son 
metnin oluşumu ve son olarak üzerinde ittifak olunmuş kıraatlerin 
belirlenmesi.

Sünni bakış açısında, Kur’anın sözlü formu Hz. Peygamber dö-
neminde korunuyor ve yazılı formu da aynı şekilde sonradan koru-
narak bize geliyor. Harekeli metnin Hz. Osman döneminde oluşturu-
lup, üzerinde ittifak edilen kıraatin oluşumunu da hicri dördüncü asır 
olduğu söyleniyor. Ve birçok batılı araştırmacı bu rivayetin bazı ana 
noktalarını kabul ettikleri ancak bazı problemlerin olduğu ve burada 
özellikle hadislerin makbuliyet açısından değerlendirmenin de zor ol-
duğu ifade edilmiştir. Böylelikle Kur’an tarihinin oluşturulduğunun 
söylenmesinin gerçekten uzak olduğu ifade edilmiş. Çünkü rivayetle-
rin çok çeşitli ve fazla olmasıyla kafa karışıklığından kaynaklandığı 
söylenmiştir. Ancak dördüncü asırda Kur’an tarihiyle ilgili literatür 
oluşmaya başladıysa da daha sonraki müslüman araştırmacıların bu 
tarihle ilgili bazı sorunları fark edip incelemeye başladığı söylenmiş-
tir.

Kur’an’ın Toplanması

Klasik görüşteki Kur’an’ın toplanma hikâyesini anlatıldıktan 
sonra, bu hikâyeyle ilgili birkaç noktanın önemli olduğu ve bunla-
rın irdelenmesi gerektiği söylenmiştir. Eğer bu hikâye kabul edilirse 
şunlarda kabul edilmiş olur deniyor ve bunlar şöyle aktarılıyor: Pey-
gamber döneminde tamamlanmış bit metin yoktu, Kur’an’dan hiçbir 
şey kaybolmadı ve Kur’an ilk sözlü haliyle olduğu gibi korundu ve bu 
yazılı parçalar bazı materyallerin üzerinde yazılı bulunuyordu ve ilk 
Mushaf ilk halife döneminde toplandı. Bu klasik görüşün tamamıyla 
doğru olduğu kabul edilmemiş ve bu haliyle kabul ettiğimizde çeliş-
kili olduğu ifade edilmiştir. Burada bunu hadis kaynaklarının ve diğer 
kaynakların söylediği ifade ediliyor.
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Bu hikâyenin Hz. Peygamber dönemindeki yazılı parçaların 
Kur’an tarihi açısından rolünü belirtmekte yetersiz olduğunu söyle-
miş. Yani bu kıssa kabul edilmemiştir diyebiliyoruz.

Kur’an’ın Hz. Osman’ın zamanında bir araya getirilmesiyle ilgili 
bir başka rivayeti kısaca şöyle anlatılmış, Azerbaycan- Ermenistan se-
feri sırasında ortaya çıkan okuma farklılıklarından dolayı Hz. Osman 
Zeyd b. Sabit’in başkanlığında bir komisyon oluşturur ve Kur’an 
toplanır, birkaç kopyası çıkarılarak Kufe, Basra, Şam ve Mekke’ye 
gönderilirken bir nüshada Medine’de Hz. Osman’da kalır.

Her iki rivayet içinde birinin diğerinden iyi olduğunu söylemenin 
imkânsız olduğunu ve batılı yazarların ise Schwally tarafından oluş-
turulan görüşü kabul ettikleri söyleniyor. Onlara göre Kur’an Kureyş 
lehçesinde değil çünkü böyle denirse komisyonun varlığının tarihsel 
olarak kabul etmenin zor olduğunu belirtilmiştir. Aynı zamanda Hz. 
Osman’ın ana nüsha oluşturduktan sonra diğerlerinin yaktırılmasıy-
la ilgili emrinin şüpheli olduğu belirtilmiş. Yine ilk hikâyedeki Haf-
za’nın rolünün sadece Hz. Peygamber’e ulaşan zincirin devamı için 
bir araç olduğu söylenmiş.

“Karşımızda bazı parçaları kabul edilemeyen bir hikâye var an-
cak bu şu demek değildir ki bu hikâyenin hiçbir tarihsel temeli yok. 
Aksine inandıracak etken bir kanıtın yokluğu sebebiyle resmi metin 
Hz. Osman’a atfediliyor. Burada birçok batılı araştırmacının kabul 
ettiği nokta, en azından surelerin sayısı ve düzenlenmesi ve harekeli 
metnin oluşturulmasının Hz. Osman dönemine götürülebileceğidir. 
Ancak bu harekeli metnin sorgulanamaz olması anlamına gelmiyor. 
Yine birçok batılı araştırmacının kabul ettiği bir ortak nokta Zeyd’in 
metnin oluşturulmasındaki rolüdür ancak bu rolün de tam olarak ne 
olduğu belli değildir.”485 Burton’a göre Zeyd’in vahiy kâtibi olması 
ve son vefat eden sahabelerden biri olması ona böyle bir şeyin atfe-
dilmesini sağlıyor. Çünkü ona göre tüm bu hikâyeler uydurma. Bu 
görüşün ise, son nüshayı hazırlayanın Hz. Osman değil de Hz. Pey-
gamber olduğu gerçeğinin,  nesh teorisine destek sağlamak için fıkıh-
çılar ve hadisçiler tarafından gizlenen bir şey olduğunu söyleniyor. 
Bu bölümde Kur’an’ın toplanmasıyla ilgili fikirleri bu olsa da farklı 
rivayetlere dayanarak klasik kabulün doğru olamayacağı söyleniyor. 
Burada araştırılmasının önemine binaen farklı rivayetler için verdik-
leri kaynaklar Mesahif, Buhari’nin Fedail’ul-Kur’an’ı Feth’ul-Bari 

485 A.T.Welch, a.g.e., 405.
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ve İtkan’ın yanında bu konuda yapılmış diğer batılı ilim adamlarının 
çalışmalarıdır.486

Okuma Çeşitleri (Kıraatler) ve Sahabe Nüshaları

Burada Hz. Osman’ın oluşturduğu nüshanın en güvenilir nüsha ol-
duğu ve orijinaline en yakın nüsha olduğu ifade ediliyor ancak bunun 
dışında da birçok sahabe nüshasının da varlığı kabul edilerek bunlar-
dan en önemlileri tek tek ayrıntılarıyla anlatılıyor. Bunlar şöyledir; 
Abdullah b. Mes’ud ki Kufe bölgesinde meşhur olmuştur, onun oku-
yuş biçiminin Hz. Osman’ın nüshasının şehirlere dağıtıldıktan sonra 
bile devam ettiği ve nüshasını yakmadığı rivayet edilmiştir. Ubey b. 
Ka’b ki Suriye’de meşhur olmuştur, onun nüshasında Hz. Osman’ın 
nüshasında bulunmayan iki sure olduğu rivayet edilmiştir. Ebu Musa 
el-Eş’âri ki Basra’da meşhur olmuştur, onun okuyuş biçiminin de 
Hz. Osman’ın nüshasından sonra da devam ettiği rivayet edilmiştir.  
Jeffery bu sayılanları önemlerine binaen ana nüsha olarak atfetmiş-
tir. Medine ekolüne ait olarak da sahabelerden önemli isimler487 ve-
rilmiştir. Daha sonra Abdullah b. Abbas, Salim Ma’kil ve Ubeyd b. 
Umeyr’i ayrıntılı olarak tanıtarak Ubeyd b. Umeyr’i Mekke bölgesi-
nin okunuşuna temel olduğunu söyleniyor.

Bu bölümde esas olarak İbn Mes’ud ve Ubeyy’in nüshaları ay-
rıntılı olarak işlenmiş. Onların nüshalarıyla, Hz. Osman’ın nüshası 
arasındaki farklar hem kelime hem de okunuş olarak farklı olduğu 
söylenerek bunlara örnekler verilmiş.

Batılı araştırmacıların ulaştığı sonuç ve iddialarına göre Hz. Os-
man’dan önceki nüshalar hakkında Kur’an tarihi oluşturma konusun-
da yeterli bilgiye sahip değiliz. Onların iddialarında bu kadar farklı 
görüşlerin olması da tüm rivayetleri eşit derecede muhtemel ve sağ-
lam kabul ettiklerinden kaynaklanıyor olsa gerektir. Daha sonra bu 
konuda iki görüşe yer verilmiş, Burton ve Bergstrasser’ın görüşleri. 
Burton’a göre temel nüsha Hz. Peygamber döneminde oluşturulduğu 
için diğer tüm nüshalar, fıkıhçılar ve dilciler tarafından Hz. Osman’a 
destek olsun diye uydurulmuş. Bergstrasser’e göre ise bir ana nüsha-
nın oluşumu en erken 3. yüzyıla kadar gidiyor. Yazar’ın yorumu ise 
486 Wensinck, Handbook; F. Schwally, Gesch. des Qor.; Burton, Collection; Ceatani, 
Annali; Blachere, Introd
487 Hz. Ömer, Hz. Ali, Hafza bint Ömer, Aişe bint Ebi Bekr, Ümmü Seleme, Zeyd b. 
Sabit, Abdullah b. Abbas, Enes b. Malik, Abdullah b. Zübery, Ebu Huzeyfe, Ubeyd 
b. Umeyr ve İbn Amr b. el-As.
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bu konunun bizim açımızdan oldukça belirsiz ve kaygan bir alan ol-
duğu ile bu iki görüşün sadece müslümanların karşıtı olma açısından 
birleştikleri şeklinde ve durumun biraz abartıldığını söylemiştir. Bu 
bölümde ise belli bir sonuç bulunmamaktadır.

Üzerinde İttifak Edilen Bir Nüshanın Oluşturulması ve Kıraatler

Bu konudaki giriş cümlesi en azından genel yargıyı anlamak açı-
sından önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bölümün giriş cümlesi şu şe-
kildedir; “Tarihi olarak Hz. Osman nüshası ve ona eşlik eden şifahi 
gelenek hakkında, bunların tedricen 3 yüzyıllık bir bir süreç içerisin-
de geliştiği şeklinde konuşmak daha iyi olacaktır. Hz. Osman’ın tarih-
sel olarak kabul edilen nüsha olması ve diğerlerine üstün gelme süreci 
açık olmaktan uzaktır ve bu sürece dâhil olan olaylar çok karışıktır. 
Bahsedilen bu sürece şunlar girer; Kur’an’ın harekelenerek tekrar bir 
yapının oluşturulması, yazılı ve sözlü gelenek arasındaki ilişki ve son 
olarak, Kur’an konusunda tarihsel kanıtlarla yapılan kritik değerlen-
dirme ile Sünni görüş arasındaki gerilim.

Bundan sonra nüshalar arası kelime farklılıklarının bulunduğu ifa-
de edilerek bunun sebebi olarak şu açıklama yapılıyor; “Bu tür var-
yasyonların oluşmasının en iyi açıklaması dikkatsizlik veya birliği 
olan bir metin oluşturma konusundaki endişe, kaygı eksikliğidir.”488

Daha sonra ana mushafın oluşturulmasından kıraatlerin oluşumu-
na kadar ki baştaki karışıklıklar, sonra metnin harekelenmesi, kıraat 
kitaplarının yazım aşamasıyla bu konuda İbn Mücahid’in tarihteki et-
kisi ve sonra Kitabu’t-Taysir’in son kıraatlerin oluşmasındaki önemli 
etkisinden bahsedilmiştir. Burada kıraatlerin hangi bölgelerde okutul-
duğu ve nasıl oluştuğuna dair isimler ayrıntılı olarak verilmiştir.

Sonuç bölümünde ise değerlendirme şöyledir; “Kur’an tarihini 
belirleme görevinin bir yönü de yedi ya da on kıraati, sahabe nüs-
halarını da içeren diğer okuyuş çeşitlerini bir analiz etmektir. Böyle 
bir çözümleme yapılana kadar kaynaklar hakkında sonuç olarak bir 
değerlendirme yapmak mümkün değildir.”489 Sonuç olaraksa şun-
lar söyleniyor; “Kur’an tarihinin bir önemli veçhesi olan kıraatler, 
adamakıllı bilimsel bir incelemeyi hak ediyor, hem de bir bilgisayar 

488 A.T.Welch, a.g.e., 408.
489 A.T.Welch, a.g.e., 409.
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kullanarak.”490 Bu anlatılanlardan bizim için çıkarılabilecek sonuç ise 
Kur’an’ın ilk haliyle bize gelmesinin pek muhtemel görülmediğidir.

Encyclopaedia of Islam 1. Baskı

Bu bölüme de yine ikinci baskının dağınık hali demek yanlış ol-
mayacaktır. Ancak bu baskıda Kur’anın Hz. Peygamber döneminde 
yazılı olma ihtimali çeşitli rivayetler491 verilerek tartışılıyor.

Sahabe nüshaları kabul edilmekle birlikte o konuda şu söyleniyor; 
“Bütün Kur’an nüshaları, Osman tarafından tertip ettirilen Kur’an’ın 
resmen kabulünden sonra, yavaş yavaş kayboldu.”492 Bu nüshalar-
la, Hz. Osman nüshasında birkaç faklılığın bulunduğunu söyleyerek 
yine Ubeyy’de iki sure daha vardır, rivayeti kabul edilmiştir. Ayrıca 
Zeyd’in de bir nüshasının olduğunu söyleniyor ve bu nüshanın Hz. 
Osman nüshasına temel teşkil ettiği söylenerek, her nasılsa bu nüsha-
yı huruf-u mukatta ile bağdaştırmıştır.493

Daha sonra surelerin tertibinde başlangıç ile sonun karıştırılmış 
olması ihtimalini söylemişlerdir.

Hz. Osman nüshasının yaygın olarak kabul edilen sağlam bir nüs-
ha olduğunu kabul etmekle beraber Ubeyy’de bulunan iki surenin 
onda olmadığı da belirtilmiştir. İbn Mes’ud’un nüshasında da Fatiha 
suresiyle Duha ve inşirah suresinin bulunmaması itibariyle Hz. Os-
man’ınkinin ondan daha geniş olduğu belirtilmiştir. Bu sureleri de 
surelerin uzundan kısaya göre tertip edildiğine dair kanaatten dolayı 
yerlerinin farklı olması gerektiği söylenmiştir. Sadece Fatiha suresi 
bütün dinlere şamil olabilecek hususiyetler içerdiğinden başta olması 
normal kabul ediliyor.

Daha sonra bu tartışmaların Kur’an’a daha sonradan bir şeyin dâ-
hil olup olmaması meselesine gelerek bu konuda görüşleri vermiş ve 
bunların mantıksız olduğunu söyledikten sonra Ubeyy’de bulunan 
iki sure hakkındaki rivayetin ise durumu karıştırdığı ifade edilmiş-
tir. Ubeyy’in nüshasına Hz. Peygamber’in sözlerinin karışmış olma 
490 A.T.Welch, a.g.e., 409.
491 Hadis rivayetlerinde hurma yaprakları, kemikler…’den bahsedilmesi, tehaddi 
ayetlerinde geçen yazılı on sure getirmelerini istenmesinin Kur’an’ın’da yazılı ol-
duğu sonucunun çıkarılması, nesh olgusu, rivayetlerde geçen guslü olmayanların 
Kur’an’a dokunamayacaklarının belirtilmesi bunlardandır.
492 F. Buhl, a.g.e., 1002.
493 Ayrıntılı bilgi için F. Buhl, a.g.e., 1002.
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ihtimalinden bahsettikten sonra şöyle demiştir; “Fakat hiçbir halde, 
Kur’an’a sokulmamış olan vahiylerin mevsukiyetlerinin, mutlak bir 
surette, emin olarak tespiti mümkün değildir; bazı hallerde gayr-i 
mevsuk olmaları bedihi gibi görünmektedir; onların hiçbir zaman 
Kur’an’ı gerçek olarak zenginleştirmemeleri vakıası da buna inzi-
mam etmektedir.”494

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Bu bölümü de Abdülhamit Birışık ele almıştır. Hz. Peygamber’e 
ilk vahyin nasıl geldiğinden başlayarak, Kur’an’ın inişiyle ilgili ola-
rak levh-i mahfuz, beyt’ül-izze ve peygambere iniş sürecini ihtiva 
eden rivayetler değerlendirilmiştir. Daha sonra Alak suresinden son-
raki fetret devri anlatılmıştır. Bundan sonra son inen ayetlerle ilgili 
rivayetler verilmiş.

Daha sonra Hz. Peygamber’in vefatı ardından, dört halife döne-
minde Kur’an’ın Mushaf haline getirilmesi ve çoğaltılmasıyla ilgili 
bilinen klasik rivayet anlatılmış ve dinmeyen  ihtilafların metnin ha-
rekelenmesiyle sona erdiği anlatılmıştır. Kıraatler konusunu ise bu 
maddenin hiçbir bölümünde ele alınmamıştır. Bunun ise Kur’an mad-
desi açısından ve Kur’an tarihinin önemli ve aydınlatılması gereken 
önemli bölümlerden biri olarak düşünülürse bunun bir eksiklik oldu-
ğu sanırım söylenebilir. Bu konuyla ilgili kıraatler hakkında sadece 
Ansiklopedinin Kıraat bölümüne atıf yapılmıştır.

Kur’an’ın Yapısı (Tertibi)

Bu bölümü Encyclopaedia of Islam’ın ikinci baskısına göre yap-
mayı tercih ettik. Çünkü buradaki bölümler diğerlerinde bir bütünlük 
halinde değil başka başlıklar altında verilmiştir. Buna göre bu bölüm 
ayetler, besmele, sureler ve huruf-u mukataa şeklinde açıklanmaya 
çalışılacaktır.

Encyclopaedia of Islam 1. Baskı

Ayetler

Bu konuda kesin bir görüşe veya bir bölüme rastlayamasak da, 
surelerin başlarındaki ve sonlarındaki ayetlerin birbirine karışmış ola-
bileceği şüphesi, huruf-u mukataa hakkındaki şüpheli bakış ve zaten 
494 F. Buhl, a.g.e., 1005.
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Kur’an’ın tam şekliyle bize ulaşması hakkındaki fikirleri bize ayet-
lerin sıralanışının tevkifi olmadığı görüşüne yakın olduklarını açıkça 
gösterir sanıyoruz. Ancak ayetlerin şiir formatında olmamasına rağ-
men seci’li olduğu ve bunun ise daha çok Arapçanın dil yapısından 
kaynaklandığını ve yapılmasının çok zor olmadığı ifade edilmiştir.

Besmele

Bu konuda tüm surelerin besmele ile başlamadığını sadece doku-
zuncu surenin besmelesiz olduğunu, bunun sebebinin ise muhakkak 
diğer sureye bağlı olmasından kaynaklandığı kesin bir ifadeyle belir-
tilmiştir. Daha sonra İsra suresinin içindeki besmele hatırlatılarak bu 
besmele kalıbının Hz. Peygamber tarafından da bir giriş mahiyetinde 
kullanıldığını ve Hz. Peygamber’in ahitnamelerinin başında da bes-
meleye yer vermesinin buna delil olduğu ifade edilmiş. Dolayısıyla 
besmelenin Hz. Peygamber’in kullanımından kaynaklanarak sonra-
dan surelerin başına getirildiği söylenmiştir.

Sureler

Surelerin sıralanmasında tarihi değil, hayli takribi olarak uzundan 
kısaya doğru bir sıralamanın olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca Ubeyy’in 
mushafında bulundu rivayet edilen iki sure de kabul edilmiş bunların 
kayboldukları düşünülmektedir. Surelerin isimleri surenin başlangı-
cına veya konusuna göre verilmiş isimlerdir ve bunların tanınması 
miladi 8. Asrı bulmakla birlikte bu isimler Hz. Peygamber tarafından 
verilmemiştir. Bunun dışında herhangi bir açıklama bulunmamakla 
birlikte surelerin isimlendirilmesi konusunda bunun tevkifi olmadığı-
nı çünkü olsaydı ihtilafın olmayacağını, bunların bahsedilen muhtelif 
sebeplerden dolayı bu isimleri aldıkları ifade edilmiştir.

Huruf-u Mukataa

Bu harfler hakkındaki muhtelif yorumlar neticesine dayanarak 
bunların gerçek manaları hakkındaki bütün hatıraların yok olduğu 
söyleniyor. Dolayısıyla tarihte bunların belki sahabe döneminde an-
laşıldığı düşüncesini buradan çıkarabiliriz. Bu harfler hakkında farklı 
yorumlar verildikten sonra bunların bazı kısaltmalar olduğu görüşüne 
karşı çıkılıyor. Batılı birçok ilim adamının da bu konudaki görüşleri 
verildikten sonra bunların hiçbirisi tatmin edici bulunmamış ve bir 
sonuca ulaştırılmamıştır.
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Diyanet İslam Ansiklopedisi

Bu bölüm diyanet ansiklopedisinde aynı şekilde bulunmamakta 
farklı başlıklar altında değerlendirilmektedir. Bu görüşlerin toparlan-
mış halini vermeye çalışacağız.

Ayetler

Ayetlerin tevkifi olduğu şeklinde klasik görü kabul edilmiştir.  Bu 
konuda batılı ilim adamlarının da görüşleri verilerek onlara cevap 
da verilmiştir. Ayetlerin tertibinin tevkifi olduğuna delil ise Hz. Pey-
gamber ve Cebrail arasındaki karşılıklı okumalardır.

Besmele

Besmelenin bütün surelerde yer aldığını sadece Tevbe suresinde 
bulunmadığını ifade eden klasik görüş benimsenirken bunun sebebi-
nin Tevbe suresinin Enfal’in devamı olmasından değil de bu surenin 
müşriklere ültimatomla başlanması sebep olarak gösterilmiştir.

Sureler

Sure kavramının risaletin ilk yıllarında ortaya çıktığı belirtilmiş. 
Surelerdeki ayetlerin bütünlük içerisinde olmayışı Kur’an’ın 23 yıl-
lık bir sürede olaylara göre nazil olmasına bağlanmıştır. Bu konuda 
irtibatsızlığın ictihadda hata yaratacağını söyleyen batılı ilim adam-
larına karşı çıkılmıştır. Ayrıca sahabe nüshalarında bazı surelerin bu-
lunmayışı, sahabelerin kişisel nüshaları olması dolayısıyla normal 
olduğu ifade edilmiştir. Bunun dışında surelerle ilgili olarak Müna-
sebatü’l-ayat ve’s-Süver ile Sure maddelerine yönlendirilmiştir. Bu 
yönlendirmeyi maddenin birçok bölümünde görebilmekteyiz. Bunun 
dışında surelerin mekki ve medeni olmalarına dair ayrıntılı bir açık-
lama yapılmıştır.

Huruf-u Mukataa

Huruf-u mukataa’yla ilgili olarak ayrı bir bölüm oluşturulma-
mıştır. Ancak huruf-u mukataa’ya sadece İ’caz bölümünde çok kısa 
şekilde i’caz’la bağdaştırılarak verilmiştir. Ancak bu harflerin metne 
sonradan dâhil edilmesi gibi bir durum söz konusu bile edilmemiştir.
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Encyclopaedia of Islam 2. Baskı

Sureler

114 surenin bulunduğu kabul edilmiştir ancak dikkatimizi çeken 
burada ilk ve son sureler hakkındaki açıklamalar olmuştur. Bildiğimiz 
şeyleri söylemelerine rağmen yazarları düşündüğümüz zaman bunlar 
nispeten önemli hale gelmektedir. “Fatiha, açılış suresi, bir duadır. 
Son iki sure muavezeteyn olarak bilinen, sihir büyü gibi şeylere karşı 
koruyucu suredir.”495

Daha sonra sureler arasında ve içinde bir bağlantının olmayışına 
değinilmiştir. Surelerin sıralanışında kabaca uzundan kısaya şeklin-
deki görüşü kabul edilmiştir. Surelerin bu sıralamaya sahip olmasına 
rağmen nasıl karışık bir hal aldığına dair iddiaları şöyledir; aynı hu-
ruf-u mukataa harfiyle başlayan sureler buna göre sıralanmış, yak-
laşık aynı konudan bahseden sureler buna göre sıralanmıştır veya 
yeminlerle de bunun bağlantısı kurulmuştur. Ayrıca müslümanların 
sureleri sayılarıyla değil de isimleriyle atıf yaptıklarına hâlbuki sure-
lerin isimlerinin peygamberin döneminde verilmemiş olduğuna dik-
kat çekilmiş ve bu konuda Müslümanlara karşı bir dokundurmanın 
olduğu seziliyor. Daha sonra tek tek surelere neden o isimlerin veril-
diği anlatılmış.

Ayetler

Ayetleri önemli ölçüde değişen uzunluklara ve stillere sahip bö-
lümler olarak tanımlamıştır. Bu ayet sonlarının çoğu zaman ritmik 
bir yapıya sahip olduğunu bunun ise herhangi bir kasıttan dolayı de-
ğil Arapçanın gramer yapısından kaynaklanan bir özellik olduğunu 
söylemişler. Hatta bu kısa ve ritmik ayetlerin çevirilmesi ve yorum-
lanmasının, kullanılan terimler, semboller, mecaz ve diğer şiirsel 
özelliklerden dolayı zor olduğu ifade edilmiştir. Bu konu şu şekilde 
açıklanıyor; “Kesin bir delil var ki, bu kafiye ve ayetlerin bölünmesi, 
bazı surelerde farklıdır ve değişir, bu bölümler aslında bir kafiyeye 
başka bir kafiyenin dâhil olmasıyla oluşur. Ama ayetlerin oluşumun-
da varyasyonların asıl sebebi, belli gramatik formların genellikle bu 
kafiye ve secilerden müteşekkil olmasıdır ve bu Arapçada kelime 
sonlarında sıklıkla karşılaşılan bir şeydir, bunlar uzun cümleler için 
de geçerlidir.”

495 A.T.Welch, a.g.e., 409.
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Daha sonra çeşitli bölgelerde bu ayetlerin birbirinden ayrılma-
sıyla ilgili olarak farklı rivayetlerden bahsetmiş. Yani her bölgenin 
kendine göre ayetleri belirlediği ifade ediliyor. Bundan sonra huruf-u 
mukataa’nın ayet sayılıp sayılamayacağıyla ilgili spekülasyonlara yer 
verilmiştir. Sonunda ise batılılar arasında Gustav Flügel tarafından 
oluşturulan şeklin oldukça yaygın olarak kullanıldığı ifade edilmiştir. 
Flügel, ayetlerin ayrılmasındaki faklılıkla numaralandırmanın değiş-
mesiyle birlikte surelerin yarısını değiştirmiş, besmeleyi ayet sayma-
mış, huruf-u mukataa’yı ayetten ayırmamış ayetin başı gibi almıştır.496

Besmele

Besmelenin Tevbe suresi dışında bütün surelerin başında bulun-
duğunu, besmelenin ise üç farklı çevirisi olduğunu bunun en uygun 
olanının “Rahman ve Rahim Tanrının Adıyla” şeklinde olduğunu 
söylemiştir, ancak bunun da diğerleriyle arasında çok az fark vardır. 
Daha sonra besmele’nin ayrı ayrı kelimeleri Kur’anda kaç kez kulla-
nıldıkları, besmele ifadesinin tüm olarak başka nerelerde kullanıldı-
ğıyla ilgili şeyler açıklanmış ayrıntılı olarak.

Onların bu konudaki görüşleri şöyledir, “Kanıtlar gösteriyor ki, 
besmele’nin kullanımı muhtemelen İsra,10. ayetten497 sonra, ilahi 
isimler üzerinden yapılan bir tartışmanın sonucu olarak kullanılmaya 
başlanmıştır.”498

Gizemli Harfler (Huruf-u Mukataa)

Bu harflerin tanımı yapıldıktan sonra bu harflerin ne olabilece-
ğiyle ilgili birçok görüş verilmiş daha sonra ise bunlar bazen redde-
dilmiştir. Batılı araştırmacıların önemli bir kısmı bu harflerin metnin 
tekrar yazımlarında oluşan bir şey olduğunu söylemiştir499 ancak bu 
harflerin ne olduğuyla ilgili yorumlar farklıdır. Bu harflerin sadece 
Allah’ın bildiği şeyler olduğunu kabul eden batılı yazarlar da vardır.500 
Bunlar başlıkların kısaltması diyenlerde vardır.501

496 A.T.Welch, a.g.e., 411.
497 İsra,10 “De ki, İster Allah diye dua edin, ister Rahman diye, hangisi ile dua eder-
seniz, nihayet en güzel isimler onundur.”
498 A.T.Welch, a.g.e., 412.
499 Nöldeke
500 Loth
501 E. Goossens
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Sonuçta kabul edilen görüş ise hurufu mukattaa’yı oluşturan 14 
harfin Arap alfabesini temsil ettiğidir. Bunun açıklaması şöyle ve-
rilmiş, Mesela bu harfler arasında ayn var ama ğayn yok yada ye var 
ama te veya be harfleri yok ve diğerleri ki bu daha çok transkripsi-
yonla alakalı bir durumu ifade ediyor izlenimi vermekte. Burada var 
olan bu harflerin diğerlerini temsil ettiği görüşünde. Bunun yanında 
birkaç önemli nokta da bize verilmiş. Bu harflerin kendilerini takip 
eden ayetlerden kafiye olarak uyumlu olmasının tesadüften öte bir 
şey olduğu belirtilmiş ve kıraat farklılıklarına dair bize kadar gelen 
süreçte bu harflerin hiçbir kıraatte değişmemiş olmasından dolayı 
bu harflerin çok sağlam bir şifahi gelenekten geldiği ifade edilmiş. 
Bu harflerin Arap alfabesini temsil etme durumu ise asıl olarak Ric-
hard Bell’in görüşü ve yazar da onun görüşünün doğru göründüğü-
nü ifade ediyor. Şaşırtıcı nokta şu ki bu harflerin vahyin bir parçası 
olduğu kabul edilmiş olsa bile bu harflerin daha sonra erken dönem 
Medine zamanında Hz. Peygamber tarafından eklendiği de ifade 
ediliyor.

Bunların dışındaki başlıklar ise birbiriyle uyuşmamakla birlikte 
karşılıklı karşılaştırılabilecek önemli sonuçlar vardır. Bunları şöyle 
sıralayabiliriz;

Diyanet ansiklopedisinde ayrıntılı olarak verilen Kur’an’ın i’ca-
zı diğer ikisinde verilmemiştir.

Diyanet ansiklopedisinde bulunan Kur’an’ın açıklanması ve yo-
rumlanması bölümü diğer ikisinde yoktur. Bu konudaki görüşler di-
ğer ikisinde farklı yerlerde değinilerek anlatılmıştır.

Diyanet Ansiklopedisinde verilen ayrı ayrı Kur’an İlimleri bö-
lümü diğer ikisinde sadece değinilerek verilmiş müstakil bir bölüm 
ayrılmamıştır. Bu konu onlar açısından bir eksikliktir.

Diyanet Ansiklopedisinde yer alan Kur’an ve Kitab-ı Mukaddes 
bölümü diğerlerinde olmamakla beraber bu konular onlarda genele 
serpiştirilmiş halde bulunmaktadır.

Yine Diyanet Ansiklopedisinde olan edebiyat ve literatür bölü-
mü onlarda yoktur. Fakat yine burada ele alınan tefsirlerle ilgili bö-
lümün onlarda olmayışı bir eksiklik arzetmiştir.

Encyclopaedia of Islam’ın ikinci baskısında yer alan ve metnin 
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kronolojik olarak belirlenmesiyle ilgili bölüm Diyanet Ansiklopedi-
sinde yoktur. Birinci baskıda ise dağınık olarak buna değinilmiştir.

Encyclopaedia of Islam’ın ikinci baskısında yer alan dili ve tarzı 
başlığı birincide yine ele alınmakla beraber oldukça kısa ve dağınık-
tır. Bu bölüm Diyanet Ansiklopedisinde daha çok i’caz bölümünde 
ele alınmıştır.

Encyclopaedia of Islam’ın ikinci baskısında yer alan Edebi 
formlar ve Ana temalarda yeminlerden, işaret ayetlerinden ve de 
ki ile başlayan ayetlerden, kıssalardan, fıkhî hükümlerden ve İbadî 
şekillerden bahsedilmiştir. Ancak ne birinci baskıda ne de Diyanet 
Ansiklopedisinde bu bölümleri görememekteyiz.

Sonuç

Her biri hakkında genel bir değerlendirme yapacak olursak. 
Encyclopaedia of Islam’ın birinci baskısı muhteva açısından dar 
ve dikkatleri dağıtacak kadar dağınıktır. Girişte herhangi bir baş-
lıklandırma verilmemiş sadece numaralandırma yapılarak yeni bir 
bölüme geçildiği belirtilmiştir bu ise neyin nerde olduğuyla ilgili 
karışıklık yaratmıştır. Ayrıca ikinci baskısıyla karşılaştırıldığında 
burada ifadelerin ikinciye göre daha kesin olduğu ama bazı yerler-
de şüpheli tavrın korunduğunu görmekteyiz. Yine bazen konuları 
fazlasıyla açıklama durumuna düşüldüğünden daldan dala atlıyor 
izlenimi vermektedir.

Diyanet İslam Ansiklopedisinde ise değerlendirilebilecek en 
önemli noktalardan biri, her bir bölümü farklı bir ilim adamının in-
celemesi dolayısıyla genelde bir bütünlük yakalanamadığıdır. An-
cak bunun iyi görülebilecek tarafı konuya zengin bir bakış açısının 
verilmesi olabilir. Yine bu nedenle hem üslup hem de yöntem açı-
sından her bölüm farklılık ihtiva ediyor ve bu ise okuyucuyu yoru-
yor diyebiliriz. Bununla birlikte bazı konular üstün körü geçilirken 
bazılarında ayrıntılı olarak işlenmesi yine bütünlüğün bozulmasına 
sebebiyet vermiştir. Aynı zamanda yine bu sebeple tekrarlara düşül-
müştür. Yine bazı bölümler ele alınırken o konu hakkında hiçbir tar-
tışma ve farklı görüş verilmeden geçilerek doğrudan doğru bulunan 
görüşe geçildiği için o konudaki farklı görüşleri tanımaya imkân 
vermemektedir. Batıdakilerin görüşlerine pek yer verilmemiştir sa-
dece bazı yerlerde cevaplandırılmaya çalışılmıştır.
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Encyclopaedia of Islam’ın ikinci baskısı konusunda ise bu mad-
denin diğerlerine nispetle daha bilimsel olduğu kanaatindeyiz. Hem 
kaynak gösterimi hem de konuların oldukça ayrıntılarıyla verilerek 
okuyucuyu tatmin etmesi bu kararımızda etkili olmuştur. Aynı zaman-
da her konu ayrıntılarıyla ve gerekçeleriyle verilirken o konudaki spe-
külasyonlara da yer verilerek konu zenginleştirilmiştir. Burada belki 
eleştirilmesi gereken nokta verilen spekülasyonların daha çok batıya 
ait olanlarının verilmesi doğudaki çalışmalara pek atıfta bulunulma-
masıdır. Bunun dışında genel olarak maddeyi tek bir ilim adamının 
yazması maddeye bütünlük sağlamış ve bu sayede çelişkiye imkân 
tanınmamıştır. Yine belki eleştirilebilecek bir diğer konu hem birinci 
hem de ikinci baskı için geçerlidir bu; konular anlatılırken örnekler 
ve dipnotlar parantez içerisinde verildiği için okunması zorlaşmıştır. 
Ancak bunun güzel bir tarafı ise örneklerin bol verilmesiyle konunun 
daha iyi anlaşılmasını sağlamak olmuştur. Genel üslup olarak baktığı-
mızda ise kesin ifadelerden kaçınıldığını ve kesin sonuçlara yer veril-
mediği söylenebilir. Bununla birlikte bilimsellik ve düzen açısından 
oldukça sistematik bir şekilde hazırlanmıştır.

Yunus KOCABIYIK

Sevgili arkadaşımıza sunumundan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu-
günkü oturumda beşinci olarak Elif Kübra Aslandoğdu’yu dinleye-
ceğiz. Kendisi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf öğren-
cisidir. Aynı zamanda İLAMER Tefsir Araştırma Grubu öğrencisidir. 
Buyurun.
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“THE ENCYCLOPEADİA of ISLAM’IN BİRİNCİ 
VE İKİNCİ BASKISINDA YER ALAN “TEFSİR” 

MADDELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİA’NIN 
İSLAM ANSİKLOPEDİSİ “TEFSİR” MADDESİ İLE 

KARŞILAŞTIRILMASI”

ELİF KÜBRA ASLANDOĞDU

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf, 

İLAMER Tefsir Araştırma Grubu Öğrencisi)

Maalesef bu dinin ansiklopedisini, ilk olarak biz Müslümanlar 
yazmadık… İslam dini çalışmayı teşvik eden bir din olmasına rağmen 
kendimize dair bilgileri oluşturan bir başkası olmuştur.

İslam dininin ilk dönemlerinden itibaren Müslümanlarla 
Hıristiyanlar karşı karşıya gelmiş ve birbirlerinin zayıf ve hatalı 
yönleriyle ilgilenmişlerdir. Bu mücadelenin sürekliliği, Batılıların 
İslam hakkında sistemli bir şekilde çalışma yapmasına sebep olmuş 
ve bunun neticesinde de oryantalizm (şarkiyatçılık) ortaya çıkmıştır. 
İslam araştırmalarında bulunan oryantalistler, araştırmalarını 
neşretmek ve İslamiyet’e dair görüşlerini yaymak için çeşitli yollara 
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başvurmuşlardır. Bunlardan biri de, İngilizce, Fransızca ve Almanca 
dillerinde yayımlanan ve İngilizcesi The	Encyclopaedia	of	Islam olan 
ansiklopedidir. Bu ansiklopedi, birkaç dile çevrilmenin yanı sıra dili-
mize de ‘İslam Ansiklopedisi’ adıyla kazandırılmıştır. 

Gerek batı, gerekse doğu üzerinde büyük bir etkisi bulunan oryan-
talistlere karşı fikri mücadelede, onların İslam Dininin temel kaynağı 
olan Kur’an ve Kur’an’ın anlaşılmasında son derece büyük bir ehem-
miyet arz eden Tefsir Tarihi hakkındaki görüşlerini bilmek önemli bir 
meseledir.

Bu nedenle Oryantalistler tarafından hazırlanan ve Müslüman mil-
letlerin tarih, coğrafya, etnografya ve biyografya bilgilerini içeren The	
Encyclopaedia	 of	 Islam	 / İslam Ansiklopedisi’nin Birinci ve İkinci 
baskınlarında yer alan  ‘Tefsir’ maddelerini, Türkiye Diyanet Vakfı 
İslam Ansiklopedisindeki ‘Tefsir’ maddesiyle karşılaştırarak bir de-
ğerlendirme yapmaya çalışacağım. Bunu yaparken de konuyu 3 ana 
başlık altında ele alacağım:

1.Tefsir Tanımı

Birinci baskıdaki tefsir maddesini yazan B. Carl De Vaux; Tefsir keli-
mesinin f–s-r kökünden türetilen, Tef’il vezninde bir mastar olduğunu; 
örtülü veya kapalı bir şeyi meydana açıklığa çıkarıp izah etmek 
anlamına geldiğini belirterek maddeyi açıklamaya başlamaktadır. 
Verdiği bu manaların dışında tefsirin, ‘Kur’an tefsirine dair yazılmış 
kitap’ ile ‘yorum’ manalarında da kullanıldığını söylemektedir.

İkinci baskıda yazan A. Rippin502 ise, Tefsiri; “bir metot ve edebi 
tür olarak genel anlamda Kur’an-ı Kerim’in yorumlanmasıdır”, şek-
linde tanımlamıştır. Bu kelimenin Yunan bilimi ve felsefesinde “Şerh” 
ile eşdeğer biçimde yorumlar için kullanılan bir kelime olduğunu be-
lirttikten sonra, bunun Aristoteles’in çalışmalarında Yunan ve Arap 
yorumlamalarına uygulandığı örneğini vermektedir. Diyanet İslam 
Ansiklopedisinde; şerh, tavzih kelimelerinin genelde bilgiyi ve keli-
meyi açıklamak için kullanılsa da gerek Kur’an’da gerek diğer dini 
502 Calgary Üniversitesi Dini Çalışmalar Bölümü 20 yıl ders verdikten sonra, And-
rew Rippin Edebiyat Fakültesi Profesörü ve Dekan olarak, 1 Temmuz 2000 tarihinde 
Victoria Üniversitesi ve Tarihi Bölümüne katıldı. Araştırma Alanları: Arap dünya-
sında İslam medeniyeti, Kur’an ve onun yorumunu, geçmişi ve oluşum dönemidir. 
İslam medeniyetinin temelleri üzerine ders vermektedir.
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kaynaklarda ‘Kur’an’ın yorumlanması’ anlamında kullanıldığına rast-
lanmamaktadır.

Ancak yazar Tefsir kelimesinin en yaygın kullanımının, İslam öğ-
reniminde Kuran’la ilgili bir başvuru kaynağı olduğunu belirtmekte-
dir. Bu bağlamda da Kur’an tefsiri dersleri, medrese eğitiminde müf-
redatın esas kısmını oluşturduğunu ve bu derslerin yanında hadis, fıkıh 
gibi derslerin de verildiğini söylemektedir. 

Diyanet İslam Ansiklopedisinin tefsir maddesinde tefsir; sözlükte 
açıklamak beyan etmek anlamındaki ‘fesr’ kökünden türemiştir. Açık-
lamak, ortaya çıkarmak manasındadır. Çoğulu ‘tefsirat’tır. Bu alanda 
yazılmış eserlere verilen isim ‘tefasir’dir. Ebu hayyan el-Endelüsi’nin, 
Cürcani’nin Maturudi’nin tefsir tanımları maddede yer alırken tefsirin 
kısaca şöyle tanımlanabileceği bildirilmiştir; ‘Allahın Kuran-ı Kerim-
deki muradını beşerin gücü oranında bulmaya yardımcı olan bir ilim 
dalıdır’.

Rippin; Kuran’da Tefsir kelimesinin bir kez Furkan suresinin 
33.ayetinde “Onların sana getirdiği misalin daha doğrusunu ve açıkla-
ması daha güzel olanını, biz sana getiririz.” şeklinde geçtiği ortaya ko-
yulmuştur. Bir önceki ayette ise “ İnanmayanlar şöyle dediler: ‘Kur’an 
neden toplu halde, bir anda indirilmedi? Senin kalbine yerleştirme-
miz için (böyle parça parça indirdik). Ve onu tertil üzerine okuduk.” 
Kur’an’ın neden parça parça indirildiğine dair Allah’ın yorum yapma-
ya yani  ‘Tefsire’ olanak sağladığı fikrinin ortaya çıktığını söylemek-
tedir. Yazar’a göre “Tefsir” in terimsel anlamda net bir anlamı yoktur. 
Bunun nedenini de üzerinde sıkça düşünülen diğer İslami teknik te-
rimlerin Kur’an’da özel bir yerinin olmayışına bağlamıştır. 

Diyanet İslam Ansiklopedisinde, Kur’an’ın yorumlanması mana-
sında tefsir kelimesinin ilk dönemlerden itibaren kullanıldığı bildiril-
mektedir. Furkan suresinde ve birçok hadis rivayetinde yer almaktadır. 
Sahabe de tefsir kelimesini Kur’an’ın ve Tevrat’ın yorumu için kul-
lanılmıştır. Tefsir kelimesi tabiin döneminden başlayarak Kur’an’nın 
yorumu için telif edilen kitaplar için de kullanılmıştır.

2.  Tefsir ve Te’vil Tanımı

Rippin’in temas ettiği bir diğer nokta, İslam’ın ilk 300 yılında, 
kitap başlığı ya da tefsir çalışmalarında teknik terim olarak “tefsir, 
te’vîl ve mânâ” arasında tutarlı bir farklılık görülmemesine rağmen 



Öğrenci Sempozyumu336

bir süre sonra “tefsir” ve “te’vîl” birbirinden ayrılmasıdır. Te’vîl; 
arama, araştırma ürünü olarak, ‘Tefsir’ ise; Hz. Muhammed ve arka-
daşlarından gelen bilgilere bağlı olarak düşünülmüştür. Daha geniş 
anlamıyla düşünüldüğünde ‘te’vîl’ zahiri anlamı bırakarak dil sevi-
yelerinde araştırma yapmaktır. Böylece yorum da sınırlı hale gelmiş 
olmaktadır. Diğer taraftan ‘mânâ’da ise yorumlama daha kontrollü ve 
sınırlı hale gelmiş olmaktadır.

Diyanet İslam Ansiklopedisinde Kur’an’ın yorumu hakkında tef-
sirin dışında te’vil, tebyin, beyan, talim, tafsil, tasrif, i’rab, şerh, tav-
zih kelimelerinin kullanıldığını, bunlardan Tevil’in ‘Allahın Kur’an 
lafzında açık olmayan muradını kelamın akışına, Kitap ve sünnete 
uygun düşecek tarzda ilgili lafzın muhtemel manalarından çıkararak 
açıklamak’ anlamına geldiğini yani zahiri anlamın tamamen terk edil-
mesi demek olmadığı belirtilmiştir. Burada te’vil kelimesine verilen 
anlam konusunda ciddi bir farkın olduğu göze çarpmaktadır. Rippin, 
te’vil’de zahiri anlamın bırakıldığını söylerken; Diyanet İslam An-
siklopedisinde lafzın çeşitli manaları arasından bir çıkarımın olduğu 
söyleniyor.

Diyanet İslam Ansiklopedisinde, diğer iki ansiklopedide yer al-
mayan ‘tefsirin mahiyeti ve önemi’ bölümü zikredilmiştir. Emin 
Ahsen Islahi; inancı hayatına yansımayan kimselerin Kur’an’ı tefsir 
edemeyeceğini bildirmiştir. Kuranın muhkem ve müteşabih olarak 
iki başlık altında toplanabileceğini, müteşabihlerin müfessirler için 
büyük fırsatlar açabileceği gibi tehlike de arz edebileceğini belirtiyor. 
Taberi kur’an’ı tefsir bakımından üçe ayırıp bunların; Allahın bilgisi 
dâhilinde bulunan hususlar, Cenabı hakkın tefsirini Hz. Peygamber’e 
bıraktığı ve öğrettiği ayetler, sağlam rivayetlerle bilinebilir, dile ve 
üsluba hâkim ilim ehlini bilebileceği garibu’l-kur’an, i’rabü’l-kur’an 
ilimlerinin sınırlarına giren konulardır.

Diyanet İslam Ansiklopedisinde ‘Kur’an’ın tamamını Araplar an-
lamış mıdır?’ sorusu irdelenmiştir. İbn Haldun Arapların tamamının 
kuranı anlayıp bildiğini savunurken, Ahmet Emin tarafından bu haklı 
gerekçelerle eleştirilmektedir çünkü Araplar nazil olan ayetlerin bir 
kısmını ya hiç kavrayamıyorlar ya da kelime bilgilerine dayanarak 
yüzeysel olarak biçimde anlıyorlardı, müteşabihleri ana hatlarıyla 
anlayabiliyorlardı. İlk Müslümanlar anlayamadıkları noktaları Re-
sulullaha soruyorlar, anladıklarıyla yetinip diğer hususlarda Allahın 
kudretine dayanıyorlardı. Hz. Peygamber insanlara kevni ayetleri 
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açıklasaydı anlayamayacakları için İslam’dan uzaklaşacaklar, ayrın-
tılar içerisinde yollarını şaşıracaklardı.

Diğer bir soru da; ‘Hz. Peygamber Kur’an’ın tamamını tefsir et-
miş midir? ’ Hz. peygamberin Kur’an’ı tefsir ettiği hususuyla ilgili 
iki görüş vardır. İlki Resulullahın Kur’an’ın tamamını tefsir etmediği 
görüşüdür ki; Zerkeşi, Huveyyi bu görüşü savunurlar. Hz. Aişe’den 
naklen; ‘Hz. Peygamber Cibril’in kendisine öğrettiği sayılı ayetlerin 
dışında Allahın kitabından bir şey rivayet etmezdi’ rivayeti de bu gö-
rüşü desteklemektedir. Kaynağı Taberi’ye ve öncesine kadar giden 
görüşe göre Resul-i Ekrem Kur’an’ın tamamını veya tamamına ya-
kınını ashabına açıklamıştır. Çünkü böyle olmasaydı tebyin görevi-
nin bir anlamının olmayacağını söylüyorlar. Sahabenin Kur’an’ın on 
ayetini öğrenmeden diğer on ayete geçmedikleri yolundaki rivayet-
ler bunun delilini oluşturmaktadır. Yalnız tefsirin miktarını gösterme 
bakımından somut bir delile dayanmadığından teoride kalmaktadır. 
Taberi’nin ve İbn Teymiyye’nin eserleri üzerinden yapılan çalışmalar, 
Kur’an’ın her ayetiyle ilgili en az bir hadisin bulunduğunu ortaya çı-
karacak nitelikte değildir. Ashaptan birçok kişinin kendilerine anlamı 
sorulan bir ayet veya kelimenin anlamını bilmediklerini söylemeleri, 
Hz. Ömer’den nakledilen riba ayetiyle ilgili rivayet, Kur’an’ın tama-
mının Hz. Peygamber tarafından tefsir edilmediğini söyleyenler için 
bir ispat niteliğinde olup, Kur’an’ın tamamının Resul-i Ekrem tara-
fından tefsir edildiği görüşü bir faraziyeden ibarettir. 

3. Tefsir İlminin Tarihsel Gelişimi

 B. Carl De Vaux, ‘İlm	el-Kur’an	vet-Tefsir’ diye adlandırılan, kül-
liye ve medreselerde tedris edilen bu ilim şubesinin, hadisin mühim 
bir kısmını teşkil ettiği görüşünü savunmaktadır. Vaux’un Tefsirin ha-
disin bir alt dalı olduğu görüşü Diyanet İslam Ansiklopedisinde şöyle 
açıklanmıştır; Genel kabule göre; Tefsir ilmi, hadis ilminin bir dalı 
olarak doğup, sonradan bağımsız hale gelmiştir. Çünkü Kur’an’ı ilk 
defa açıklayan Hz. Peygamber olduğundan tefsir ilminin ilk kaynak-
ları, ilk hadis derlemeleri içinde aranmıştır. Bu bakış açısına göre ilk 
tefsir müellifleri İbn Mace, İbn Cerir et-Taberi, İbnü’l-Münzir en-Ni-
saburi gibi âlimlerdir.  Ama son dönemlerde Buhari’nin kaynakla-
rını ve erken dönem tefsir literatürünü inceleyen Fuat Sezgin503 ve 
Muhammed Mustafa el-A’zami504 gibi araştırmacıların çalışmaları 

503  Fuat Sezgin, “Buhari’nin Kaynakları”, Ankara 1956, GAS, I, 3-49.
504 Studies in Early Hadith Literature, Beyrut 1968.
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İslam’da tefsirle ilgili rivayetlerin kayda geçirilmesinin, söz konusu 
hadis derlemelerinden önce başladığını göstermektedir. Yeni bulgular 
da tefsir bilgisiyle ön plana çıkan sahabe Abdullah b. Abbas’ın ve 
onun Said b. Cübeyr’, Mücahid b. Cebr ve İkrime gibi öğrencilerinin 
tefsire dair bilgilerini ve ulaştıkları rivayetleri yazı ile tespit ettiklerini 
gösterir. Sezgin, erken dönemin tefsirle ilgili kayıp rivayetlerinin is-
nat zincirleriyle birlikte sonraki döneme ait eserlerde mevcut olduğu-
nu ve bu tefsirlerin yeniden inşa edilebileceğini ileri sürmektedir 505. 
Çeşitli hadis ve tefsir kaynaklarında sahabe ve tabiinden bazılarına 
nispet edilen rivayetler derlenerek yayımlanmıştır. 

Muteber hadis kaynakları Resulullaha, ashaba, tabiinin önde ge-
lenlerine ait kuran tefsirlerini bir araya getirmiştir. Sahabe tefsir ya-
parken çok ihtiyatlı davranmıştır. Rippin; erken dönemde Hz. Ömer’ 
e atfedilen Kur’an’ı yorumlamada bir isteksizlik olduğu ifadesine 
dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ama o, sadece belirsiz ayetlerin 
yorumuna karşı olduğu açıklamasını getirmektedir. Vaux’a göre; tefsir 
ilmi eski olup İslam’ın ilk devirlerine kadar dayanır. Bu bağlamda İbn 
Abbas’ın tefsirlerinden bahsediyor. Diyanet İslam Ansiklopedisinde 
de sadece Abdullah b. Mesud ve Abdullah b. Abbas gibi önde gelen 
müfessirler resulden intikal eden yorumları kullanarak Kur’an’ın ta-
mamına yakınını tefsir ettikleri söyleniyor. Vaux; sonraki dönemlerde 
bu ilk dönem mecmularının içerdiği hadislerin kıymeti meselesi orta-
ya çıktığını o ‘hadislerin çoğunun ya bir hukuk meselesini yahut dini 
bir maksat için veyahut da izah etme arzusunun bir neticesi olarak 
uydurulduğunu’ iddia etmektedir. Çeşitli sebeplerle tefsirlere zayıf ve 
uydurma haberler ve indî yorumlar girmiştir. Bu durum İslâm âlimleri 
tarafından da kabul edilen bir gerçek olduğundan aynı şekilde devam 
etmemesi için rivâyetler tahkik edilmekte ve dirâyet tefsiri için uyul-
ması ve sakınılması gereken şartlar ileri sürülmektedir. İslam huku-
kunun, kelamının menkıbelerinin ve lisaniyatın inceden inceye tetkik 
bakımından bu tefsirlerin önemli olmasına karşın, Kur’an’ın derlenip 
umuma açıldığı devrin şartlarına dair kat’i malumat elde etmek müm-
kün değildir görüşünü savunmaktadır. Yalnız Vaux’un iddia ettiği gibi 
‘tefsirler uydurma haberlerle doludur’ demek büyük bir insafsızlık ve 
ilmî değeri olmayan bir iddiadır.

Diyanet İslam Ansiklopedisinde değinilen bir noktada; Sahabe tef-
sirinde kelime tahlilleri için Arap şiirinden nesrinden yararlanıldığı, 
ehli kitaptan intikal eden bilgilerin kullanılmaya başlanmasıdır. İsra-
iliyatın sakıncalı görülmeyen kısımlarını kabullenme eğilimi tefsirin 
505 GAS, I, 19
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genişlemesinde önemli bir unsur olmuştur. Tefsir okulları ve temsil-
cilerinden bahsedilmiştir. İlk dönem tefsir okullarından en güçlü olanı 
Mekke tefsir okuludur, İbn Abbas’a dayanmaktadır. Bir diğer Medine 
okuludur. Ube’y b. Ka’b’a dayanır. Abdullah b. Mesudun temsil ettiği 
Irak okulu’da Mekke okulu kadar güçlüdür.

Daha sonra Vaux’un da Rippin’in de bahsetmediği, günümüze 
ulaşan ilk Kur’an tefsiri ve tefsire dair diğer eserleri, tefsirlerin ilk-
lerinden olan Mukatil b. Süleyman’dan bahsedilmektedir. Tefsirlerin 
tedvinini II. yy. başlarına kadar götürmek mümkündür. Aynı dönem-
de rivayet tefsirlerinin yanında lügavi tefsir eğilimi tefsir çalışmaları 
önem kazanmıştır. İlk dönem Kur’an tefsiri için son söz niteliğindeki 
çalışmayı Taberi gerçekleştirmiştir. Dağınık halde bulunan tefsir riva-
yetlerini bir araya getirmiştir. Eseri rivayet tefsiri kabul edilse de aynı 
zamanda dirayet tefsirine ait pek çok unsuru içerdiği görülüyor. Tabe-
ri’den sonra farklı metotlarla şöhret kazananlarda olmuştur; Zemah-
şeri’nin Keşşaf’ı, Razi’nin Mefatihu’l-Gayb’ı sayılabilir. Vaux’da; 
bu isimleri ve bunların yanı sıra Beydavi, Bursalı İsmail Hakkı gibi 
isimleri Kur’an’a dair metnin muntazam sırasına göre cümle cümle 
ve kelime kelime tefsirler yazanlar olarak zikretmiştir.

Diyanet İslam Ansiklopedisinde Tefsir çeşitleri iki ana başlık al-
tında incelenmiştir:

a)Kaynakları ve Yöntemleri bakımından Tefsir Çeşitleri:

Rivayet Tefsirleri: Sadece Kur’an-ı kerimin, resul-i ekremin sün-
netini, sahabeden faydalanan nesli esas alan ‘Me’sur tefsir diye adlan-
dırılan tefsirdir. Kuranın en iyi müfessiri Kur’an’ın kendisi ve Allahın 
resulüdür. Daha sonra sahabe ve tabiin gelir. Burada bu dört kaynağın 
kuran tefsiri için yeterli mi olduğu sorunu ortaya çıkmaktadır. Rivayet 
tefsirinin en temel kaynağı hadis mecmualarıdır. Rivayet tefsirlerinin 
önde gelenleri: Taberi, İbnü’l Münzir en-Nisaburi, İbn Ebu Hatim, 
Ebu’l- Leys es-Semerkandi, Ebu İshak es- Salebi, Begavi,  İbn Atiyye 
el-Endelüsi, İbn Teymiyye, İbn Kesir, Suyuti, İbn Akile.

Dirayet Tefsirleri: Rey tefsiri, Akli tefsir de denir. Bu tefsir tarzın-
da müfessir daha aktiftir. Elindeki kaynakları akıl süzgecinden ge-
çirerek bir bakıma içtihad yaparlar. Sahabeden ve tabiinden birçok 
kimse kuranı anlamaya çalışırken kendilerine ulaşan bilgilerin yanın-
da rey tefsirine de başvurmuştur. Hasan-ı Basri ve öğrencilerinin akli 
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yönelişleri dirayet tefsirinin yeni bir dal olarak ortaya çıkışını sağla-
mıştır. Hasan-ı Basri ve Katade b. Diame’nin sonradan derlenip kitap 
haline getirilen tefsir görüşlerini ilk dirayet tefsirlerinden kabul et-
mek mümkündür. Mukatil’in dirayet unsurları ihtiva eden et-Tefsiru’l 
Kebirini tam dirayet tefsirlerinin ilki saymak mümkündür. Mutezile 
âlimlerinden de çok sayıda dirayet tefsiri niteliğinde eser ortaya ko-
yulmuştur. Dirayet tefsirinin meşhurları; Zemahşeri, Fahreddin Razi, 
Kadi Beydavi, ebü’l-berekat en-Nesefi, İbnü’n Nakib el-Makdisi, Ali 
b. Muhammed el-Hazin, Ebu Hayyan el-Endelüsi, Ebussuud Efendi, 
Kurtubi’nin tefsirleri sayılmıştır.

İ’şari Tefsirler: Remzi ya da Tasavvufi Tefsir de denir. Bu türden 
tefsir yazanlar kendilerinin Kur’an’ın iç anlamıyla uğraştıklarını 
söyleseler de çoğunlukla zahiri manaya karşı çıkmamışlar, açık nasla 
ortaya konan hükümleri inkâr etmemişlerdir. Kuranın dış anlamını 
Arapça bilenlerin, iç anlamını yakin ehli olan ariflerin bildiğini 
söylemişlerdir. Bu metotla ulaşılan anlamı ifade için tefsir ve tevil 
kelimeleri yerine; hakikat, latife, sır gibi terimler kullanılmıştır. 
Tedvin dönemi, sahabeden sonraki döneme rastlar. Hasan-ı Basrinin 
adı İ’şari tefsirde de ön plana çıkar. Önemli İ›şari tefsirler; Sehl et-
Tusteri, Hüseyin es-Sülemi, Abdülkerim el-Kuşeyri, Abdürrezzak el-
Kuşeyri, İsmail Hakkı Bursevi, Mahmud el-Alusi, İbnü’l-Arabî.

Lügavi Tefsirler: İlk dört asır içerisinde meydana gelmiştir.

Karma Yöntem: Çok sayıda dirayet tefsirinde bir yandan rivayet-
lere yer verilirken diğer yandan dil tahlillerinin yapıldığı, akli yön-
temin kullanıldığı görülmektedir. Bu konuda Fahreddin Razi’nin 
Mefaihu’l-Gayb’ı ilk sırada yer alır. Makdisi’nin eserinde de karma 
yöntem başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Şevkani’nin, Mahmud el- 
Alusi’nin tefsirlerinin büyük kısmında karma yöntem başarılı bir şe-
kilde uygulanmıştır.

b)Yaklaşım Bakımından Tefsirler:

1. Mezhebi Tefsir:

a) Mutezile ekolü b) Şia ekolü c) Harici ekolü 

d) Çağdaş mezhebi akım: Ehli Kur’an, Kadiyanilik, Bahailik 

2. İlmi Tefsir: II.yy’ dan  itibaren alimler kevni ayetlerden bahse-
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den ayetler üzerine fikir yormaya başlamışlardır. Kuran’da yer alan 
bilgiler inceleme konusu yapılmıştır. Gazalinin Cevahiru’l-Kur’an 
adlı eseri bu türe örnek olarak verilebilir. İbrahim b. Musa eş- Şati-
bi ilmi tefsir hareketine olumsuz yaklaşmıştır. Kuran’daki ilimlerin 
Arapların bildiği ilimler olduğunu ya da bildikleri ilimler üzerine ku-
rulmuş olduğunu söyler. Bu Kur’an’ın sadece ilk muhataplarını esas 
aldığı düşüncesine dayandığı için kabul edilemez. Teorik açıdan bu 
çizgiyi savunanlar; İbnü’l Arabî, Fahreddin er-Razi, Zerkeşi, Suyuti, 
Kâtip Çelebi, Muhammed b. Ahmed el-İskenderani, Ahmed Muhtar 
Paşa. Bu alandaki en derli toplu çalışma Tantavi Cevherinin modern 
bilimle ilişkili görülen ayetleri bazı teknik veriler ışığında tefsir ettiği 
eseridir. Günümüzde ilmi i’caz çalışmaları alanında geniş bir literatür 
oluşturmaktadır. 

3. İçtimai Tefsir: Muhatap kitlenin sosyal, bireysel, toplumsal ihti-
yaçlarının ve güncel hayatın esas alındığı için bu isimle anılmıştır. Bu 
tefsir çeşidi XIX. yüzyılın sonlarında doğmuştur. Cemaleddin Afga-
ni ile Muhammed Abduh çizgisi bu konuda belirleyici olmuştur. Bu 
alanda yazılan en meşhur tefsirler Seyyid Kutub’un, Mevdudi’nin, 
Said Havva’nın İzzet Derveze’nin Şerkavi, Vehbe ez-Zuhayli gibi 
Mısırlı ve Suriyeli çağdaş birçok müfessir bu kategoride değerlendi-
rilebilir.

4. Konu Merkezli Tefsirler: ilk dönemde âlimlerin üzerinde yo-
ğunlaştıkları dil ağırlıklı tefsirler konulu tefsir gibi gözükse de bunlar 
daha çok dil meselelerine girdikleri için, müstakil konu şeklinde görü-
lebilecek hususlara eğilmedikleri için aynı başlık altında toplanamaz.

a. Ahkâm tefsiri: Konulu tefsir yönteminin kullanıldığı en eski tef-
sir türü Ahkâm ayetleri tefsirleridir. Kaynağı sözlü rivayetler ile ted-
vin döneminde tasnif edilen kitaplar ve hadis mecmualarıdır. Mukatil 
b. Süleyman’ın ‘Tefsiru’l hamsi mi’e aye mine’l-Kur’an’ı ilk derli 
toplu ahkâm tefsiridir. İmam Şafi, Tahavi, Cessas, Kiya el-Herrasi, 
İbnü’l-Arabî, Kurtubi, Muhammed Ali es-Sabuni.

b. Konulu tefsir: Esas olarak ilk asırlardan beri mevcut ama yön-
tem olarak son bir asır içerisinde canlanmıştır. Bir konu etrafında top-
lanan ayetlerin birlikte yorumlanmasıdır. Türkiye’de konu ile ilgili 
teorik ve uygulamalı birçok çalışma yapılmaktadır.
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Literatür

Literatür bölümünde ise, Tefsir Klasik dönem ve Modern dönem 
olmak üzere iki ana bölüme ayrıldıktan sonra; Klasik dönem: Riva-
yet, Dirayet, Lugavi, İ’şari, Tasavvufi, Ahkâm, Mezhebi tefsirler ola-
rak; Modern Dönem ise: Akli, İctimai, Edebi, İlmi, Konulu tefsirler 
olarak ayrılır.

Klasik Dönem

Bugün elimizde mevcut ilk tam kuran tefsiri Mukatil b. Süley-
man’ın et-Tefsirü’l kebiridir. Mukatil’in 515 ahkâm ayetinin tefsiri-
ne dair Tefsiru’l hamsi mi’e aye mine’l-Kur’an’ı ve kuranda çeşitli 
anlamlarda kullanılan müşterek kelimeleri inceleyen el-Vücuh ve’n- 
Nezair adlı eserleri tefsir literatürünün günümüze ulaşan en eski ör-
nekleri arasındadır. Mukatil tefsirinde isnad sistemine riayet etmediği 
için tenkid edilmiştir. Taberi de aynı sebepte tefsirine almamıştır.

II. yüzyılın sonlarına doğru Arap dil ekollerinin teşekkülüyle 
birlikte Kur’an’ı dil merkezli yorumlara tabi tutan eserlerin ortaya 
çıkmıştır. Taberi’nin Cami ‘u’l-beyan adlı eseri, kuranın başından 
sonuna kadar tefsir edildiği ve tefsir çalışmalarının sistematikliğini 
kazandığı dönemin ilk ürünü kabul edilmektedir.

Klasik dönemdeki tefsirler dirayet ve rivayet tefsirleri başlıkları 
altında incelenmektedir. Ancak rivayet tefsiri sayılan büyük çoğunlu-
ğunda dirayet usulüne, dirayet tefsiri sayılan eserlerin çoğunluğunda 
da rivayet usulü kullanıldığı görülür. Dolayısıyla bu kategorik ayırı-
mını telif geleneği olarak görmek, ağırlığı ikisinden birine veren eser-
lerden söz etmek daha doğrudur. Rivayet kategorisinde: Ebu Hatim, 
Begavi, Endelüsi, İbn Cevzi, İbn Kesir, Suyuti sayılabilir. Dirayet 
tefsirleri rivayet tefsirlerine nazaran daha geç dönemde ortaya çık-
mıştır. Zemahşeri’nin el-Keşşaf’ı bütün dirayet tefsirlerinin üzerinde 
etkili olmuştur. Ehlisünnet çevrelerinde ise en etkili çalışma Fahred-
din Razi’nin Mefatihu’l-Gayb’ıdır. Beyzavi’nin, en-Nesefi’nin, Ebu 
Hayyan’ın, Ebussuud efendinin tefsirleri en meşhur dirayet tefsirle-
rindendir.

Klasik tefsirler; lugavi tefsirler, i’şari ve tasavvufi tefsirler, ahkâm 
tefsirleri, mezhebi tefsirler gibi tasniflere tabi tutulmuştur. Batılı araş-
tırmacılarında bazı tasnif teşebbüsleri olmuştur. John Wansbrough 
tefsirleri epik/anlatıma dayalı, fıkhi, filolojik, retorik/belagi ve me-
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cazi başlıkları altında incelemiştir. Klasik dönemde belirli sure ve 
ayetlerin tefsirleri literatürün önemli bir kısmını teşkil eder. Rippin, 
Wansbrough hakkında Tefsir çerçevesi içerisinde geç bir dönemde 
olan gramer ve sözlük yazımı karşılaştırmasının onun argümanları 
ışığında bilimsel bir tartışma konusu haline geldiğini söyler. Tefsir 
metodolojisinden bahseden ya da Kuran tefsiriyle doğrudan ilgisi bu-
lunan, çoğunlukla Ulumü’l- Kur’an çerçevesi içerisinde değerlendi-
rilen bir literatür de oluşmuştur. Rippin de birçok alt dalın genelde 
geniş ilmi çalışmalara dâhil edilip, bunun neticesinde Esbâb-ı Nüzul, 
Garibu’l-Kur’an, Kısasu’l Enbiya, Kıraat, Nâsih ve Mensûh, Vücuh 
ve Nezair’e yönelik eserler ortaya çıktığını, Zerkeşi’nin el-Burhan	
fi-ulumi’l-Kur’an ve Celaleddin es-Suyûtî’nin eseri	el-İtkan	fi’l	ulu-
mi’l-Kur’an adlı eserini Ulumu’l-Kur’an’ın en iyi anlaşılmasını sağ-
layan eserler olarak zikretmektedir.

Modern Dönem: Pratik endişelerin, sosyal, siyasal, ideolojik içe-
riklerin bu tür eserlerde klasik döneme göre çok daha ağırlıklı bir 
yere sahiptir. Modern dönemde Müslümanların ilim geleneğine karşı 
durarak modern bir İslam anlayışı oluşturma çabaları Kur’an’ın yeni-
den yorumlanması konusuyla ilgilidir. Klasik dönemde tefsirler ilmi 
üslup ve muhtevaya sahipken modern dönemde popüler seviyeye hi-
tap eden çalışmalar artmıştır. Diğer bir yandan tematik tefsir tarzının 
yaygınlaşmasıdır.

Tefsirler: Tefsirlerde genellikle Mushaf sırası takip edilirken Mu-
hammed İzzet Derveze’nin eserinde olduğu gibi nüzul sıralamasının 
dikkate alındığı çalışmalarda bulunmaktadır. 

Modern Dönemdeki Eserler:

1.Akli İçtimai Tefsirler:  Tefsirde akla geniş yer veren, toplumsal 
meselelere Kur’an ışığında çözümler üretmeye çalışan modern tefsi-
rin en yaygın türleridir. Reşid Rıza, Mustafa el-Meragi, Abdülkadir 
el-Mağribi, Seyyid Kutub, Mevdudi’nin eserleri bu türdendir.

2. Edebi Tefsirler: Kur’an’ın edebi yönünü ve ifade özgürlüğünü 
ön plana çıkaran eserlerdir. Emin el-Huli, Aişe Abdurrahman, Seyyid 
Kutup, Muhammed Ahmed Halefullah, Abdülkerim Hatib, Kasabi 
Mahmud Zelat’ın eserleri sayılabilir.

3. İlmi Tefsirler: İslam-bilim karşıtlığı tezini çürütmek ve 
Kur’an’la modern bilimin uyumunu ispat amacına dayanan bir yak-
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laşımın ürünüdür. El- İskenderani, Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Tantavi 
Cevheri, Abdürrezzak Nevfel, Abdülaziz İsmail eser vermişlerdir.

4. Konulu Tefsirler: Tematik Kur’an tefsirleri de denir. Kur’an’ın 
tamamını tefsire yönelik çalışmaların yanında Kur’an’daki bir konu-
ya dair ayetleri bütüncül bakış açısıyla incelemeye çalışan çok sayıda 
eser ortaya koyulmuştur. Mahmud Şeltut’un eseri örnek verilebilir. 
Bazı ayet ve surelerin müstakil tefsir edilme geleneği modern zaman-
larda da sürmüştür. Muhammed Abduh, Reşid Rıza’nın eserleri sayı-
labilir.

Rippin ise, tefsiri göre dört döneme ayırır. Bunlar; Formasyon, 
Klasik, Olgun, Çağdaş dönemlerdir. Ancak bu ayırımın kenarları 
bulanık ve yapay olup, bununla birlikte eserler ile türünün içeriğini 
özetlemede bir araç olamayacağını ifade etmektedir Tefsirin olgun 
devresinde verilen eserleri vermiş ve bunların en ünlüleri olarak; 
Sa’lebi, Sulemi, Zemahşeri, Tabrisi, Fahreddin er-Razi, İbn Cevzi, 
Kurtubi, Beydavi, Abdurrezzak el-Kaşani ve İbn Kesir’i zikretmek-
tedir. Çağdaş dönem içerisinde ise pratik ve sosyal düzen içerisinde 
görülen Muhammed Abduh ve Reşid Rıza’dan, Seyyid Kutup’tan, ilk 
defa Kur’an’ı Kur’an’la yorumlayan İbn Teymiyye’den bahsetmek-
tedir. Tefsirin bu dönemlerinde eser verenlerin isimlerini geniş olarak 
zikretmesi, 2. Baskı’da verilen belli başlı isimlerle karşılaştırıldığında 
olaya bir zenginlik katmıştır. Tefsirin Klasik döneminin Taberi’nin 
eseri ile meydana gelmiş olduğunu kabul etmektedir.

Aynı şekilde bu dönemde Aişe Abdurrahman’ın 14 kısa surenin 
tefsirini yaptığı ilmi tefsirden, Mahmud Şeltut’un sure sırasını takip 
etmeyip aynı konuyla alakalı pasajları bir araya getirerek oluşturduğu 
tefsirden bahsetmektedir. Son olarak da çağdaş zamanlarda Arapça 
dışında tefsir yazmanın önemli hale geldiğini belirterek madde açık-
lamasını bitirmektedir. Klasik dönemde Kur’an’ın sıranın takip edi-
lerek yapılan tefsirlerin dışında çağdaş dönemlerde, konuyla alakalı 
pasajların bir araya getirilerek yeni bir çalışma olarak Tematik tefsir-
lerin oluşturulduğuna da temas etmiştir. Çağdaş döneme ve bu dö-
nemde verilen eser verenlerden ayrıca bahsetmesi yakın tarihle ilişki 
kurmada ve tefsirin günümüzde devam eden çalışmalarını görmemiz 
açısından önemli olmuştur. 



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları II 345

Sonuç ve Değerlendirme

The	Encyclopaedia	of	İslam’ın; 1. baskısı ve 2. baskısı aynı Tefsir 
maddesini açıklanmasına rağmen gözle görülen ciddi farklılıkları ba-
rındırmaktadır. Bunda bu maddenin iki ayrı basımının yazım tarihle-
rinin ve yazan kişilerin farklı olması etkili olmuştur diyebiliriz.

1934 yılında Vaux tarafından yazılan 1. baskısı, 2000 yılında Rip-
pin tarafından yazılmış olan 2.baskı’ ya göre tefsir hakkında bilgi ver-
mede çok genel ve özet nitelikte kalmıştır. İslam literatüründe çok 
önemli bir alan olan Tefsir konusuna ilk basımında bu kadar yüzeysel 
temas edilmesi büyük eksiklik arz etmektedir. 2. baskı’da yer verilen 
Ulumu’l-Kuran konusuna hiç değinilmemesi, Tefsirin ana konusuna 
yer verilmemesi bakımından büyük bir boşluk oluşturmuştur. Sadece 
Tefsiri kelime anlamı ve müradifi ile ilişkisini açıklayıp, Kur’an’ın 
muntazam sırasına mukabil cümle cümle, kelime kelime tefsir eden 
belli başlı isimleri zikretmesi, tefsirin çeşitlerine, tefsirin dönemleri-
ne dair hiçbir bilgi vermemesi Tefsiri bir ansiklopedi maddesi olarak 
açıklamada yeterli olunamamış olduğunu göstermektedir.

Vaux’un yorumladığı iki konuda meselenin aslını açıklamada çok 
yeterli olmadığını düşünüyoruz. Bunlardan birincisi ‘tefsir ilminin 
hadisin hususi ve mühim bir kısmını teşkil ettiği’ yorumudur. Ama 
son dönemlerde Buhari’nin kaynaklarını ve erken dönem tefsir litera-
türünü inceleyen gerek Fuat Sezgin ve Muhammed Mustafa el-A’za-
mi gibi araştırmacıların çalışmaları İslam’da tefsirle ilgili rivayetlerin 
kayda geçirilmesinin söz konusu hadis derlemelerinden önce başladı-
ğını göstermektedir.

Diğer bir mesele de Vaux; tefsirlerde bulunan hadislerin kıymeti 
konusunda şüphelerin olduğunu ve bu meselede verilen cevapların 
lehte olmadığını ifade etmektedir. Yine o ‘hadislerin çoğunun ya bir 
hukuk meselesini yahut dini bir maksat için veyahut da izah etme 
arzusunun bir neticesi olarak uydurulduğunu iddia etmektedir. Çe-
şitli sebeplerle tefsirlere zayıf ve uydurma haberler ve indi yorumlar 
girmiştir. Bu durum İslam âlimleri tarafından da kabul edilen bir ger-
çek olduğundan aynı şekilde devam etmemesi için rivâyetler tahkik 
edilmekte ve dirâyet tefsiri için de uyulması ve sakınılması gereken 
şartlar ileri sürülmektedir. Yalnız Vaux’un iddia ettiği gibi ‘tefsirler 
uydurma haberlerle doludur’ demek büyük bir insafsızlık ve ilmi de-
ğeri olmayan bir iddiadır.  
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Ansiklopedinin daha eski tarihte yazılmış olan bu maddesinin ek-
sik bıraktığı kısımlar, 2. Baskı’da daha detaylı bilgi verilerek, kısmen 
tamamlanmıştır diyebiliriz. İkinci baskısındaki maddeyi yazan 
Rippin; Tefsiri 4 döneme ayırarak Formasyon, Klasik, Olgun ve 
Çağdaş dönemler olarak isimlendirmesi ona has bir adlandırma ol-
muştur. Tefsirin bu dönemlerinde eser verenlerin isimlerini geniş ola-
rak zikretmesi, 2. Baskı’da verilen belli başlı isimlerle karşılaştırıldı-
ğında olaya bir zenginlik katmıştır. Çağdaş döneme ve bu dönemde 
verilen eser verenlerden ayrıca bahsetmesi yakın tarihle ilişki kurmada 
ve tefsirin günümüzde devam eden çalışmalarını görmemiz açısından 
önemli olmuştur. 

Diyanet İslam Ansiklopedisinin tefsir maddesi, ‘Tefsir’i açıklama-
da, mahiyetini bildirmede, tefsir çeşitlerini sistemli bir şekilde sınıf-
landırmada Encyclopaedia of Islâm’ın 1. ve 2. baskılarına nispeten 
okuyucu için daha doyurucu nitelik taşımaktadır. Ama bu eksiklikle-
rin olmadığı manasına gelmez. Bunlardan bazılarını zikredecek olur-
sak; Tefsir maddesinin hemen arkasından ‘Literatür’ başlığı altında 
Mehmet Suat Mertoğlu tarafından yazılan bölümde tefsirler klasik 
dönem ve modern dönem olarak iki döneme ayrılmıştır. Bu dönem-
lerde zikredilen tefsirci ve eserler, maddenin Abdülhamit Birışık tara-
fından yazılan esas bölümünde de yer alması bakımından bir tekrara 
neden olmuştur. Literatür başlığı altında tekrar tefsir ve müfessirlerin 
zikredilmesi maddenin sayfa sayısını çoğaltmasının yanı sıra kanaa-
timce tefsir maddesinde organizasyon sorununa da işaret etmektedir. 
Ayrıca Resul-i Ekrem’in Kur’an’ın tamamını ya da tamamına yakın 
kısmını açıkladığı görüşü Taberi’ye izafe edilmiştir. Oysa bu söyleni-
len Taberi’nin gerçeği ile uyuşmamaktadır.

Bizler birer ilahiyatçı olarak meseleye ilahiyatçı perspektifi ile 
bakacak olursak; bu karşılaştırma sonucunda Diyanet İslam Ansik-
lopedisinin tefsir maddesi bize daha yol gösterici olmakla birlikte 
tatmin edici boyutta değildir ne yazık ki.. Kuran ilimlerinin en te-
meli olan tefsir’in teknik sorunlardan hali olarak çeşitli boyutlarıyla 
ortaya koyulması, günümüz meselelerine cevap verebilecek nitelikte 
olması gerekmektedir. Bununla birlikte bu çalışma ile İslam âleminde 
oryantalistlere cevap olacak bir ansiklopedisinin hazırlanmasının bir 
ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Bunu da aşıp Yahudi ve Hıristiyan 
kültürünü tanıtacak, onlardaki hata ve yanlışlara dikkat çekecek bir 
ansiklopedinin hazırlanması da zorunludur. Zira oryantalistlerle fikri 
mücadelede bu kaçınılmaz bir hakikat olarak karşımızda durmaktadır.
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Yunus KOCABIYIK

Sunumundan dolayı arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Bugünün 
son tebliğcisi Miraç Can Uğur. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi. Bugün bizlere “Modern 
Dönemde Kur’an Yorumu ve Hermeneutik Fazlur Rahman Örneği” 
adlı tebliğini sunacaktır. Buyurun.
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“MODERN DÖNEMDE KUR’AN YORUMU VE 
HERMENEUTİK: FAZLUR RAHMAN ÖRNEĞİ”

MİRAÇ CAN UĞUR

(Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2.Sınıf)

Fazlur Rahman’ın fikirleri 20. yüzyılda İslâm düşüncesi adına ya-
pılan en kapsamlı ve sistematik eleştirel birikimlerden birini teşkil 
eder. Fazlur Rahman’ın fikirlerinin kuvveti sadece çağdaş düşünceye 
aşinâ olmasından ötürü değildir, aynı zamanda klasik İslâmî ilimle-
ri analiz etmiş olması da bu kuvvete katkı sağlayan vasıflarındandır. 
Büyük çapta çalışma vermesine rağmen, Rahman eserlerini ekseri-
yetle birbirlerini tamamlayan ve şerh eden bir karakteristikte yaz-
mıştır. Bu tebliğ de, her ne kadar alelumûm onun Kur’an yorumu 
babında söylediklerini inceleyecek olsa da, Rahman’ın klasik İslâmî 
ilimler tenkidini ve tecdid hareketleri hakkındaki değerlendirmelerini 
de görmezden gelemeyecektir. Fazlur Rahman Kur’an’ın tefsirinde 
Gadamer’e karşı Betti’yi tercih etmesinin de ötesinde, ileride ele ala-
cağımız gibi, çağdaş hermenötiğin kendi içindeki tartışmalardan da 
bîhaber değildir. Şüphesiz ki onun Kur’ân’a yaklaşımı, yekpâre bir 
Batı felsefesinden bahsetmek imkansız olsa da, bu felsefî birikim-
den etkilenmiş ve bu birikimin dâhilî varsayımları ve polemikleriyle 
alâkadar olmuştur. Eğer tarihselci dilde söyleyecek olursak; modern 
hermenötiğin ve hatta genel olarak modern felsefenin kendi içinde-
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ki çatışmalarının muâyyen bir toprağın ve tarihin ürünü olmasından 
dolayı, Fazlur Rahman’ın fikirleri sadece düşmanlıkla değil aynı za-
manda bir anlaşılmazlık handikapıyla da yüz yüze gelmişlerdir. Buna 
binâen, Fazlur Rahman’ın düşüncelerinin, tarihselcilik ve çağdaş 
hermenötik tartışmalarındaki yerini kavramak elzemdir. Öte yandan, 
Fazlur Rahman bu tartışmalarda doğal olarak Gadamer’e karşı çıka-
cak ve kıta felsefesinin pozitivist ve aydınlanmacı yönüne yanaşmak 
zorunda kalacaktır.

Fazlur Rahman gerek Kur’ân’ın mütalaa edilmesinde olsun, ge-
rekse rivayetlerin ve tarihî haberlerin kritik edilmesinde olsun, top-
lumsallığa ve zamansallığa eğilen sosyo-ekonomik bir perspektifin 
müdafi olmuştur. Bu anlamda, kendi tâbiriyle modernist-öncesi dö-
nemdeki ilk öncüsü Şah Veliyullah Dihlevî’dir. Dihlevî, sosyolojik 
bir perspektife sahip olması ve toplumun işleyiş yasalarını araştır-
ması yönüyle, Fazlur Rahman’ın ilhâm kaynağıdır.506 Hatta denile-
bilir ki; Rahman, Dihlevî’de kendi tarihsellik anlayışının da ilk nü-
velerini bulmuştur. Bu ilhâm, Fazlur Rahman’ın klasik ilmî mirâsı 
tenkidinde en ehemmiyetli noktalarından birine önayak olacaktır. 
Fazlur Rahman, Kur’an çıkışlı bir ahlakî öğretiler sistemini İslâm 
tarihindeki en büyük noksanlardan biri olduğunu belirtir. İslâm tari-
hinde fıkhın merkezî konumu bunu engellemiş, Kur’an’ın hukuksal 
niteliği lafzî tutuklukla mâlul kalmıştır. Fıkhın kısırlığa ve haksızlı-
ğa sebep olduğu noktalarda “istihsan” ve “maslahat-ı mürsele” gibi, 
şer’î ilkelerle bağlantısı bulunmayan zoraki kurallar ihdâs edilmiştir. 
Rahman’a göre, halbuki müstakil bir “ahlâk felsefesi” oluşturulmuş 
olsaydı, bir yandan hukuk ve ahlak arasında muâyyen bir çizginin 
çizilebilmesi mümkün olacakken, bir yandan da zamanımızla uyum 
sağlayabilen esnek bir hukukî sistem inşâ edilebilirdi.507 Dolayısıyla, 
yeniden Kur’ân’ı yorumlamanın ilk ve başlıca emeli bu küllî ve ev-
rensel ahlakî yasalara ulaşmaktır.508 Hiç şüphe yok ki; bu yepyeni bir 

506 Fazlur Rahman, İslâmi	Yenilenme:	Makaleler	II, (çev. Adil Çiftçi, Ankara: Anka-
ra Okulu Yayınları, 2004), s. 115-125.
507 Fazlur Rahman, İslâmi	Yenilenme:	Makaleler	I, (çev. Adil Çiftçi, Ankara: Ankara 
Okulu Yayınları, 2004), s. 105-106.
508 Bilindiği gibi Kant da aklın işleyiş yasalarını ortaya çıkardıktan sonra, bu evren-
sel yasaların tüm insanlarda müşterek olmasından mütevellit, evrensel bir ahlakî öğ-
retiler sistemine ulaşmayı hedeflemişti. Yine Spinoza da Fazlur Rahman’a bir bakıma 
benzer bir biçimde, kutsal kitapların evrensel özelliklerinin dökümünü yapmak iste-
miş ve kutsal metinlerin insanların kurtuluşunu aramakta olduğunu belirtmişti. Aklın 
ve ahlâkın evrenselliği vurgusu hiç şüphesiz özellikle Alman aydınlanmasının ka-
rakteristiklerindendir –Kant’ın transandantal öznesi hatırlamak kâfidir. Spinoza için 
bkz. Yasin Aktay, “Kur’ân Yorumlarının Hermenötik Bağlamı”, İslâmi	Araştırmalar, 
(1996): 1-4.  
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girişimdir ve klasik tefsir usûlünün ötesinde, Kur’ân’ın sistematik ve 
bütüncül bir yorumuna ve bu yoruma hizmet edecek bir hermenötiğe 
ihtiyaç duyulmaktadır.

Öncelikle, Fazlur Rahman niyetlendiği ahlakî öğretiler 
sisteminin inşâsı için Kur’ân’ı yapısal manâda bazı kıstaslara tâbi 
tutarak bölümlendirmiştir. Tabi ki bu, ileride değineceğimiz Fazlur 
Rahman’ın çokça tenkit ettiği parçacı eğilimden farklı olarak daha çok 
pragmatik bir kaygıdan ibârettir. Ona göre, Kur’ân hukukî ve ahlakî 
emirler şeklinde tanzim edilebilecek bir yapıdadır. Ahlâki emirler, 
Kur’ân’ın, metnin bütünüyle koordineli olarak doğrudan alınabilecek 
sosyo-ekonomik ve toplumsal prensipleri vaz’ eden ayetlerini ihtivâ 
eder. Elbette, hukukî kısımlar da genel-geçer bâzı ahlakî prensiplerin 
çıkarılmasında etkin olacaktır ancak önce sistematik bir çalışmayla 
hem Kur’ân’ın hukukla ilintili ayetlerini hem de ahlakî emirlerini 
kullanarak, temel ahlakî ilkeler vücûda getirilmelidir ardından da 
ortaya çıkan sistemden gerçek bir hukuk inşâ edilmelidir. Eklemek 
gerekir ki; Rahman’ın hukukla ilintili ayetlerin yorumuyla ilgili kastı 
bir bakıma, bu hukukî emirlerin “öz”ünü çıkarmanın gerektiğine 
yöneliktir. Gerçek bir hukuk sistemi, müşahhas hâle geldiği zamanın 
ve mekânın koşullarından müstağni kılınamaz,  dolayısıyla, meydana 
getirilen ahlakî öğretiler sisteminden bu koşulları göz önünde 
bulundurarak hukukî yasalar vaz’ etmek mümkün olacaktır. Kur’an’ın 
hukukî hükümleriyle mevcut durum arasındaki bu bağlantı, İslâm 
hukukçularının kullandığı kıyastan başka bir şey de değildir.509 Fazlur 
Rahman’daki bu hukuk ve ahlak rabıtası, onun Kur’ân yorumunda 
geçerli olan iki aşamalı sürece de işâret eder.

Öyleyse ilk yapılacak iş, “hem Kur’ân’ın bir bütün olarak ne 
demek istediğini anlamak hem de özel durumlara cevap teşkil eden 
belli ilkelerini kavramaktan ibârettir.”510 Modern dönem öncesi ya-
pılan tüm tefsir çalışmaları Kur’ân’a parçacı sûrette yaklaşmaktan 
kurtulamamışlardır. Fazlur Rahman’ın Kur’ân hermenötiğindeki ilk 
adımı, Schleiermacher’in hermenötik dairesinin, yani romantik her-
menötiğin antik retorikten tevarüs ettiği bir ilkenin, anlama faaliye-
tine tatbik edilmesinden gayrısı değildi. Gramatik açıdan bu, metnin 
parçasından bütününe ve hatta dile kadar git-gel hareketleri yoluyla 

509 Rahman, İslâmi	Yenilenme:	Makaleler	I, s. 93
510 Fazlur Rahman, İslâm	ve	Çağdaşlık, (çev. Alparslan Açıkgenç, M. Hayri Kır-
başoğlu, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2010), s. 63.
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bu dairenin genişletilmesi anlamına gelirken511, psikolojik açıdan, 
yazarın bireyselliğinin, yazarın ve yazarla ilişkili “öteki”lerin ha-
yatlarıyla birlikte kavranması demekti.512 İleride değineceğimiz gibi 
Gadamer’in asıl eleştirdiği nokta, romantik hermenötiğin bu psikolo-
jik veçhesiydi. Çünkü Schleiermacher, bununla zamansallığın orta-
dan kaldırılmasını ve yorumcunun, yazarın bulunduğu konuma vâsıl 
olarak anlamayı nihayete erdirmesini; yani yazarın niyetinin tümüy-
le keşfedilmesini kasdediyordu. Öte yandan, Fazlur Rahman ikinci 
aşama olarak bu küllî prensiplerin pratiğe dönüşümünü kastediyordu 
ki; kognitif ve normatif yorum arasında yapılan bu ayrımı Betti’den 
devralmıştı. Gadamer bu ayrıma da şiddetle itiraz edecektir.

Fazlur Rahman, İslâm ve Çağdaşlık kitabının başında kendi yo-
rumbilim metodunu açıklar ve Betti’den yana olduğunu izâh eder. 
Fazlur Rahman açısından Gadamer ve Betti arasında yapılan bir se-
çimin, başka bir nihayete varması da mümkün değildir çünkü Gada-
mer’in çıkış noktası Heidegger’in zamansallığa müteveccih ontolojik 
kavrayışıdır. Bilindiği gibi Heidegger felsefenin şematik ve teknik 
meselelere indirgenmesinden şikâyetçi olmuş ve asıl ilginin episte-
molojiden çok “varlığın neliği” meselesine atfedilmesi gerektiğini 
dile getirmiştir.513 Heidegger’in tilmizi Gadamer de ontolojinin so-
rularının peşinden gitmiştir. Hatta “Hakikat ve Yöntem”in yayınlan-
masından sonra yükselen itirazlar karşısında kitap için kaleme aldığı 
ikinci önsözünde de, kitabın amacının bir metot geliştirmek değil, 
bir felsefî tartışmayı kışkırtmak olduğunu açık seçik beyân etmiştir. 
Dilthey’in tersine Gadamer, hermenötiği anlam bilimlerinin bir me-
todolojisine indirgemekten kaçınmıştır. Gadamer’e göre “Dasein’ın 
zamansallığının anlam bilimleri için pratik sonuçlar doğurması ge-
rekmez”.514 Öte yandan, bu zamansallığın hakkının verilmemesi du-
rumunda da anlam bilimleri için metodik bağlamda sıkıntılara kapı 
aralanması mümkündür. Betti de dahil bir çok düşünür Gadamer’i, 
511 Bu süreci Clifford Geertz, Richard J. Bernstein’in yaptığı çok veciz bir alıntıda 
şöyle tarif eder: “(bu süreç) her ikisini de eşanlı olarak görüş alanına getirecek tarzda, 
lokal ayrıntının en lokali ile global yapının en globali arasındaki sürekli diyalektik 
etkileşimdir.” Richard J. Berstein, Objektivizmin	ve	Rölativizmin	Ötesi, (çev. Feridun 
Yılmaz, İstanbul: Paradigma Yayıncılık, 2009),  s. 191. 
512 Richard Palmer, Hermeneutics:	Interpretation	Theory	in	Schleiermacher,	Dilt-
hey,	Heidegger,	and	Gadamer, (Northwestern University Press, 1969), s. 86-90.
513 Martin Heidegger, Hegel’s	Phenomenology	of	Spirit, (Indiana University Press, 
1994), s. 13.
514 Hans-Georg Gadamer, Hakikat	ve	Yöntem, (çev. Hüsamettin Arslan ve İsmail 
Yavuzcan, İstanbul: Paradigma Yayıncılık, 2008), c. 2, s. 5.
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hiçbir metodolojik çaba için boş alan bırakmadığı, metodolojinin so-
rularını cevaplamaktan kaçındığı ve hatta yorumların/anlamaların515 
çokluğundan kaynaklanan bir rölativizm ile malûl olduğu yönünde 
tenkitlere mâruz bırakmıştır. Bu yönüyle Gadamer’in, Fazlur Rah-
man’ın hermenötiği indinde de oldukça tehlikeli olacağı aşikârdır.

Fazlur Rahman’ın idealist hermenötiğin varsayımlarına ciddi ma-
nada geçiş yaptığı bir başka nokta, bilginin deneyimden elde ediliş 
sürecinde yaşanır. Rahman, bir yandan, araştırmacının şartlanmış du-
rumunun farkındadır; bu yüzden din alanındaki tecrübelerin olduğu 
gibi aktarılmasının mümkün olmadığını söyleyecektir. Bunun yerine, 
bu tecrübeler bir entelektüel kavrayışın konusu hâline gelecektirler 
ve araştırmacı, ancak bu entelektüel kavrayıştan bazı şeyleri naklede-
bilir. Ama Fazlur Rahman’ın pozitivist nazariyeye yaklaştığı asıl du-
rum, böyle bir nesnel bilginin hayat bulması sürecinde yaşanır. Çün-
kü deneyimlerden aktarılacak nesnel bilgi, araştırmacının entelektüel 
önyargılarını askıya alması halinde gerçekleşecektir; bilimsel dürüst-
lüğün anlamı da ön yargıların askıya alınmasından başka bir şey de-
ğildir.516 Dinî tecrübenin entelektüel bilgisinin bir nev’i bilimsel bilgi 
olmasının anlamı şudur: bu bilimsel bilgiyi nakletmek yoluyla, tecrü-
benin, onu yaşayan kişi için ifade ettiği anlamdan bir şeyler aktarmış 
oluruz. Fazlur Rahman’a göre bu anlam intikâli, bilimsel dürüstlükle 
(yani önyargıların askıya alınması ile) ve iyi niyetli olmakla mümkün 
hâle gelecektir. Önyargıların, Fazlur Rahman’da kavramsal olarak 
hamlettiği mana Betti’dekinden farklı değildir. Gadamer’in önyargı-
lara yüklediği sıradışı muhtevâyı tenkit eden Betti, Gadamer’in ön-
yargıları kullanımının “doğru anlama” için yeterli bir kriter teşkil et-
mediğini söyleyecektir.517 Betti, Gadamer’in önyargıları kullanımının 
anlamada objektiviteyi elde etmek iddiasında olamayacağını da ekler. 
Öte yandan, Gadamer’in zaten nesnelliğin peşinde olmadığı açıkça 
ortadadır ve hatta önyargıların Gadamer’deki kullanımına “kullanım” 
demek bile mümkün olmayabilir. Zira kullanım, aynı zamanda meto-
dik bir çağrışımı da deruhte eder, Gadamer ise olsa olsa ancak anla-
manın yeşerdiği şartları araştırmaktadır.

Aydınlanmanın “önyargı”lara yüklediği negatif mânaların tersi-
ne Gadamer, önyargıların inkârına karşı çıkar ve bunu naiflik ola-

515 Gadamer’de bu ikisi eş anlamda kullanılır.
516 Rahman, İslâmi	Yenilenme	II, s. 49-55
517 Josef Bleicher, Contemporary	Hermeneutics:	Hermeneutics	as	Method,	Philo-
sophy	and	Critique, (Routledge, 1980), s. 52-92.
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rak isimlendirir. Gadamer, Aydınlanmanın “bizatihi önyargıya karşı 
önyargısının” aksine bir istikamet tâyin eder ve hatta önyargıların 
anlamanın ön şartı olduğunu ilân eder. Hermenötik bilinç, metnin 
karşısına yüzü pâk bir nötrlük ile çıkmayı talep etmez, önemli olan 
meşru önyargıların işlevsel hâle getirilmesidir ki; metin kendisini tüm 
çıplaklığıyla yorumcuya sunabilsin. Gadamer “önyargı” kavramının 
içini doldururken de Heidegger’den yola çıkar. Heidegger’in ön-ni-
yet (vorhabe/fore-having), ön-görüş (vorsicht/fore-sight), ön-anlayış 
(vorgriff/fore-conception) mefhumları çerçevesinde ele alındığında, 
aslında yorumcu metni okurken her dakika tasarlamaktadır (projec-
ting). Ön-tasarlama, gerçekte, metinle fiilen karşılaşmadan önce do-
ğar ve bizim metin karşısında elde tuttuğumuz beklentilerimizdir. Sü-
rekli tasarlamayla kasdedilen şudur; metin bizim ön-anlayışlarımızı 
yanlışladıkça yeni tasarlamalara yahut bu tasarlamaların teğayyürüne 
sebep olur. Anlamanın ödevi, ileride doğrulanabilecek ön-tasarlama-
lar ile yola çıkmayı sağlamaktır.

“Gelenek (tradition)” ve “özgürlük” kutuplaşması hakikatte vâki’ 
olan bir durum değildir. Özgürlük ve gelenek arasında bu farazî çatış-
manın reddi, aynı zamanda önyargıların özgürce tanzim edilemeye-
ceğini de imâ eder. Fazlur Rahman’ın Gadamer’den yaptığı alıntıda 
olduğu gibi518, tarihsel bir varlık olarak insan her zaman ürünü olduğu 
tarihte adetâ seyyâl bir pozisyondadır. Dolayısıyla, gelenekten özgür-
leşme diye bir hadise söz konusu değildir, gelenek her zaman bizim 
bir cüz’ümüz olmaktan vazgeçmeyecektir. Evvela itiraf edilmesi ge-
reken, tarihsel araştırmada gelenek unsurunun gerçekliğidir, bundan 
sonra geriye onun hermenötik verimliliğini sorgulamak kalacaktır. 
Geleneğe aidiyetimiz ise önyargılarımızda ikâmet eder. Hermenötik, 
bu ilişkiden yola çıkmalıdır. Öyleyse Gadamer’e göre, hermenötik 
bir yöntem icât etme işi değildir, onun işi “anlamanın gerçekleştiği 
şartları ortaya çıkarmaktır”.519 Hatta bundan ötürüdür ki; birçok yazar 
ironik bir biçimde Gadamer’in kitabının “Hakikat ve Yöntem” yerine 
“Hakikat versus Yöntem” şeklinde isimlendirilmesi gerektiğini ifa-
de etmişlerdir. Fazlur Rahman, Gadamer’in bireyi geleneğe ve tarihe 
sıkı sıkıya rapteden teorisine, kendilerinden önceki birikime rağmen, 
yaşadıkları dönemde devrimsel dönüşümlere sebep olan insanları 
misâl vererek itiraz edecektir.520 O halde, insan, Gadamer’in dediği 
gibi gelenek tarafından zaptedilmiş edilgen bir varlıktan ibâret de-
518 Rahman, İslam	ve	Çağdaşlık, s. 67.
519 Gadamer, a.g.e, c. 2, s. 46.
520 Rahman, İslam	ve	Çağdaşlık, s. 68.
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ğildir, etkindir ve tarihi dönüştürebilir.  Gadamer, Fazlur Rahman’a, 
gerçekte böyle devrimsel dönüşümlerin vâki’ olmadığını söyleyerek 
cevap verirdi şüphesiz. Bizden öncekilerden tevârüs ettiğimiz tarihi 
değiştirdiğimizi sandığımızda bile, etkin tarihin ürünüyüzdür; haki-
katte dönüşüm dediğimiz şey de geleneğin farklı bir tezâhüründen 
ibârettir.

Gadamer’e göre anlam metinde verili değildir, anlama bir varlık 
hâlidir ve yorumcuda vukû bulur. Daha önce sözü geçen, Betti ta-
rafından yapılan ve Fazlur Rahman tarafından kabul gören kognitif 
yorum ile normatif yorum arasındaki ayrıma, Gadamer’in itirazı bu 
noktadan neşet eder. Betti’nin bahsettiği bu ayrım aslında gerçek de-
ğildir, tamamıyla yapay ve itibarîdir.521 Hukuki ve teolojik hermenöti-
ğin daha önceki uygulamalarında görüldüğü üzere, hakikatte, anlama 
ve uygulama birbirinden ayırt edilemez, aksine üniter bir yapı sergi-
lerler. Öyleyse, tıpkı oyun modellemesinde görüldüğü gibi, nesne ve 
özne arasında binâ edilen bu diyalektik kurgusaldır; oyunun üretimi, 
oyun metninin anlamıyla iç içedir. Oyun anlam olmadan oynanama-
yacağına göre, anlam da oyun olmadan şahsiyetine kavuşamayacak-
tır.

Gadamer’in insanın sınırlılığını gözler önüne seren ve açımlayan 
fikirleri, nesnel bilginin Kartezyen elde ediliş sürecine büyük bir dar-
be vurdu. Dilthey, tin bilimleri ve doğa bilimleri arasında keskin bir 
ayrım gözeterek, doğa bilimlerinin yöntemlerinin tin bilimlerine tat-
bik edilmesine şiddetle karşı çıkmıştı.522 Dilthey, tin bilimlerine mâtuf 
nesnel bilginin nasıl mümkün olacağına dâir Kantçı sorunun peşine 
düşmüştü. Tıpkı Kant’ın salt aklın eleştirisini yapması gibi, o da bir 
bakıma tarihsel aklın eleştirisini yapmıştı.523 Bu manada, Gadamer 
için Dilthey’in epistemolojik çabaları aydınlanmanın radikalizas-
yonundan ötesini ifâde etmeyecektir. Çünkü her halükârda Dilthey, 
tarihsel bilincin etkin tarihi aşabileceğini ve yorumcunun kendisini, 
metni yazan (veya tarihi yapan) kimsenin yerine koymasının müm-
kün olabileceğini kabul etmiştir.

Gadamer’in anlama ile yorumu eş gören ontolojik perspektifi me-
todik bağlamda elle tutulur varsayımlar sağlamasa da, Dilthey’in çiz-

521 Gadamer, a.g.e, c. 2, s. 63-69.
522 Wilhelm Dilthey, Hermeneutik	ve	Tin	Bilimleri,	(çev. Doğan Özlem, İstanbul: 
Notos Kitap, 2011), s. 78-90. 
523 Gadamer, a.g.e, c. 1, s. 303-335. 
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gisini tutan Betti’ye ve Kartezyen nesnel bilgiye yönelik tenkitleri 
manidardır. Gadamer, Fazlur Rahman’ın metodolojik üretimlerini, 
öncül varsayımlarından soyutlamadan sorgulamak için önemli basa-
maklar sağlar. Evvelâ Kur’ân yorumunda da, anlama ve uygulama 
meyânında derecesel bir farklılık gözetmek imkânsızdır. En niha-
yetinde, Yasin Aktay’ın da ifade ettiği gibi, Kur’ân öğüt almak için 
vardır ve anlaşılması tatbik edilmesinden farklı bir kademeye işâret 
etmeyecektir. Tıpkı Gadamer’in söylediği şekliyle, bir hukukçu için 
hukukî bir yasa, uygulamadan yoksun bir “anlam” ile hakikatte bir 
“anlam”a sahip olmayacaktır. Gadamer’in eleştirileri ikinci olarak, 
Fazlur Rahman’da Kartezyen öznenin ortaya çıkışını aşikâr bir bi-
çimde izleyebilmemiz için olanak temin eder. Diltheyci hermenöti-
ğin, yazarın (veya tarihi yapan kişinin) niyetini keşfetmeye yönelik 
hedefini ve hatta yazarın yerine geçmenin mümkün oluşuna yönelik 
söylemini, Kur’ân bağlamında okuduğumuzda çetrefilli bir mesele-
nin içine gireriz. Tarihi yapan insan ile tarih arasındaki münasebe-
te yönelik bir bilinçliliğin, zamandan ve mekândan münezzeh olan 
tarihin tek sahibi bir varlık hakkında ne gibi bir konumu doğuracağı 
sorusu, cevaplanmadan geçilemeyecek bir varoluşsal içeriği hâizdir. 
Öte yandan, evrensel ve küllî yasalar peşinde koşan Kartezyen 
öznenin 200 yılı aşan hâkimiyetinin âlem üzerinde ne gibi sonuçlar 
doğurduğunu gözden geçirmeyi atlamamak lazım gelir. Bana kalırsa, 
fıkhın ihtiyaç duyduğu, işleme alanını daraltacak ve kısırlaştıracak 
bir dizi yüksek yasa değil, tarihselciliğin de takdir edeceği gibi verili 
yerellikleri ve onunla bağlantılı sosyal yapıları sahici bir tarzda tekrar 
incelemeye tâbi tutmasıdır.

Yunus KOCABIYIK

Teşekkür ederim. Birinci müzakerecimiz fakültemiz Tefsir Ana-
bilim Dalı Araştırma Görevlisi Hasan Yücel hocamızı kürsüye davet 
ediyorum. Buyurun hocam.
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IV. OTURUM: Müzakere

Ar. Gör. Hasan YÜCEL

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir ABD.)

Saygıdeğer hocalarım, kıymetli misafirler. Hepinizi saygıyla se-
lamlıyorum. Önemli gördüğüm bir mesele. Kur’an tercüme faaliyet-
lerinin ne zaman başladığına dair. Giriş kısmında tercüme faaliyetle-
rinin Cumhuriyet döneminde başladığını zikrettiniz. Sonuç kısmında 
ise Cumhuriyet döneminde nükseden diye bir ifade kullandınız. Cum-
huriyet döneminde nüksetmesi demek bu faaliyetin daha önce oldu-
ğunun bir göstergesidir. Dolayısıyla bu bir çelişki arz etmekte, benim 
gördüğüm kadarıyla Kur’an tercüme faaliyetleri –siz açıkladınız-  
yoğun olarak Cumhuriyet dönemiyle başlıyor, diye eklerseniz daha 
anlaşılır olur. II. Meşrutiyet’in ilanı olan 1908 itibariyle tercüme fa-
aliyetleri had safhaya ulaşıyor.  Yine Hasan Basri Çantay’ın mealine 
yöneltilen eleştirilerden söz ettiniz. Bu eleştirileri sadece Ali Fikri 
Yavuz’un eleştirileriyle sınırlamanız iyi olmamış. En azından dipnot-
ta şu kişilerin de eleştirileri vardır bakınız diyebilirdiniz. Yine aynı 
konuda Salih Akdemir hocamızın eleştirilerine yer verdiniz. Hemen 
peşinden bu eleştiriler dikkate alınarak zamanın Diyanet İşleri Baş-
kanı Rifat Börekçi tarafından Kur’an tercümelerine yeni bir şekil ge-
tirme arzusundan bahsettiniz. Bu bana anakronizmi hatırlatıyor. Salih 
bey 1950’de doğup halen yaşayan bir hocamız. Allah uzun ömürler 
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versin. Rıfat Börekçi ise 1941 yılında vefat etti. Dolayısıyla Salih be-
yin eleştirilerini zikredip Rıfat Börekçi’nin bu eleştirilere binaen bir 
çalışma yaptığını söylemeniz tarihsel açıdan biraz ters olmuş. Benzer 
eleştiriler söylenmiştir ama onları kimin söylediğini ifade ederek Rı-
fat Börekçi’ye atfetseydiniz çok daha güzel olurdu. Bunun dışında 
başlıklarda dikkatimi çeken konu hep Kur’an tercümeleri yani meal-
ler. Ama içerik hep tefsirler. Diğer arkadaşlarımızda da böyle. Şunu 
sormak istiyorum. Acaba Kur’an tercümesi denilince tefsirler mi an-
laşılıyor? Yoksa sadece onların mealleri mi anlaşılıyor? Eğer sadece 
mealler anlaşılıyorsa tefsirlerine çok fazla girmenize gerek yok. Ama 
tefsirler anlaşılıyorsa o zaman yaptığınız çok doğru bir çalışma ola-
caktır. Yine çalışmanızda Hasan Basri Çantay’ın eserlerinden söz etti-
niz. Bu eserlerin gün yüzüne çıkarılmasını vurgulamışsınız. Bunu ben 
de çok önemli görüyorum. Bu yönden sizi kutluyorum tespitinizden 
dolayı. Mukattaa harflerinin Hasan Basri Çantay tarafından şifre ola-
rak yorumlandığını söylediniz. Allah ile Hz. Peygamber arasında bir 
şifre olarak yorumladığını söylediniz. Bununla ilgili çeşitli yorumlar 
var. Bu da benimsenebilir ancak Kur’an anlaşılmak için gönderildi. 
Anlaşılmak için gönderilen bir kitapta şifreye gerek var mı? Veya Al-
lah Hz. Peygamber ile arasına bir sır koyacaksa bunu Kur’an koyup 
bizi meraklandırmak yerine kendi aralarında bunu yapabilirlerdi. Bu 
konuya en azında bir eleştiri ya da temas olsaydı iyi olurdu. Sormak 
istediğim son soru şu olacak. Hasan Basri Çantay’ın mealinde soru 
edatı varmış gibi cümleleri kullandığını söylediniz. Hani bir ayeti ke-
rime olduğu gibi bir meal yerine soru tarzında verildi, diye bir ifade 
gördüm. Bunun sebebini de ehl-i sünnet inancına uygun düşmesi ola-
rak söylediniz. Evet belki inanç açısından bir takım mahzurlar vardır. 
Sebebin şu olduğunu düşünüyorum. Kur’an sözlü bir metin sizin de 
dediğiniz gibi. O zamanın ifade tarzı ben konuşurken bu söyledikle-
rimde haklı olabilirim diye bir şey söylersem soru işareti var demek-
tir. Ama bunu yazıya dökerken bu söylediklerim haklı mı, diye soru 
işareti koyarım ki bu iki dil arasındaki üslup farklılığıdır. Nedenin bu 
olduğu daha makul görünmektedir. Sizin hakkınızdaki değerlendir-
melerimi bu şekilde arz ettikten sonra Merve hanımın tebliğiyle ilgili 
konuşmak istiyorum.

Merve hanım da bize, mevcut Kur’an mealleri ve halkı meal al-
gısı konusundan söz etti. Burada tercümede gaye meselesinden bah-
setti. İfadesiyle tercümedeki gaye Mevdudi’nin ifadesiyle zamanın 
ihtiyaçlarını gözeterek Allah’ın rızasını umarak eser hazırlamak diye 
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ifade ettiniz. Günümüzde ise bu durumun biraz değiştiğini söyledi-
niz. Halbuki, her işte Allah rızası gözetilir. Temelde bu vardır. Ama 
yapılan bütün çalışmalar bir ihtiyaçtan dolayı yapılmıştır. Temelde 
Allah rızası vardır ama keşifleri bile insanlar ihtiyaçlardan dolayı ya-
parlar. Bunun için tercümelerin asıl gayesi yine Mevdudi’nin dedi-
ği gibi bence olmalı günümüzde bundan çok da farklı bir durumun 
olması bence mümkün değil. Kur’an’ı hayatımıza tatbik etmek diye 
bir cümle kullandınız. Kur’an hayatımıza tabi ki tatbik edilecek ama 
Kur’an hayata tatbik edilen bir kitap diye söylediğiniz zaman insanın 
söylenen ayetlerde, cümlelerde herhangi bir yorum hakkı kalmıyor. 
Yani motomot uygulanması gereken bir kitap gibi anlaşılabilir. Ayet-
lerdeki “hiç mi akletmiyorsunuz?” “neden düşünmüyorsunuz” gibi 
ifadeler askıda kalır. Kur’an’ı hayatımıza modomod uygulamak değil 
de onu hayatımızda nasıl yaşayacağımıza belli başlı kurallar koyan, 
bir örnek teşkil eden bir kitap olarak vurgulamak bence güzel olacak-
tır. En önemli noktalardan birisi Araf Suresi 31. Ayetteki Mustafa Öz-
türk’ün mealini vererek yaptığınız yorum. Hepimiz biliriz. Yemek du-
ası olarak kullanırız. “Yiyiniz içiniz israf etmeyiniz” ayeti kerimesi. 
Mustafa Öztürk’ün bunun hac ile bağlantısını anlatarak bir yorumunu 
verdiniz. Ancak şunu ifade etmediniz ki bu yorum ilk olarak Mustafa 
Öztürk tarafından değil Mustafa Öztürk 2009 yılında mealini çıkardı. 
Daha önce sayın hocamız Prof. Dr. M. Akif Koç bir makalesinde dile 
getiriyor. İslamiyat dergisinde çıkan makalesinde. En azından bu yo-
rumun Mustafa Öztürk’e has olmadığını, sizin de belirtmenizi açıkça-
sı beklemiştim. Zira Mustafa Öztürk de ben bunu şuradan aldım diye 
bir ifade kullanmaması önemli bir nokta. Bir de şu soruyu sormak 
istiyorum. Sizin bu tebliğinizden şunu beklemiştim. Kaç tane meal 
var acaba? Çok diyoruz ama kaç tane meal var? Siz de bu konuyu 
araştıran birisi olarak hangisi daha önemli, hangisini tavsiye edersiniz 
diye sormak istiyorum. 

Son olarak üçüncü tebliğle ilgili birkaç konuya değinmek istiyo-
rum. Sayın Hatice hanım, öncelikle Hamdi Yazır’ın tefsirinin baskı 
tarihini1935 ve 1939 olarak not almışsınız. Yaptığı çalışmanın 12 
yıl sürdüğünü söyledik. 1926’da başlayan bu çalışma 1938’de sona 
ermiştir. Dolayısıyla 1935 tarihinde nasıl baskı çıkarılmış? İfade et-
menizi beklemiştim. Tahminim şudur ki o ana kadar olan ciltlerin ba-
sılmasıdır. Ama bunu dile getirmeniz bizim için güzel olacak. Ayrıca 
baskı tarihi 1939 değil 1938’de bitiyor benim araştırmalarıma göre. 
Bu konuyu araştıran bir kişi olarak eserin sadeleştirilmiş şeklini kul-
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lanmaktan ziyade eserin 1935 baskısı olan asıl nüshasını kullanmanız 
daha iyi olacaktı. Bu önemli bir nokta. Hamdi Yazır’ın tefsirini ya-
zarken bazı çekincelerinin olduğunu da zikrettiniz. Bu çekincelerin 
ne olduğunu dipnotta ya da metnin bir bölümünde verseydiniz daha 
verimli olacaktı.

Genel olarak bir konuda değerlendirme yapacak olursam, arka-
daşlar bundan sonra yapacağınız çalışmalara ek olması, daha başa-
rılı olmanız için bunları söylüyorum. Yoksa sizin şevkiniz kırmak 
için değil. Transkripsiyon alfabesini kullanmanızı hepinize tavsiye 
ediyorum. Bir metni okurken ayın mı, elif mi, ha mı hâ mı, he mi 
ne olduğunu bununla ancak kolaylıkla anlayabilirim. Bu önemli bir 
konu. Ondan sonra ismini zikrettiğiniz müellifin ölüm tarihini genel-
likle vermemişsiniz. Dipnotları ihmal eden arkadaşlarımız var. Bu 
çok önemli. Bahsettiğiniz şahsın hangi dönemde yaşadığını bilirsek 
dönemin sosyal psikolojik şartlarını da düşünürüz. Ve daha güzel 
yorum yapma imkanımız olur. En azından şu olmalı. Hazırladığınız 
tebliğde bir bütünlük önemli. Metninizin bir yerinde tarihleri verirken 
bir yerinde vermemiş olmanız bu açıkçası pek hoş görünmüyor. Bir 
de kullandığınız ayetlerin hangi sureye ait olduğunu, surelerin hangi 
sırada olduğunu çoğunlukla zikretmemişsiniz. Bunların da yer alması 
bizim ve okuyucular için önemli. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın 
başkan süre için özür diliyorum. 

Yunus KOCABIYIK

Sayın hocamız Hasan Yücel’e katkılarından dolayı teşekkür edi-
yorum. Şimdi ikinci müzakerecimiz Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Tefsir ABD. araştırma görevlisi ve Ankara Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Tefsir ABD Doktora öğrencisi sayın Aytmirza 
Satıbaldiev’i kürsüye davet ediyorum. 
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Ar. Gör. AYTMIRZA SATIBALDİEV

(Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir ABD.  
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir ABD – 

Doktora)

Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Lütfi Doğan hocam, kıymetli 
hocalarım, değerli katılımcılar, değerli tebliğci arkadaşlar. Hepiniz 
hoş geldiniz.

Konuşmama başlamadan önce bir yabancı olarak konuşurken hata 
edersem affınızı bekliyorum. Şimdi burada dünden beri müzakere-
cilerimiz tebliğcilerimizin tebliğ hazırlarken dikkat etmesi gereken 
birçok hususlara değindiler. Onların söylediklerini dikkate almanızı 
isterim. Şimdi vakit kaybetmeden Elif Kübra Aslandoğdu bizlere,  
The Encyclopeadia of Islam’ın birinci ve ikinci baskılarındaki Tefsir 
maddelerinin değerlendirilmesi ve DİA’nın İslam ansiklopedisi Tefsir 
maddesiyle karşılaştırılması başlığı altında bir tebliğ sundu. Kısa bir 
giriş yapmış, bu konuya biraz geniş yer verebilirdi. Konun anlaşılması 
ve katılımcıların bilgi edinebilmesi için bir az geniş bilgi verilebilirdi. 
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Bu konuyu ele alan şahsın kim olduğu? Yaşadığı dönem ve etkilendi-
ği oryantalist alimler hakkında biraz bilgi verebilirdi. Konun aydın-
lık kazanılması için bu şahısların düşünceleri ve etkilendiği şahıs ve 
kaynakların tanıtılması önemlidir. Kaynak olarak esas aldığı İslam 
kaynakları hangilerdir? Hangi kaynakları kullanmışlar? Günümüzde 
İslam ansiklopedilerinin yazılışı ve içeriğindeki bu maddelerin ha-
zırlanması konusunda araştırmalarda bulunurken konuyu ilgilendiren 
farklı kaynaklarda yararlanarak konuyu zenginleştirmek gerekir. Bu 
bir eleştiri değil sadece benim açımdan eksik kalmış diye bileceğim 
hususlardır. Genç tebliğcilerimizin ilk defa buraya çıkıp cesaret edip 
tebliğ sunmalarının kendisi mutlu verecek bir olaydır. Gayet de güzel 
tebliğlerin sunulduğu düşüncesindeyim.

Konu itibariyle biribirine benzeyen Aynısı Senanur Konuk öğ-
rencimiz için bu iki değerlendirmede de baskı yılı ile ilgili farklılık-
ları görüyorum. Birinci baskının 1934 yılında basıldığını ve ikinci 
baskının ise 1939 yılında basılmıştır. Daha önce sordum ama genel 
bir bilgi alamadım. Belki arkadaşlarımız sınırlı bir süre verildiği için 
arkadaşlarımız kısaltmaya çalışırken bazı bilgileri sunamamış olabi-
lirler. Onun için genel itibariyle tebliğcilerimizin izledikleri ve konu 
sunumu itibariyle eksik görülmüş yönü bakımında ben de diğer mü-
zakereci arkadaşların dediklerine katılıyorum.

Son olarak da Miraç Can Uğur arkadaşımızın tebliğine değinmek 
istiyorum. Kendisi bizlere, Modern dönemde Kur’an yorumu ve Her-
meneutik Fazlur Rahman örneği adlı tebliğini sundu. Ama ben tebliği 
dinlerken Fazlur Rahman’ın Kur’an yorumundan öte bir hermeneutik 
ve tarihselcilik dinledim. Fazlur Rahman’ın bizim İslam dünyasında 
Kur’an yorumuyla ilgili olarak eleştirdiği alimler üzerinde de duru-
labilirdi. Daha çok oryantalistler üzerindeki tenkitler üzerinde du-
rulmuş. Bunu ilk defa tebliğ sunmalarına bağlıyorum. Arkadaşımız 
dipnot konusunda hassasiyet göstermiş. Tebliğ sunumlarında bazı 
eksikliklerin olması tebliğci arkadaşlarımızın ilk defa tebliğ sunmala-
rına bağlıyorum. Hepinize teşekkür ederim.
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TEFSİR TEBLİĞLERİYLE İLGİLİ ARA 
DEĞERLENDİRMELER:

Sn. Lütfi DOĞAN

Diyanet İşleri Eski Başkanı ve İSİLAY Mütevelli Heyet Başkanı

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbilalemin. Vessalâtü 
vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

Muhterem başkan, değerli hazirun. Allah’ın selamı hepinizin ve 
hepimizin üzerine olsun. Sözlerime başlarken değerli başkanıma izin 
verdiği için teşekkür ediyorum. Efendim, öncelikle şunu arz etmek 
isterim. Bu kıymetli genç evlatlarımızın bu kadar güzel hazırlık yap-
maları ve hazırladıkları bu güzel tebliğlerini son derece dikkat çekici 
ve takdire değer bir üslup ile dinleyen bizlere takdim etmelerinden 
dolayı da ayrı ayrı hepsini tebrik ediyor ve başarılarının devamını 
Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Az önce değerli Profesörümüz 
Eyüp Baş beyin izahat buyurduğu gibi konuşmalarda isimleri geçen 
iki muhterem büyüğümüzle alakalı bazı düşünceler var. Onu arz ede-
ceğim sonra da tebriklerimi, teşekkürlerimi sunarak huzurlarınızdan 
ayrılacağım. Birincisi Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır hoca efendi 
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merhum. Tabi ben talebe olarak ilk defa onun Metalib ve Mezahib 
adlı bir eseri Fransızcadan dilimize tercüme etmişti. Oradan tanıdım. 
Ayrıca Hak Dini Kur’an Dilini okuyunca hoca efendiye hürmetlerimi, 
takdirlerimi arz ediyordum. Ne çare ki yüz yüze görüşmek mümkün 
olmadı. Benim doğumum 1931 onun vefatı zannediyorum 1942’ler-
de. Vefatından sonra daha ziyade eserlerini tanıdım. Ama kendisini 
daima rahmetle ve minnetle anıyorum. Dikkatimi çeken bir konu şu. 
Bugüne kadar Hak Dini Kur’an Dili adlı tefsirini Türkiye’mizde aşa-
bilecek bir tefsir yazılmadığını söyleyenler oluyor. Ben de aynı şeyi 
tekrarlamış oluyorum. Ama kendisini birlikte rahmetle analım diye 
tefsirini yazar ve başına bir tazarru koyduğunu hepiniz biliyorsunuz. 
Talebeliğimde onu ezberlediğim için onu okumak istiyorum.

Bismillahirrahmanirrahim

İlahi! Hamdini sözüme sertac ettim, zikrini kalbime mi’rac ettim, 
kitabını kendime minhac ettim.Ben yoktum var ettin, varlığından 
haberdar ettin, aşkınla gönlümü bikarar ettin.

İnayetine sığındım, kapına geldim, hidayetine sığındım, kapına 
geldim, hidayetine sığındım lutfuna geldim, kulluk edemedim affına 
geldim.

Şaşırtma beni, doğruyu söylet, neş’eni duyur, hakikati öğret. Sen 
duyurmazsan ben duyamam, sen söyletmezsen ben söyleyemem, Sen 
sevdirmezsen ben sevemem.

Sevdir bize hep sevdiklerini yerdir bize hep yerdiklerini, yar et 
bize erdirdiklerini.

Sevdin Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hil’atı risaleti giy-
dirdin.

Makam-ı İbrahim’den Makam-ı Mahmud’a erdirdin. Server-i as-
fiya kıldın.

Hatemi Enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salat ü selam 
tahiyyat-ü ikram her türlü ihtiram ona onun Al-ü Eshab-ü etbaına Ya 
Rab…
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Bir şey olarak baş tarafa bu tazarruyu koymuş ondan sonra bu gü-
zel tefsirini yazmıştır. Ancak yazıldığında o günün konuşma lisanına 
göre yazıldığı için oldukça ağırdır. Zannediyorum son zamanlarda 
aslına dokunmayarak bir sadeleştirme yapıldı ve yazıldı. Ancak bu 
hizmeti yapanların şu anda isimleri aklımda değil. 

Netice, Muhammed Hamdi Yazır merhumu ve emsali ilim adam-
larımızı İslamiyet’e hizmetlerinden dolayı takdir, teşekkür ve rahme-
tle anıyorum. Makamları nur olsun.

Hasan Basri Çantay hoca efendi ile yüz yüze tanışma fırsatı 
şöyle oldu. Ankara İlahiyatta öğrenciydim. Aynı zamanda müftü 
yardımcılığı görevinde bulunuyordum. Allah razı  olsun o zaman ki 
teşkilat Ramazan ve Ramazan dışında 45 günlük bir görev yapmak 
üzere Bursa ve Balıkesir illerimize ve bu illerin kazalarında vaaz ver-
mek üzere –o zaman öyle bir takdirdi- gittik. Balıkesir ilimizde mer-
hum Mehmet Emre hoca efendi müftü bulunuyor idi. Mehmet Emre 
hoca efendi her türlü hürmete şayan, takdire layık bir müftü efendi-
ydi. Daha sonra Bilecik’e nakledildi. Ve Bursa’da Hakkın rahmetine 
kavuştu. Mekanı cennet olsun. Mehmet Emre efendiyi çok daha önce 
tanıma fırsatım olmuştu. Her yönüyle kamil bir insan, yetişkin bir 
din alimimizdi. O zatı muhterem ile tanışmak benim için büyük bir 
şeref oldu. Balıkesir’e gitmişken kendisiyle müzakere ederek mer-
hum Hasan Basri Çantay hoca efendiyi ziyaret edelim dedik. Ve onun 
yanına gittik. Bir Cuma günü ikindi namazı sonrası evinde ziyaret 
ettik. O gün Paşa camisinde öğle namazını müteakip ders yapmıştım. 
Tabi gittik oturduk, hal hatır sorduktan sonra Paşa camisinde ben 
oturamadım, oradan geçiyordum ama ben edebiyatçıyım, bir genç 
konuşuyordu. Memnun da oldum ama dinleyemedim, dedi. Sonra 
müftü efendi bu misafir –fakir için- bu o şahıstır, dedi. Ondan sonra 
tabi daha güzel konuşmalar oldu. Mealinden bahsettim. Çok istifade 
ettiğimi, yararlandığımı kendisine söyledim. Makamı nur olsun. Dua 
etti. Söylemek istediğim nokta şudur. Hasan Basri Çantay hoca efendi 
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merhumun Kur’an-ı Hakim ve meali adlı bu üç ciltlik Kur’an-ı Ker-
im meali –değerli evladımız son derece güzel izahatlarda bulundu- 
hakikaten o devirde yazılıp neşredildiği devirden bugüne kadar da, 
bugünden sonra da istifade edilecek bir eserdir. Hatta şunu söylemek 
mümkündür. Daha sonra meal hazırlayan hoca efendilerimizin hepsi 
onun mealinden yararlanmışlardır. Merhum İstanbul müftü vekilimiz 
ve Kadıköy müftümüzdü. İsmi şu an aklıma gelmedi. Çok sevdiğim 
bir insandı. Allah makamını cennet etsin. Biraz tenkit ediyor ama ten-
kitleri de ondan istifade ederek yazdığını söylemek mümkün. Ama 
gerek kendileri gerek hoca efendiler milletimize büyük hizmetleri 
olmuştur. Hepsini takdirle, minnetle anıyor bu toplantılarımızı ter-
tip eden başta Prof. Dr. Eyüp Baş beyefendiye, imkanlarını bizim 
için bahşeden Diyanet İşleri Başkanlığımız yetkililerine bu güzel 
toplantılara katılıp dinleyen muhterem ziyaretçilere ve burada fiilen 
hizmet eden, tebliğler sunan, bizleri aydınlatan kıymetli evlatlarıma 
Allahu Zülcelal’den üstün başarılar diliyor. Hepinizi Allah’a emanet 
ediyorum. Allah’ın selamı hepinizin, hepimizin üzerine olsun diyo-
rum. Selamun Aleyküm.
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Sn. Hasan Tahsin FEYİZLİ
“Feyzu’l-Furkan Kur’ân-ı Kerim ve Açıklamalı Meali”nin Yazarı

Selamun aleyküm. Kıymetli kardeşlerim. Allah razı olsun. Sizinle 
yüz yüze görüşmemizden dolayı hemen sözüme başlamadan önce bir 
sözümü tekrarlamak isterim.

Göz nereye bakar gönül oraya akar

Gönül nereye akar ayak oraya gider, derim. 

Hepinizin gönlünüzün buraya aktığından ve buraya geldiğinizden 
dolayı Allah hepinizden razı olsun. Kıymetli genç, ilerinin din 
bağlamında yükselme isteyen kardeşlerim. Gerçekten bu yaşta bir 
gayret göstermişler. Allah daha da devamını kendilerine nasip et-
sin. 1934 Kırşehir merkez doğumluyum. Hafızlığımı orada bitird-
im. 1950’de İstanbul’a geldim. Medrese tahsilimi bitirdim. Bu ara-
da İmam Hatip okulunun ilk talebelerindenim. Hasan Basri Çantay 
–Allah rahmet etsin- hocamızdır. Ondan da ders aldık. Ömer Nasuhi 
Bilmen gibi. Vakti uzatmayacağım. Bu babda İmam Hatip okulunun 
ve Yüksek İslam Enstitüsünün ilk mezunlarından olarak İmam Hatip 
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liselerinde Kur’an-ı Kerim, tefsir, Arapça dersleri okuttum. Kur’an-ı 
Kerim meali, hemen hemen 20 kadar mealler vardır. Ve bunların 
birçok iyi tarafları ve bir de enflasyon tarafları var. Meal enflasyonu 
yayınevinin arzusu, piyasa arzusu birçok meallerin çıkış nedenleri. 
Son arkadaşımızın hermonotik konusu söyleyenin maksadını okuy-
ana maksadın anlaşılmasını temin etmektir. Hermonotikten maksat 
metnin maksadını okuyana veya dinleyene maksadını anlatmaktır 
hermonotik. Şimdi buna riayet edilmeden bir tercüme furyası gibi 
meallerin çoğu ele alınmıştır. Birbirinden hemen hemen kelime fark-
larıyla ele alınmıştır. Gereği ve maksat nedir? Cenab-ı Hakk bizden 
neyi istiyor? Neyi öğretmek istiyor? Hangi, neyi değiştirmek istiy-
or? Ki ben şöyle de demişimdir. Hocalar Kur’an üzerinden kahra-
manlık yapmasınlar. Kur’an’ın kahramanlığını göstersinler. Çünkü 
Kur’an’ın kendisi kahramandır. Ne bakımdan? İnkılab yapma, ruhları 
değiştirme, zihniyet değiştirme bakımından gelmiştir. Zihniyeti 
değiştirmiştir. Toplumu değiştirmiştir. Şimdi ben bunu düşündüm. 
İşte hermonotik bakımından düşündüm. Hollanda’da master ve dok-
tora işlerini yaptım. Burada da onu sordular. Şimdi Cenab-ı Hakk 
neyi istiyor? Rabb kelimesi besleyen, büyüten midir yalnız? Firavun 
niye ben Rabbim dedi? Firavun besleyip büyütüyor muydu? Hayır. 
Otorite sahibiyim diyordu. Otorite sahibi benim. Musa’nın tanrısının 
sözü benim yönetimimde geçmez, onun için ben Rabbım diyordu. 
Bunları ifade ettim. İyya kena’budu, yalnız sana kulluk, ibadet ederiz 
başka bir şey yapmaz mıyız? Müşrikler de bir -kurumsal olarak- Al-
lah’ı tanıyorlardı. Ama Allah’ın hükümlerinin hayatlarında geçerli 
olmasını kabul etmiyorlardı. Fark burada, bu farkları belirttim. Yusuf 
Suresi’nin 106.ayetinde “Onların çoğu imanlarına şirk karıştırmadan 
inanmazlar” Onlar kim? Kralı Allah’tan üstün tutanlar. Kralın emrini 
Allah’tan üstün tutanlar. Kralın emri geçerli. Kralın emrini Allah’ın 
emrinden yeğ tutanlar, anlamıyla şirke nasıl girildiğini ayetlerle ger-
ek bilimsel olarak her dalın kendi profesörleriyle görüşerek bir alak 
ne demektir? Tevilden tahrife doğru giden bir konuşmacının yaptığı 
gibi alak, Allah insanı alaka ve sevgiden yaratmıştır diyor mealde 
tövbe estağfirullah. Alaka ve sevgiden. Televizyonlarda bol ve güzel 
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konuşuyor. Ama tevilden tahrife doğru büyük bir eser yazılmış hak-
kında neyse. Alak, embriyo onun gelişimi ne lazımsa orada bütün ilim 
adamları, 5 sene metin, 5 sene de açıklama o bakımdan şimdi Elham-
dulillah 900 bin olmuş baskısı. Bir göz doktoru geldi. Ben dedi başka 
bir adam oldum bu meali okuyunca dedi. 45 yaşındayım dedi. Benim 
amacım şu. Elmalı Meali, Elmalı Meali, Elmalı Meali… Elmalı Mea-
li yok ki. Elmalı Meali üzerinden bir nevi –kusura bakmasınlar- ölü 
sömürüsü yapıyorlar diye tabir ediyorum. Çünkü değiştir bir iki ke-
limeyi. Kendi cümlelerini yazıyorlar. O bakımdan maksada, manaya 
inmiyorlar. Bunları düşünerek, başka radyo ve televizyonlarda çok 
ilgi çektiği için meal Feyzu’l-Furkan ismiyle bunu sordular. Allah 
razı olsun. Ben de bu şekliyle kısacık meallerin bu maksadı vermiy-
orsa, toplumu değiştirmeye yönelik bir zihniyet değişimi ama cümlel-
eri değiştirmeden, yamultmadan, ibare manasından şaşmadan vermek 
kaydıyla çalışanlardan Allah razı olsun derim. Hepinize tekrar teşek-
kür ederim. Allah razı olsun.

Yunus KOCABIYIK

Bizlere katkılarından dolayı Lütfi Doğan hocamıza ve Hasan Tah-
sin Feyizli hocamıza teşekkür ediyoruz. Oturumumuz burada sona 
ermiştir. Bizleri dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz.
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BEŞİNCİ OTURUM
 

Oturum Başkanı: Necati AKYÜZ

1. İsa GÜCEYÜZ, İslamî	İlimler	İçerisinde	Bir	Dil	
Olarak	Arapça 

2. Namık BOZDEMİR, Sibeveyh	ve	İslam	Medeniyetine	Kat-
kıları 

3. Enbiya DÜNDAR, El-Cahız	ve	İslam	Medeniyetine	Olan	
Katkıları 

4. Saliha KIZILKAYA, İbn	Tüfeyl’de	Din	Tasavvuru;	
Hayy	Bin	Yakzan	Örneği 

5. Şeyma ÖZDEMİR, İbn	Haldun	Düşüncesinde	
Medeniyet 

6. Hilal Sargın, Bilinen	ve	Bilinmeyen	Yönleriyle	İbn	Hazm  

Müzakereciler:			1. Eyüp AYAZ
            2. Mehmet Fatih KUTAN
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Oturum Başkanı: Necati AKYÜZ

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf, 

İLAMER İslam Tarihi Araştırma Grubu Öğrencisi)

Değerli hocalarım, kıymetli misafirler. İslam Medeniyetinin Yapı 
Taşları-II öğrenci sempozyumumuzun beşinci oturumuna hepiniz hoş 
geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi 4. Sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda İLAMER İslam Tarihi 
Araştırma Grubu öğrencisiyim. Bu oturumda 6 arkadaşımız bizlere 
tebliğlerini sunacak. İlk tebliğcimiz İsa Güceyüz. Kendileri Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3.sınıf öğrencisidir. Aynı zamanda 
İLAMER Arap Dili Ve Belagatı Araştırma Grubu öğrencisidir. 
Tebliğinin konusu “İslami ilimler içerisinde bir dil olarak Arapça”dır. 
Sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun.
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“İSLAMÎ İLİMLER İÇERİSİNDE BİR DİL OLARAK 
ARAPÇA”

İSA GÜCEYÜZ

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf, 

İLAMER Arap Dili ve Belagatı Araştırma Grubu Öğrencisi)

Ben bu çalışmamda sizlere öncelikle dil olgusu hakkında genel bir 
bakış açısı kazandırmaya çalışacağım. Ardından genel özellikleriyle 
Temel İslâmî ilimler içerisinde bir dil olarak Arapçaya, evrelerine, bir 
takım hususiyetlerine değineceğim. Son olarak da Arapça’nın Temel 
İslami ilimlerin anlaşılması noktasındaki rolüne değineceğim. 

Dil Olgusuna Genel Bir Bakış
Dil, konuşma yetisi; Allah’ın insana bahşettiği sayısız nimetler-

den birisidir, aynı zamanda insanı diğer canlılardan ayıran belirgin 
bir özelliktir. Dilin tarihi insanın tarihi kadar eskidir.524 İnsanoğlu Hz. 
Âdem’den itibaren duygu ve düşüncelerini dil yoluyla aktara gelmiş-
tir. 
*Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
524 Mahmud Fehmi Hicâzî, Medhal	ila	ilmi’l-Luğa,	Dâr-u Kuba, Kahire trh., s. 9.
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Âlimler dili birçok, farklı şekillerde tanımlamışlardır. Bunlardan 
birkaçına değinecek olursak; el-İsnevî’ye göre dil, çeşitli manalar için 
vazedilmiş lafızlardan ibarettir. İbnu Cinnî’ye göre ise dil, her milletin 
dilek ve arzularını, maksat ve gayelerini, düşüncelerini ifade ettikleri 
seslerden meydana gelmiş bir konuşma düzenidir.525 Fârâbî’ye dil il-
minin tanımı ise şu şekildedir: “Dil ilmi (‘ilm al-lisan) bütün olarak 
ikiye ayrılır. Onlardan biri herhangi bir toplulukta (umma) bir anlama 
delalet eden sözlerin (alfâz) öğrenilmesi ve bu sözlerin her birinin 
delâlet ettiği anlamların bilgisidir. Diğeri ise bu sözlerin kanunlarının 
bilgisidir”.526 

Yukarıdaki tanımlardan anlaşılacağı üzere genel olarak dil, insan-
lar arasında anlaşmayı sağlayan ve belli başlı birtakım kanunları olan 
bir sistemdir. Bu kanunlara temel olarak dil kaideleri denilmektedir. 
Her dilin kendine özgü birtakım dil kaideleri vardır. Dil canlı bir ol-
gudur ve zaman içerisinde kelime ve kurallarında birtakım değişik-
likler meydana gelmektedir, bu yönüyle dil, sürekli kendini yenileyen 
bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda dil, fertleri aşan toplumsal bir özel-
liğe sahiptir ve o dili konuşan milletlere mâl olmuştur. Bir cemiyeti 
ayakta tutmada dilin ehemmiyeti çok büyüktür, dil milletlerin ortak 
olgusudur.527

Dillerin doğuşu konusunda birçok nazariye ortaya atılmıştır. Bun-
lardan bazıları; vahiy ve ilham nazariyesi, ıstılah ve tevatu’ (uzlaşma 
ve uyuşma) nazariyesi, ses taklidi nazariyesi, meleke ve kuvvet  na-
zariyesi gibi görüşlerdir. (ayrıntı için kuran dili ar) Biz çalışmamızın 
muhtevası gereği bu görüşlerin ayrıntısına yer vermeyeceğiz. Ancak 
hangi fikri kabul edersek edelim, dilerin doğmasındaki en büyük se-
bep; insanların birbirleriyle anlaşma ihtiyacı hissetmeleri, fikir müba-
delesi yaparak yaşamalarına matuftur. Toplumsal varlık alanında ya-
şayan insanın başkaları ile anlaşması zaruridir. İşte bu zaruret dillerin 
gelişip, genişlemesini beraberinde getirmiştir.528

525 Hüseyin Küçükkalay,	Kur’ân	Dili	Arapça, Denizkuşları Matbaası, Konya 1969, 
s. 10-11.
526 Farabi,	İhsau’l-	Ulûm,	çev. Ahmet Arslan, Divan Kitap (Yay), Ankara 2011, s. 
49. 
527 Ayrıntlı bilgi için bkz. Küçükkalay, a.g.e., s. 10-16.
528 Ayrıntlı bilgi için bkz. Küçükkalay, a.g.e., s. 21-30.
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Kur’ân dili Arapça’ya Genel Bir Bakış
 Arapça yaşayan diller arasında bir dildir. Ancak Arapça’nın en 

belirgin özelliği Kur’ân’ı Kerim’in Dili olmasıdır. Bu nedenle Müslü-
manlar için çok önemlidir. Aynı zamanda  temel İslâmi ilimleri teşkil 
eden kaynakların Arapça olması bu önemi daha da artırmaktadır.529

 İlimler tarihinin müstakil bir hale gelmesiyle Arap dili ve edebi-
yatı da müstakil bir ilim olarak ortaya çıkmıştır.530 Sonrasında Arapça 
da Fıkıh, Kelam, Tefsir, İslâm Tarihi gibi bir ilim olarak Temel İslâm 
İlimleri içerisinde yerini almıştır

Arapça Sâmi diller ailesindendir. Bu dil ailesinin Hami- Sâmi dil 
köküne bağlı olduğu düşünülmektedir. (İslam ans) Hâmî dilleri üç 
büyük şubeyi içine alır. Bunlar: Mısır dilleri, Kuşî ve Kuzey Afri-
ka’nın bazı yerlerinde bulunan Berberî dilleridir. Sâmî dilleri arasında 
Akkadça, Âramca ve Kenân dillerinin de bulunduğu görülür. Güney 
kısmına gelince; Arapça, Eski Yemen ve Habeş Sâmî dilleri de bu 
kola dâhildir.531 Arapça adına bu sınıflandırma Alman ilim adamları 
Schlozer ve Eichorn tarafından yapılmıştır. Onlar bu Sâmî ismini, 
Hz. Nuh’un oğlu Sâm’ın neslinden muhtelif halk topluluklarının ko-
nuştuğu dil olduğu gerekçesiyle vermişlerdir. Aynı zamanda bu ilim 
adamları Arapça’yı xvııı (18) yüzyılın sonlarına doğru “Sâmî Diller” 
adını verdikleri topluluğa dahil etmişlerdir.532 Arapça bükümlü (çe-
kimli) diller gurubuna girer.

Arapça’nın gelişme ve yayılma evreleri temel olarak şöyledir: 1. 
Eski Arapça, 2. Klasik Arapça ve ona kaynak olan eski edebî lehçe-
ler (6.-7. Yy) 3. Orta Arapça, 4. Yeni (modern) Arapça, 5. Bu son 
iki safhada edebî yazı diline müvazî olarak devamlı gelişen mahallî 
lehçeler.533

529 Musa Yıldız,	Arapça’nın	İslâmî	İlimlerdeki	Yeri	ve	Önemi, (Yayınlanmamış ma-
kale)
530 Kenan Demirayak, M. Sadi Çöğenli,	 Arap	 Edebiyatında	 Kaynaklar,	Atatürk 
Üniv. Fen- Edebiyat Fakültesi Yay., Erzurum 1995, s. X. 
531 Küçükkalay, a.g.e., s. 71.
532 Küçükkalay, a.g.e., s. 82.
533 Nihad M. Çetin, “Arap”, Türkiye	Diyanet	Vakfı	İslâm	Ansiklopedisi, TDV Yay., 
İstanbul 1991, III. Cilt, s. 282.
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Arapça’nın evrelerini ayrıntısı ile anlatmak muhtevamız gereği 
mümkün değildir. Ancak bu dönemlere ana hatlarıyla değinmekte ya-
rar vardır. 

1. Eski Arapça: Bu döneme dair bilgilerimiz eski kitabelere, bir 
dereceye kadar da Araplar’la ilişkileri olmuş kavimlerin metinlerin-
de geçen kabile, şahıs ve yer adlarına dayanmaktadır. Bugün en eski 
Arapça vesika, milattan önce 853- 626 yılları arasında Asurlular’ın 
Aribiler’e (Urubu veya Urbu) karşı yaptıkları savaşlara dair Asurî 
metinlerinde geçen kırk kadar has isimdir. Araplar’a ait en eski ki-
tabeler ise milattan önce 4. Yüzyıl ortalarına kadar çıkan ve müsned 
denilen Güney Arabistan yazısından gelişmiş bir hatla yazılmış me-
tinlerdir. Bu dönemde Ârâmî kültür etkilidir. Ârâmî Kültür etkisini 
milattan sonra 4. Yüzyıl’dan itibaren kaybetmeye başlamıştır.

2. Klasik Arapça: Bugün Klasik Arapça tabirinden anlaşılan şey; 
mevcut en eski edebî metinlerde, Kur’ân ı Kerîm’de ve Hadis i şerif-
lerde gördüğümüz, daha sonraları da Arapça’nın yayıldığı yerlerde 
din, şiir, edebiyat ve ilim dili olarak ana çatısı değişmeden devam 
eden, lehçeler üstü olan Arapça’dır. Bu dönemde yerel lehçeler ol-
makla birlikte bütün kabilelerin kullandığı ortak bir edebî lehçe 
(el- Arabiyye) de mevcuttur. Öncelerden hangi lehçelere dayandığı 
araştırılsa da sonradan Kureyş lehçesine dayandığı kabul edilmiştir. 
Lehçe, Kur’ân eksenli olarak garib ve nadir kelimeler üzerine yapılan 
ilk lugat çalışmaları İbn Abbas’a kadar dayanmaktadır. Bu dönemde 
yazı, sözlü aktarıma dayanan Cahilî Kültür’ün etkisiyle , Arapça’yı 
lâyıkıyla tespite ve aksettirmeye müsait değildi. Hicrî 2. Yüzyıl’ın 
ikinci yarısına kadar Arap yazısı çok fazla kifayetli sayılmazdı. 
Kur’ân da göz önünde bulundurularak yavaş yavaş dilin kaideleri tes-
pit edilmeye başlanmış ve farklı lehçelere ait olan kelimeler tespit 
edilmiştir. Bu dönem kelime çeşitliliği açısından oldukça renkli bir 
dönemdir.534

3. Orta Arapça: Yasin Kahyalıoğlu bu devri şu şekilde açıkla-
maktadır: “ Bu kategoride yer alan Arapça ise; İslâm’dan sonra, özel-
likle Kur’ân tesiriyle dilde meydana gelen üslup değişikliği, yabancı 

534 Bkz. Nihad M. Çetin,“Arap”, TDV	 İslam	 Ansiklopedisi, TDV Yay., İstanbul 
1991, III. Cilt, s. 283.
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kavimlerle kurulan münasebetler sonucu bilhassa Farsça, Yunanca, 
Sanskritçe ve Berberî dillerinden önemli oranda kelime ve terkiplerin 
alındığı bir süreci kapsar”.535 Aynı zamanda 9. Yüzyıl’da Türkler’in 
de İslâmiyet’i kabulü ile birlikte iki dilde de karşılıklı değişiklikler 
meydana gelmeye başlamıştır.536

4. Modern Arapça: 19. Yüzyılın başından itibaren Avrupa ile ya-
kın temasların olduğu dönemdir. (İslam ans) Bu dönemde bir taraftan 
Arapça’ya ait eski metinlerin korunması ve geliştirilmesi, diğer taraf-
tan da ilim, teknik ve sanat alanında birtakım ıstılahların alınması söz 
konusudur. Daha sonrasında bu ıstılahların Arapça karşılıklarını be-
lirlemek maksadıyla çeşitli kurumlar kurulmuştur.537 Bu durum aynı 
zamanda Arapça’yı kullanan ülkelerde ortak bir yazı dili zaruretini de 
doğurmuştur.538

5. Mahalli Lehçeler: Yazı diline paralel olarak, birbirinden uzak 
ve farklı şartlar içerisinde yaşayan bazı lehçeler vardır. Ortak yazı 
dilinin ve her türlü iletişim araçlarının kullanıldığı çağımızda bunla-
rın tutunabilmesi çok fazla mümkün gözükmese de radyo, edebiyat 
(roman, şiir) ve tiyatro gibi alanlarda bu lehçeler kendini gösterebil-
mektedirler.539

Arapça’nın Bazı Özellikleri Ve Gelişmesine Yardımcı Olan 
Âmiller

Arapça kendine has pek çok özelliği bulunan bir dildir. Bir i’rab 
(parsing- -dilidir. Arap ( إشتقاق- derivation) dili, bir türeme ( إعراب 
ça iki ya da daha çok kökün bir kök halinde kaynaştırılmasıyla (co-
inage-  yabancı kelimelrin Arapçaya uygun şekle getirilerek ,( النحت 
kullanılmalarıyla ( Arabization -تعريب ), Arapçaya giren kelimelerle 
(Alien word-دخيل ), eş anlamlı (synoymaus-  zıt iki anlamlı ,( مرادف 
535 Yasin Kahyalıoğlu,	 Şiir	 ve	Nesir	Bağlamında	Arapça’nın	 İslâm	Kültüründeki	
Yeri, Harran ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:19, Ocak- Haziran 2008, s. 87.
536 Nihad M. Çetin,“Arap”, TDV	İslam	Ansiklopedisi, TDV Yay., İstanbul 1991, III. 
Cilt, s. 283.
537 Ayrıntılı bilgi için bkz. Nihad M. Çetin, “Arap”  ve “Ma’hedu Luğa’l- Arabiyye” 
TDV	İslâm	Ansiklopedisi, İstanbul 1991.
538 Kahyalıoğlu, a.g.e., s. 87.
539 Ayrıntılı bilgi için bkz. Nihad M. Çetin,“Arap”, TDV	İslam	Ansiklopedisi, TDV 
Yay., İstanbul 1991, III. Cilt, ve Kahyalıoğlu, a.g.e.
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(amloivalent words األضداد   ), birden fazla anlamı bulunan (homun-
ym:homophone-  kelimeleriyle, sığa ve vezinlerin çeşitleri ( المشترك 
ve çokluklarıyla müfredat ve tabir (expression-تعبير  ) zenginliğine 
(arslan 500 ve kılıcın 1000 kadar ismi olduğu rivayet edilir) sahiptir. 
Mesellesat (farklı okuyuş şekilleri),ibdal (ses değişikliği), el- Kalbul 
Mekanî (bir kelimenin harflerinin yerlerini değiştirmek) özelliğine 
sahiptir. Aynı zamanda kendine has bir musikisi mevcuttur ve bütün 
harfleri sessiz harflerdir. 

Arapça’nın Diğer İslâmî İlimlerin Anlaşılmasına Etkisi 
Ben bu bölümde Arapça’nın uluslararası bir dil olduğuna, kaç ül-

kede konuşulduğuna, ne kadar müslümanın ibadet dili olduğuna de-
ğinemeyeceğim. Daha çok bizim alanımızı ilgilendirdiği için diğer 
Temel İslâmî İlimlerin anlaşılmasına etkisini birkaç örnekle açıkla-
yacağım.

Arapça Kur’ân ı Kerim’in dilidir. Müslümanlar Kur’ân’ı anlaya-
bilmek için Arapça eğitim ve öğretimine büyük önem vermişlerdir. 
Birçok âyet i kerîmede belirtildiği gibi Kur’ân açık bir Arapça ile in-
miştir. Bu bakımdan Arapça hem bir bilim olmuş hem de bir bilim dili 
haline gelmiştir. Kur’ân’ı ve diğer İslâmî kaynakları doğru anlaya-
bilmak için Arapça bilmak bir zarurettir. Dil bilimcilerin ifadelerine 
göre Arapça, sarf, nahiv, belağat ve edebiyat ilimleri gibi 12 ilimden 
müteşekkildir.540 Ignace Goldziher’in “Klasik Arap Literatürü” 
kitabını incelediğimizde görürüz ki Felsefe, Astronomi, Edebiyat, 
Beşeri Bilimler, Dilbilim, Matematik, Tarih, İslâm Hukuku, Coğraf-
ya, Tefsir, Bilim Tarihi, Hadis gibi temel bilimlerin bütün kaynakları 
Arapça’dır. Bu nedenle bu ilimlerin hangisinde ihtisas yaparsak ya-
palım çok iyi bir Arapça bilgisine ihtiyaç vardır.541 İslâm kültür ve 
medeniyetinin dili Arapçadır. Arapçaya alet ilmi diyebiliriz, ancak en 
temel alettir. Birçok âlimimizin ilimleri sınıflandırmasında görürüz 
ki Arapçaya dair ilimler büyük bir yekün teşkil eder. Zira onlara göre 
Sarf ilimlerin anası, nahiv ise babasıdır.542

540 Zekeriya Yılmaz, Din	Öğretiminde	Arapça’nın	Yeri	ve	Önemi,	Nisan 2007. (ya-
yınlanmamış makale).
541 Ignace Goldziher, Klasik	Arap	Literatürü,	Çev. Azmi Yüksel, Rahmi Er, İmaj 
Yayınları, Ankara 1993, s. 11-14.
542 Yılmaz, a.g.e.
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Arapçanın fıkıh ilmindeki yerini ortaya koymak açısından Hârû-
nu’r- Resîd’in huzurunda, el-Kisâî ile Ebû Yûsuf arasında nahiv ko-
nusunda cereyan eden bir münâzarayı vermek yararlı olacaktır. el-
Kisâî’den nakledildigine göre, Ebû Yûsuf, nahiv ilmini kötülemeye 
baslamıstır. el-Kisâî de, Ebû Yûsuf’a nahvin üstünlügünü kabul ettir-
mek için nahivle alâkalı bir soru sorma ihtiyacını hisseder. el-Kisâî, 
Ebû Yûsuf’a, bir kimsenin başka bir adama,

  أنا قاتل غالِمك 
diğer bir kimsenin  

 أنا قاتل غالمَك 
demesi hâlinde hangisini mahkûm edecegini sorar.543

Ebû Yûsuf, iki ifadenin de aynı oldugunu, bu sebeple her iki sah-
sın da aleyhine hükmedecegini söyler. Nahiv konusunda, el-Kisâî’den 
çok istifade eden Hârûnu’r-Resîd, Ebû Yûsuf’un bu cevabı karşısında 
dayanamayıp söze karısır ve Ebû Yûsuf’a hata ettigini söyler. Ebû 
Yûsuf mahcup olur. Sonra basını kaldırarak hatanın ne oldugunu so-
rar.544

Hârûnu’r-Resîd, أنا قاتل غالمِك seklinde “kâtil” kelimesi izâfetle kul-
lanıldıgında, (=ben senin usagının kâtiliyim) seklinde mâzî manası 
ifade edeceginden, kullanan kisinin, kâtil olacagını, bu kelimenin ten-
vînli okunması hâlinde, tenvîn istikbâle delâlet ettiginden, fiil henüz 
gerçeklesmemis olacagı için, söyleyen kisinin kâtil olamayacagını 
izah eder. 545

 Ebû Yûsuf, bu hadiseden sonra Arapçayı ve nahvi  övmeye 
baslamıstır.

Hadis ilminde Arapçanın önemini vurgulamaya yönelik olarak 
seytanın yanıltmasıyla ilgili su hadisi örnek verebiliriz:

…> ومِنِّى ولكنّ اهلل أعانَِنى عليه  فأسلمُ <
“Kocaları ve mahremleri yanlarında olmayan kadınları ziyaret 

etmeyin. 

543 Yıldız, a.g.e.
544 Yıldız, a.g.e.
545 Yıldız, a.g.e.
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Çünkü seytan damarlarınızdaki kan gibi sizi sasırtmak için etrafı-
nızda dolasmaktadır.”

Biz de: “Bu durum senin için de geçerli midir?” dedik.
Rasûlullah (s.a.v.) söyle buyurdular:

 Benim için de durum aynıdır; fakat Allah bana yardım etti, ben”
546 “kurtuluyorum ondan

(Tirmizi, Radâ, 17/1172)

Bu hadisin sonunda geçen “feeslemu” kelimesi, genellikle “feesle-
me” seklinde okunmaktadır. Dolayısıyla anlamı da “fakat Allah bana 
yardım etti, seytanım Müslüman oldu.” seklinde olmaktadır. Seytanın 
Müslüman olması ise mümkün degildir. Ayrıca o sekilde yanlıs olarak 
okundugunda  da insanın kafasına “Peygamberin seytanı Müslüman 
oldu da, benimki niye olmadı” gibi bazı olumsuz düsünceler gelmek-
tedir.547 

Tabiin kuşağı müfessirlerinden Mücâhid, Arap dilini bilmeyen 
birinin  tefsir yazmasının doğru olmayacagını belirtir.1  mâm Mâlik 
de Arapçayı bilmeden tefsir yazana bazı müeyyidelerin uygulanma-
sını savunur.  Çagdas müfessirlerden Muhammed Resîd Rızâ, İslâm 
Birligi açısından Arapçanın İslâm coğrafyasında zorunlu ders olarak 
okutulmasını tavsiye eder. Muhammed Hamidullah ise, diger bir yak-
lasımla Arapçayı tüm Müslümanların ana dili olarak niteleyerek söyle 
der:  “Arap lisanı Hz. Peygamber’in hanımlarının lisanı oldugundan 
dünyadaki bütün Müslümanların da ana dilidir.” 

Tefsir ve kıraat ilmi açısından Arapça’nın önemine örnek olarak 
“innallahe beriun…. Ve rasuluhu(doğru) ve rasulihi (yanlış) “Al-
lah ve Rasulü müşriklerden beridir”548

 Hicri 9. Yüzyılda yaşamış tefsir usulcüsü Ebu Abdullah el-Kafi-
yeci’ye göre Tefsir ilmi gerekli olan 15 ilimden 7 si dile ve dolayısy-
la Arapça’ya ait ilimlerdir.

546 Tirmizi, Radâ, 17/1172.
547 Yıldız, a.g.e.
548 Yıldız, a.g.e.
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Tefsir, Hadis gibi ilimlerde kelimelerin semantik analizini yapa-
bilmek  için, iyi bir Arapça bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.  Örnek 
olarak; Arapçadan dilimize geçen “akıl” kavramının semantik  ana-
lizini yapacak olursak, Arapça “ukl” kökünden gelen bu kelime  se-
mantik olarak “baglamak” anlamındadır. Etimolojik olarak Arapçada 
“deve köstegi”nin adıdır. Devenin ön ve arka ayaklarını çaprazlama 
olarak  baglayan köstegin adıdır. Böylece baglanmıs deve belli bir 
mekândan pek  fazla uzaklasamaz. Zamanla bu kelime devenin aya-
gından insanın basına kadar bir evrim geçirmis ve semantik anlamını 
orada da göstermistir. Nitekim biz akıl dedigimiz zaman “duygu ve 
düsünceleri, kavramları, olayları, fikirleri vs. birbirine baglayan 
ruhî melekeyi” kastediyoruz. 549Arapçanın İslamî ilimlerdeki önemi-
ni ortaya koymak açısından örnekleri daha da çogaltmak mümkündür. 
Ancak bu çalısma içerisinde konunun anlasıldıgı düsünülerek bu ka-
darıyla yetinmeye çalısacagız.

 Sonuç olarak; İslamî ilimlerde Arapçanın ne kadar önemli oldugu 
verilmeye çalısılan örneklerle tarafımdan ifade edilmeye çalısılmıstır. 
Nitekim, ‘Yarım usta evden, yarım doktor candan, yarım hoca dinden 
eder’ ata sözünde ifade edildigi gibi, din âlimi olmak da doktorluk 
kadar önemlidir. Tam hoca olmanın yolu da sağlam bir Arapça bilgi-
sine sahip olmaktan geçer. Bunun yolu da sabırla, yılmadan düzenli 
bir şekilde çalışmaktan geçer.550 Arapça 1 milyon müslümanın ortak 
dilidir. İslâm bir medeniyet dinidir ve bu medeniyetin dili Arapça’dır.

Necati AKYÜZ

İsa Güceyüz arkadaşımıza tebliğinden dolayı teşekkür ediyorum. 
Şimdi sırada Namık Bozdemir arkadaşımız var. Kendisi Ankara 
Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi 2.sınıf öğrencisidir. Aynı 
zamanda İLAMER Arap Dili ve Belagatı Araştırma Grubu öğrenci-
sidir. Tebliğinin konusu, “Sibeveyhî ve İslam Medeniyetine Katkıla-
rıdır.” Buyurun.

549 Yıldız, a.g.e.
550 Yıldız, a.g.e.
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“SİBEVEYH VE İSLAM MEDENİYETİNE 
KATKILARI”

NAMIK BOZDEMİR

(Ankara Ünversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi 2. Sınıf, 

İLAMER Arap Dili ve Belagatı Araştırma Grubu Öğrencisi)

Sîbeveyh ( ö. 180/796)

Ebu Bişr (Ebu Osman, Ebü’l-Hasen, Ebü’l-Hüseyin) Sibeveyh 
Amr b. Osman b. Kamber el-Harisi Arap Gramerinin en büyük üstadı 
sayılır. Arap dili gramerine dair zamanımıza ulaşan ilk hacimli eserin 
yazarı ve Basra mektebinin en önemli temsilcisidir. 135-140 (752-
757) yılları arasında Şiraz yakınlarındaki Beyda köyünde doğdu. İlk 
bilgileri bu çevrede aldı. Daha sonra ailesiyle birlikte Basra’ya göç 
etti. Eserinde Farsça’yı çok iyi bildiğini gösteren pasajlara bakılarak 
bu göçün on dört yaşından sonra gerçekleştiğini söylemek mümkün-
dür. Beni Haris b. Ka’b b. Amr veya bunun bir kolu olan Al-i Rebia b. 
Ziyad’ın mevlası olup lakabı olan sibeveyhi kelimesinin aslı Farsça 
“siboyeh” olup “küçük elma” anlamına gelir. Çocukken yanakları-
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nın kırmızı olması veya “sibeveyhi” denilerek okşanması dolayısıyla 
kendisine bu lakabın verildiği kaydedilir.

Küçük yaşında hadis ve fıkıh tahsil etmek üzere Basra’ya gelen 
Sibeveyh, İsa b.Ömer es-Sakafi, Hammad b. Seleme ve Ebu Zeyd 
el-Ensariden ders almış, bir gün Hammad’ın huzurunda ders okurken 
bir kelimede hata yapmış, bundan duyduğu utanç ve üzüntü üzerine 
her şeyden önce nahiv tahsil etmeye karar vererek el-Halil’in seçkin 
öğrencilerinden biri olmuştur. Halil b. Ahmed’in derslerine devam 
etti; nahiv, sarf, fonetik ve lugat konularında büyük mesafeler aldı. 
el-Kitab’ındaki bilgierin çoğunu ondan yapılmış alıntılar teşkil eder. 
Eserde açık veya kapalı şekilde 608 yerde Halil b. Ahmed’e yönelik 
referanslar tesbit edilmiştir.	el-Kitab’da 217 yerde adı geçen Yunus b. 
Habib kendisinden nahiv okuduğu hocaları arasında ikinci sırada yer 
alır. Halîl bin Ahmed, onun zekâsı, çalışkanlığı ve terbiyesini takdir 
edip; “Ey üzüntüleri gideren kimse, merhaba!” diyerek iltifât ederdi. 
Bu tahsîli onbeş sene kadar sürdü.

Sibeveyhi Yûnus bin Habîb’den nahv, Ebü’l-Hattâb el-Ahfes, 
Nezr bin Şümeyl el-Mâzinî ve Müerricin Amr es-Sedûsî’den lügat 
dersi, Ebu Amr b. Ala ile İsa b. Ömer es-Sekafi’den nahiv ve kıraat, 
Harun el –Kari’den kıraat dersleri aldı ve Ebu Zeyd el-Esari ile Nadr 
b. Şümeyl’den lugat ilmi alanında faydalandı. Ayrıca Muhaddis Ali 
bin Nasr el-Cehzemî’den de okudu. Basra’da devrin en meşhûr nahv 
ve lügat âlimlerinden ders alması ve kâbiliyeti onu nahv ilminde söz 
sâhibi yaptı. el-Halil’in ölümünden sonra Sibeveyh nahivde zamanı-
nın en salahiyetli bilgini olmuş, kendisinden Kutrup(öl.206/821) ve 
Ebu’l Ahfaş (öl.215/830) gibi kimseler ders almıştır.

el-Kitab	Arap dilinin nahvi, sarfı ve fonetiği alanında ölümsüz bir 
eserdir. el-Kitab’ın ana malzemesi el-Halil b.Ahmed (ö.175/796) tas-
nife hazır vaziyette mevcuttu. Onun ölümünden hemen sonra Sibe-
veyhi el-Halil’in ilmini ihya etmek amacıyla eserini kaleme almıştır. 
Eserde Halil adının geçtiği yerlerde kaydedilen, “Allah rahmet eyle-
sin” sözü de bunu teyit etmektedir. Telifin ana malzemesini el-Halil b. 
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Ahmed’in fikirleri oluşturmakla birlikte Yunus b. Habib, Ahfeş el-Ek-
ber, Ebu Amr b. Ala, İsa b. Ömer es-Sekafi, İbn Ebu İshak el-Hadrami 
ve Harun el-A’ver el-Kari gibi dil, gramer ve kıraat alimlerinin gö-
rüşleri de kitabın oluşmasında önemli katkılar sağlamıştır.    Sibevey-
hi, Arapça’nın gramerini, çok defa en küçük noktalarına kadar tesbit 
eden meşhur el-Kitab’ında, İsa b. Ömer es-Sakifi’nin bir eserini temel 
olarak almış, muhtevasını hocası el-Halil’in ve bir dereceye kadar 
da başkalarının bilgileriyle genişletmiştir. Müellifi de dahil, bir kaç 
neslin alimlerinin çalışmaları sonunda kararlaşmış bilgilerin ve itibar 
edilen fikirlerin insicamlı bir ürünü olan bu eser, zamanımıza kadar 
yazılan nahve dair kitapların en büyüğü ve günümüze kadar gelebi-
lenlerin en eskisi olup daha sonraki çalışmalarda ve yüksek seviyeli 
nahiv tedrisatında esas kabul edilmiştir.

Basra mektebi mensupları için gramer çalışmalarında esas teşkil 
eden, uzun zaman şerh, izah, ihtisar, ikmal veya tenkit şeklinde hare-
ket noktası ve çalışmalarda çerçeve olan el-Kitab Kufe nahiv mektebi 
mensuplarınca da benimsenmiş, nitekim sibeveyh’in en büyük raki-
bi olan el-Kisai, el-Ahfaş’a elli veya yetmiş dinar vererek, bu eseri 
el-Ahfaş’tan okumuş, el-Ferra öldüğü zaman yastığının altında Sibe-
veyh’in eseri bulunmuştur.

El-Kitâb, nahv üzerine yazılıp, zamânımıza kadar gelen ilk bü-
yük eserdir. Birçok nahivci tarafından okunup, okutulmuş ve uzun 
zaman şerh, izah, sâdeleştirme, ikmâl ve tenkit şeklinde mürâcaat 
eseri oldu. El-Kitâb hakkında eserler yazılarak zamânımıza kadar 
muhâfaza edilmiş çevirisi yapılmıştır. el-Ahfaş Sibeveyh’in el-Ki-
tab’ının ortaya çıkarılıp şöhret kazanmasında en büyük pay sahibidir. 
Yine Arap dilinin en önemli bilginlerinden olan Ömer el-Cermi ve 
Ebu Osman el-Mazini kendisinden el-Kitab’ı okumuşlardır. Sa’leb 
onun ”İnsanların en bilgilisi“ der. Kitab adını taşıyan dilbilgisi kitabı 
o kadar ün salmıştır ki uzun zaman yalnızca “kitab” dendiği zaman 
Sibeveyh’in Kitabı anlaşılmıştır ve büyük bir otorite olarak kalmıştır. 
Sîbeveyh’in ayrıca Ebniyetü’l-esmâ adında bir kitabı daha vardır. 
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KAYNAKLAR

1-Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi
2-İslam Ansiklopedisi (MEB)
3-Arap Dili Gramer Tarihi (Başlangıçtan günümüze)
4-Arap Edebiyatında Kaynaklar

Necati AKYÜZ

Namık Bozdemir arkadaşımıza bu güzel tebliğinden dolayı teşek-
kür ediyorum. Üçüncü tebliğcimiz Enbiya Dündar. Kendileri Ankara 
Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi 2. sınıf öğrencisidir. Aynı 
zamanda İLAMER Arap Dili Ve Belagatı Araştırma Grubu öğrenci-
sidir. Tebliğinin ismi, “El-Cahız ve İslam Medeniyetine Olan Katkı-
ları”dır. Buyurun.
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“EL-CAHIZ VE İSLAM MEDENİYETİNE OLAN 
KATKILARI”

ENBİYA DÜNDAR

(Ankara Üniversitesi Dil Tarih Ve Coğrafya Fakültesi 2. Sınıf, 

İLAMER	Arap	Dili	ve	Belagatı	Araştırma	Grubu	Öğrencisi)

A. el-Câhiz Kimdir?

A-1 Hayatı

Fakir bir ailenin çocuğu olarak 159/776 yılında Basra’da doğan 
Ebu Osman, Amr b. Bahr; Cahiz ismiyle tanınmaktadır. ‘’Bazı kim-
seler onun Fezare kabilesine mensup olduğunu belirtirlerse de, Cahiz’ 
in kız kardeşinin oğlunun verdiği bilgilere göre, onun dedesi zenci 
ve Kinane kabilesinden Amr b. Kala’ el-Kinani’nin devecisi idi.’’551 
‘’Amr b. Bahr’ın “Cahiz” diye adlandırılmasının sebebi gözlerinin 
patlak olmasındandır’’552. ‘’Patlak gözlü, ince boyunlu, kalın dudak-
lı, kısa boylu, esmer tenli bir fiziki yapıya sahip olan Cahiz, neşeli, 
551 Aycan, İrfan, Cahiz	 ve	Emevi	Tarihine	Mutezili	Bir	Yaklaşım, İdeolojik Tarih 
Okumaları, Ankara, 1999, s.287.
552  İslam Ansiklopedisi, Cahiz, M.E.B. Yay., Ankara, 1940, s.12.
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şakacı, zeki, nüktedan ve biraz da cimri olarak bilinen bir kişiliğe 
sahip olup, ilmi tartışmalardan zevk alan bir şahsiyettir’’.553 Fiziki çir-
kinliğine rağmen çok zeki ve kurnaz biriydi. Ve ilim öğrenmeye çok 
büyük bir arzusu vardı.

“Küçük yaştan itibaren ilim öğrenme konusunda şiddetli arzusu 
olan Cahiz’ in yaşadığı dönemlerde Basra, ilim ve kültür hayatının 
çok canlı bir merkezi durumundaydı. Hayatı hakkında çok malzeme 
bulunan Cahiz’ in, gençlik yıllarında çok iyi bir eğitim gördüğü ve 
devrinin meşhur âlimlerinden ders alarak geniş bir kültüre sahip oldu-
ğu söylenmektedir. Fakirlik ise onun önündeki en büyük engeldi. Bu 
sebeple o gündüzleri şehirdeki nehrin kenarında balık-ekmek satmak 
suretiyle geçimini temin ediyor, gecelerini de kitapçı dükkânlarında 
geçiriyordu. Zeki olması dolayısıyla okuduğu kitapları ezberlediği de 
belirtilir. Bazen bu ilim tutkusu onun gündüz çalışmalarına da mani 
olur, hatta bu yüzden evlerine gerekli iaşeyi getiremediği de oluyor-
du.”554 

Cahiz, ilmin âlimsiz tahsil olunamayacağını idrak ettiğinde, önce 
gerekli parayı temin etti, sonra da mescitlerdeki ilim meclislerine 
katıldı. Onun daimi katıldığı meclis, Basra’nın büyük camiinde top-
lanması münasebetiyle kendilerine “Mescidiyyun” ismi verilen ilim 
meclisi idi. İşte Cahiz, bu meclislerde edebiyat, felsefe ve ilim erbabı-
nın düşünce ve tesirleri altında yetişmiştir. Cahiz, Basra’daki bu ilim 
meclislerinde Ebu Ubeyd’e el-Esmai ve Ebu Zeyd el-Ensari’den Dil 
ve Edebiyat, Ahfeş’ten Nahiv; en önemli olarak da Nazzam’dan Ke-
lam tahsil etmiş, Huneyn b. İshak kanalıyla Yunanca’yı, Ebu Ubeyde 
ve İbn Mukaffa’nın eserleri sayesinde de Farsçayı öğrenmiştir. Bu 
sayede Cahiz da, fikir ve düşüncede üstadı Nazzam gibi Aristo başta 
olmak üzere Yunan tabiatçılarını ve filozoflarını tetkik eden ilk mute-
zililerden biri olmuştur. Bir müddet sonra Cahiz Basra’daki muhit ile 
yetinmeyerek, o dönemde İslam âleminin iki ilim merkezinden biri 
olan Bağdat’a gitti. Aynı zamanda bu iki merkez yani Bağdat ile Kufe 

553 Akdoğan, Bayram, Cahiz ve Mûsıkînin Tesiri Hakkındaki Makalesi
554 Aycan, İrfan, Cahiz	ve	Emevi	Tarihine	Mutezili	Bir	Yaklaşım, ideolojik tarih oku-
maları, s.287.
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medeniyetlerin, dinlerin, mezheplerin etkileşim içinde oldukları mer-
kezlerdi. Cahiz’ in Bağdat’ta şöhreti çok çabuk yayıldı. Daha önceden 
imametle ilgili bir risalesini okumuş ve beğenmiş olan Abbasi hali-
fesi Me’mun, Cahiz’in Bağdat’ta olduğunu öğrenince kendisini sara-
ya davet eder ve onu Divanü’r-Resail’e tayin eder. Bu arada Cahiz, 
Şam, Antakya, Lazkiye ve daha birçok yerleşim merkezlerini gezerek 
toplumun çeşitli kesimleri arasında gözlemlerde bulundu. İnsanların 
tabiatları, adetleri, gelenekleri, fikir ve temayülleri ile ilgili tecrübeler 
edindi.

Cahiz, halifelerle olan iyi ilişkisine işaret ederek, halife ile ilişki-
lerinin fevkalade olduğunu, vezirin kendi görüşlerine çok itibar edip 
ona göre hareket ettiğini, onların yanında en iyisini yiyip, en iyisini 
giydiğini belirtiyor. Cahiz’ in Bağdat’taki şöhreti o kadar yayıldı ki 
“Cahiliye” diye isimlendirilen mutezili bir fırkanın reisi olduğu bile 
söylenir. O, dini ilimlerde, mantık, ahlak, tabiat, toplum, tarih, felsefe, 
siyaset, astronomi, hayvanlar, bitkiler, musıki, eğitim, kaza, imamet 
ve daha birçok konularda eser vermiştir. Bu özelliklerinden dolayı 
Ahmet Emin kendisine “Dairetü’l-Mearif’ adının verilmesinin daha 
uygun olacağını söylemiştir. Mütevekkil dönemine kadar çok parlak 
bir hayat yaşayan ve itibar gören Cahiz, onun Abbasi devletinin başı-
na geçmesiyle birlikte itibarı zayıflamış, hatta cezalandırılmaktan da 
son anda kurtulmuştur. Çünkü Mütevvekkil ile birlikte mutezili dü-
şüncenin tesiri silinmeye ve yerine sünnet ehlinin düşüncesi canlandı-
rılmaya başlanmıştır. Once mutezili vezir Muhammed b. Abdülmelik 
ez-Zeyyat gözden düşmüş ve cezalandırılmıştır. Cahiz da aynı akıbete 
uğrayacağını hesab ederek kaçmış, kısa bir müddet sonra yakalanarak 
elleri bağlı bir şekilde, İbn Zeyyat kadar şöhretli ancak onun rakibi 
olan başkadı Ahmet b. Ebı Duad’a getirilmiştir. Kadı, Cahiz’i bazı 
özelliklerinden dolayı affetmiş ve şöyle demiştir: “Onun belagatına 
güveniyorum, fakat din anlayışına güvenmiyorum”.

Mütevekkil, bir ara çocuklarının eğitimini Cahız’a vermek istemiş 
fakat sarayına geldiği zaman onun fiziksel olarak çok çirkin olması 
sebebiyle caizesini vererek geri çeviımiştir. Cahiz, bu durumu bizzat 
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kendisi de anlatır. Yukarıda da belirtildiği üzere kendisinin resmı ve 
belirli bir görevi yoktu. Yaşamını yazılarıyla ve caizelerle sürdürü-
yordu.

Güçlü bir üslup sahibi olmasına rağmen te’lif ettiği eserlerinde 
belirli bir düzeni bulmak güçtür. Mütevekkil ile birlikte değişmeye 
başlayan resmi din anlayışı, onu ömrünün sonlarına doğru Basra’ya 
çekilmeye zorlamıştır. O, halife Emin ile Me’mun arasındaki müca-
deleyi, iranIıların Araplara üstünlüklerini ve Mu’tasım zamanında 
Türklerin eğemenliğini yaşamıştır. Arap unsurunun gerilemesine ve 
Acem unsurunun ön plana çıkmasına üzüldüğü, Şuğubilerin Araplar 
hakkındaki kötü düşüncelerine ve suçlamalarına “el-Beyan ve’t- Te-
byın” adlı eserinde cevap verdiği zikredilirse de Bağdadi, tam tersine 
Cahiz’ in yazdığı bazı eserlerle Mevaliyi Araplara karşı üstün gör-
düğü veya Mevali’nin üstünlüğünü ortaya koymaya çalışan eserler 
verdiğini belirtir. 

Cahiz, Zehebî’ ye göre Basra’ya dönüşünden sonra ağır bir felç 
geçirmiştir. Onun bu hastalığı Muntasır, Müstain ve Mu’tezz’in yöne-
timleri süresince devam etmiştir. H. 255/89 da vefat ettiği gözönünde 
tutulursa Cahiz’ in felçle yaklaşık dokuz sene mücadele ettiğini görü-
rüz.555 Hamevî’ ye göre ise Cahiz’in son günlerinde mesane tıkanıklı-
ğından şikayet ettiği ve kütüphanesinin alt kısmından bir kitap çeker-
ken üzerine devrilen kitapların altında kalarak öldüğü rivayet edilir.556

“Basra’da etrafı misvak ağaçlarıyla çevrili evinde mefluç bir hal-
de yatarken, kendisini ünlü bazı ilim ve İrfan sahibi kimselerin ziya-
ret ettiği de rivayet edilen haberler arasındadır. Ancak çok büyük bir 
edip ve nasir olmasına rağmen eserlerinde mevzuları çok dağınık ve 
kullandığı malzemenin düzenden yoksun olduğunu daha önce belirt-
miştik. Onun hayatı algılayışı biraz laubalice bulunur ve mizaha fazla 
yer verdiği belirtilirse de eserlerini kaleme alırken ilimle edebiyatı, 
tarihle şiiri, olayları, şahsi tecrübelerini birleştirmiştir. Kendi bilgi 

555 Aycan, İrfan, Cahiz	Ve	Emevi	Tarihine	Mutezili	Bir	Yaklaşım, İdeolojik Tarih 
Okumaları, s.288-291.
556 Bkz. Mehmet, Baktır, Cahız’ın	Varlık	ve	Tabiat	Anlayışı, C.Ü. İlahiyat fakültesi 
dergisi, 2006, X/2, s. 244.
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havzasına gayr-ı müslimlerin, zerdüştlerin, dehrilerin bilgilerinden de 
katmıştır. Cahiz’in önemli bir tarafı da gerek zamanında gerekse geç-
miş devirlerdeki Arapların gelenek ve düşünce tarzları ile yaşantıları 
hususunda vermiş olduğu bilgilerdir.”557 Cahiz’in hayatıyla ilgili daha 
detaylı bilgiler kaynak eserlerde mevcuttu. Fakat konu bütünlüğü açı-
sından bu kadarıyla yetinmek mecburiyetindeyim. Gelelim iyi bir be-
lagatçi ve edip olarak anılan fakat şahsımca daha ziyade muhteşem 
bir sosyolog olan Ebu Osman Amr. B. Bahr’ın eserlerine.

A-2 Eserleri

Cahiz bilindiği gibi çok yönlü bir kişilik olduğu için, onu hem ta-
rihçi, hem ilim adamı, hem bilim adamı, hem sosyolog, hem filozof, 
hem coğrafyacı, hem yazar, hem de siyaset adamı olarak ele alabili-
riz. ‘‘Abbasi nesrinin ustalarından El-Câhiz’in edebiyat, felsefe, din, 
tarih, siyaset, coğrafya ve hatta iktisat konularında eserleri bulunmak-
tadır. Risâla al-Tarbî va’l tadvîr, Kitâb al-Bayân va’l Tabyîn, Kitâb 
al-Buhala, Kitâb al-Hayavân, bu ünlü yazarın önemli eserleri ara-
sında sayılabilir.”558 “Araplar ve Mevalî’yi anlattığı Kitâb El-Mevâlî 
isimli kitabı ile Araplar ve İranlı’lar ı anlattığı, hilafetin iki unsuru-
nu tayin etmek istediği Kitâb El-Arap ve’l-Acem kitabı günümüze 
ulaşmamıştır.”559 Kelile ve Dimne ile Mesnevî-i Şerif de de görülen 
hayvanları konuşturma sanatı Cahiz’in eserlerinde de görülmektedir. 
Ayrıca zamanın ticari hayatını anlatan birçok risalesi vardır. “Ayrıca 
ahlak ilminin çığırını açan şahsiyettir.”560 Eserlerinden en önemlileri 
ve itibar görmüş olanları ise şunlardır;

A- 2.1. Kitab el-Buhala : “Cimri ve açgözlüler üzerine yazılmış 
nesir türünde bir eserdir. “Bize Basra hasislerinin hususi hayatını izah 
eder”561 “Eserde verdiği çoğu hikâye gerçek hayattan ve yaşanmış 
olmakla birlikte hikâyelerin ait olduğu kimselerin adlarını zikretme-
557 Aycan, İrfan, Cahiz	 ve	Emevi	Tarihine	Mutezili	Bir	Yaklaşım, İdeolojik Tarih 
Okumaları, s.285-308.
558 Aytaç, Bedrettin, Abbasi	Devrinde	Nesir	ve	El-	Hariri, Ankara Üniv. D.T.C.F. 
Degisi, Ankara Üniv. Basım Evi, Ankara, 1991, cilt 35, sayı 1, s.3.
559 İslam Ansiklopedisi, Cahiz, M.E.B. Yay., Ankara, 1940,  s.13.
560 İslam Ansiklopedisi, Cahiz, M.E.B. Yay., Ankara, 1940, s.13.
561 İslam Ansiklopedisi, Cahiz, M.E.B. Yay., Ankara, 1940, s.13. 
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miştir. Eserde birçok insanın hayatını anlatır, hatta Abbasi döneminin 
başlangıcında meydana gelen iktisadi değişiklikler nedeniyle fakir 
iken birden zenginliğe kavuşanların hikayelerini ve bunların zengin 
olduktan sonra nasıl bir yaşam sürdüklerini de anlatır.”562  “Ahlaki ve 
hicvi tarafı vardır.”563 “El-Cahiz’in bu eseri Arapların iftihar vesile-
si olan cömertlik meziyetini taşımayan meval’i ye mensub cimrileri, 
özellikle İran ve Horasan halkını kötülemek için yazdığı söylenir. Çe-
şitli baskıları bulunan eser Ahmet el-Avamiri ve Ali el-Carimi tara-
fından tahkik edilerek 1927 yılında neşredilmiştir.”564  “Gerek Arap 
gerekse dünya edebiyatında, cimriler üzerine yazılan en güzel eser-
lerden biri olarak nitelendirilmektedir.”565 

A-2.2. El-Beyân ve Tebyîn  : “El-Beyân v’t-Tebeyyun ismiyle de 
anılan bu eser ihtiva ettiği konular bakımından aydın tabakaya ve 
özellikle Arap karşıtı şuûbîlere Arapalar’ın hitabet, nesir ve şiir sanat-
larındaki değerli mahsüllerini tanıtmak, bu mahsülleri edebiyat açı-
sından değerlindimek, aynı zamanda bu konuda genel kültür vermek 
amacıyla kalame alınmıştır. Eser Aap Edebiyatı’nda edeb türüne gi-
ren ilk ve en önemli eserlerden biridir. Bir bakıma bu eseri Araplar’ın 
hitabet ve belagat sanatlarında diğer milletlere olan üstünlüğünü gös-
termek için telif etmiştir.”566 “Çeşitli edebiyat örneklerinden, ayrıca 
Kur›an ayetlerinden, hadis ve şiirden, hikmetli sözlerden, hutbeler-
den örnekler içeren bir belagat kitabı niteliğindedir. Eser, didaktik 
bir özellik de taşımaktadır. El-Câhiz›in diğer eserlerinde de görülen, 
konuları bir düzen ve sıra izlemeden, bir ilgi gözetmeden art arda 
rastgele olarak yazması, bu eserde de görülmektedir.”567 “El-Cahiz’in 
Ahmet b. Ebu Du’ad’a takdim ederek karşılığında 5 000 dinar aldığı 
bu eser ilk ansiklopedik edebiyat kitapları arasındadır. 1948-1950 yıl-
larında Abdüsselam Muhammed Harun tarafından tahkik edilerek 4 

562 Demirayak, Kenan – Çögenli, M. Sadi, Arap	Edebiyatında	Kaynaklar, Atatürk 
Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum, 1995, 2.baskı, s.4.
563 İslam Ansiklopedisi, Cahiz, M.E.B. Yay. ,  Ankara, 1940,  s.13
564 Demirayak, Kenan - Çögenli M. Sadi, Arap	Edebiyatında	Kaynaklar, s.4
565 Aytaç, Bedrettin, Abbasi	Devrinde	Nesir	ve	El-	Hariri, Ankara Üniv. D.T.C.F. 
Degisi, Ankaa Üniv. Basım Evi, Ankara, 1991, cilt 35, sayı 1, s.3
566 Demirayak, Kenan - Çögenli M. Sadi, Arap	Edebiyatında	Kaynaklar, s.2-3
567 Aytaç, Bedrettin, Abbasi	Devrinde	Nesir	ve	El-	Hariri, s.3
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cilt halinde Kahire’de neşredilmiş, aynı eser 1968 ve 1975 yıllarında 
Mısır’da tekrar basılmıştır.”568

A-2.3. Kitabu’l Hayavan: 350 den fazla hayvan türünü şiirsel anla-
tım, anekdotlar ve atasözleri ile açıklayan ve tanımlayan ansiklopedik 
bir eser olan Kitab el-buhala “Şüphesiz ki, Câhİz›in eserlerinden eli-
mizde kalmış olanların en alâka uyandırıcısıdır. Bıı eser de, araplarda 
yeni uyanan tabiat tetkikinin verdiği ilk mahsûllerden biridir. Burada 
Aristo’dan alınma ibarelerin bulunmasına rağmen, yunan te’sirinin 
izleri azdır. Kitap adeta bir gramer etüdü manzarasındadır. Bu eserde, 
tekâ¬mül, intibak ve hayvan psikolojisi gibi, naza¬riyelere tesadüf 
edilmektedir ki, bu nazariye¬lerin nihâî inkişafları ancak XIX. asırda 
müm¬kün olmuştur. Didaktik eserin önemli bir nesri olarak da kabul 
edilmektedir.”569  “Adından da anlaşıldığı gibi, al-Câhiz’in hayvanlar 
üzerine yazdığı bir eseridir.  al-Câhiz, bu eserinde çeşitli hayvanla-
rın özelliklerinden, yaradılışlarından bahsetmektedir. Eser, hayvan-
larla ve onların insanlarla olan ilişkileri üzerine sözler, şiirler, kısa 
hikayeler de içermektedir. Ayrıca bu eserde yazarın tabiatı oluşturan 
unsurların sahip oldukları müsavi değeri ispat etmek için sarf ettiği 
çaba ile, ilahiyatla da ilişkili kabul edilmektedir.”570 “Adı itibariyle bir 
zooloji kitabını andırıyorsa da gerçekte müellifin yaşadığı dönemde 
bilinen ilimleri kapsayan bir kültür ansiklopedisidir. El-Cahiz kitabın 
asıl konusunu oluşturan hayvanlardan bahsederken tıp, eczacılık, ve-
raset, toplumla uyum, felsefi ve kelami akımlar, mezhepler, edebiyat, 
dil ve belagat ekolleri, Kur’an ve hadis ilimleri, astronomi, coğrafya, 
tarih, etnoloji, adet ve gelenekler eserin başlıca konularını oluştur-
maktadır. Cahiz bütün bu konularla ilgili bilgileri Kur’an, hadis, şiir 
ve emsalden de şevahid getirerek hayvan konusunu işlerken okuyu-
cuya sunmaktadır. Cahiz eserinde kendi döneminde bilinen hayvan 
türlerini tasvir eder, özelliklerini, hayat tarzlarını ele alır ve bu esnada 
bu hayvanlar hakkında söylenen bir hikaye, şiir vb. şevahidi sunar. 
Konuyu işlerken bazen herhangi bir sosyal veya fikri meseldeki ken-

568Demirayak, Kenan - Çögenli M. Sadi, Arap	Edebiyatında	Kaynaklar, , s.3
569 İslam Ansiklopedisi, Cahiz, M. E. B. Yay. ,  Ankara, 1940,  s.13.
570 Aytaç, Bedrettin, Abbasi	Devrinde	Nesir	ve	El-	Hariri, s.3.
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di görüşünü sunmak veya savunmak için bi tartışma ortamı yaratır. 
Bu eserde de diğer eserlerinde görüldüğü gibi akılcılık, objektiflik 
hakim olup müellif; ilmi şüpheciliği, doğruyu bulmak için bir vasıta 
olarak görür. Bazen okuyucuyu sıkmamak için konu dışına çıkar, hoş 
ve eğlendirici konulara geçer, uzun cümleler kurmaktan kaçınır. Dua 
ve itiraziye cümlelerine sık sık yer verir. Değişik baskıları bulunan 
ve 1905-1907 yıllarında Mısır’da 7 cilt halinde neşredilen bu eser; 
Abdülselam muhammed Harun tarafından tahkik edilerek 1938 yı-
lında 7 cilt halinde Kahire’de yayınlanmıştır. Aynı müellif tarafından 
neşredilen 8. Cilt ise eserin fihristidir.”571

A-2.4. Resa’ilü’l-Cahiz: El-Cahiz tarafından kaleme alınan bir ri-
saleler koleksiyonudur. Koleksiyonda şu eserler mevcuttur; 

A-2.4.1. Menâkıbu’t- Türk:

Geçmişte cereyan eden sosyal ve politik olayları farklı şekilde 
açıklayıp değerlendirmeleri, bazı itikadi meseleleri gelenekçi. Anla-
yışın dışında kavrayıp yorumlarnaları ve birtakım yeni dini kavram 
ortaya atmaları sebebiyle müslümanlardan bir topluluk, İslam düşün-
ce tarihinde “Mutezile” diye adıandını mıştır.572

Kitâb-ül-Hayvân: Bu eserinde, hayvanların güçleri üzerinde araş-
tırma yaptı. Hayvanın doğumu, yetişmesi, terbiyesi ve yiyecekle-
ri hakkında geniş bilgiler verdi. Yine hayvanın sıcak, soğuk, güneş 
ve gölgeden etkilenmesini, insanlara olan yakınlığını da inceledi. 
2) Kitâb-üz Zerven-Nahl: Ekin ve hurma hakkındadır. 3) Kitâb-üs-
Sürâha vel-Hucâna: Nesebi asîl olanlar ve olmayanlar hakkındadır. 
4) Kitâb-üs-Sudân ve Bizzâm: Siyah ve beyaz ırklara dâirdir. 5) 
Kitâb-ül-Meâdin: Mâdenler hakkındadır. 6) Kitâb-ül-Mesâil: Kibir 
ve kıskançlık hakkındadır. 7) Kitâb-ün-Nisâ: Kadınlarla ilgilidir. 
8) Kitâb-ül-Beyân vet-Tebyîn: Edebiyâta dâirdir. 9) Risâle fî Beyâ-
nı Fezâil-il-Etrak: Türklerin üstünlüklerini anlatan bir eserdir. 10) 
Kitâb-ül-Mârifet, 11) Kitâb-ür-Reddi alen-Nasârâ, 12) Kitâb-ül-
Lüsûs, 13) Kitâb-ül-Esnâm, 14) Kitâb-ül-Mîzâh vel-Ciddi, 15) Risâ-

571 Demirayak, Kenan - Çögenli M. Sadi, Arap	Edebiyatında	Kaynaklar, s.3-4.
572 Aycan İrfan, Cahiz	ve	Emevi	Tarihine	Mutezili	Bir	Yaklaşım, s.285-308.
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letün fî Kitab-il-Kimyâ, 16) Kitâb-ül-Âlim vel-Câhil. Ayrıca zamânın 
ticârî hayâtını anlatan birçok risâlesi vardır. 

Öncelikle Cahiz’ in yaptıklarını, düşünce sistemini, İslam’a olan 
bakış açısını daha iyi kavramak adına mutezile mezhebini biraz 
incelememiz gerekmekte. Mutezile bildiğimiz gibi İslam dinindeki 
mezheplerden bir tanesidir. Bu mezhep; ehlisünnetten Hasan-ı 
Basri›nin öğrencilerinden olan vasıl b. Atâ ve onun izinden gidenlerin 
oluşturduğu gruptur. Mutezile mezhebinin oluşmuş ve oluşan siyasi, 
politik ve dini olayları geleneksel bakış açısı dışında değerlendirip, 
yorumladıkları ve bazı yeni fikirler ortaya atmaları bir kısım 
Müslümanların bu mezhebi şiddetle eleştirmesine sebep olmuştur. 
Fakat ehlisünnet onları İslam dışı bir mezhep olarak görmemiştir.

Bazıları sapkın olarak görmüş bazıları ise islam dininin bir fikir 
ve görüş zenginliği olarak görmüştür. Nitekim Cahız ve sonrasında 
oluşan İslam kültürünün ve Cahız’ın bu kültüre olan katkıları düşü-
nüldüğünde Cahız a çok da haksız diyemeyiz. Bu görüş en parlak 
yıllarını Abbasi zamanında yaşamıştır. Daha sonra eski çekiciliğini 
ve etkisini kaybetmiştir.

Mutezile ve en önemli savunucusu olan Cahız ın varlık anlayışı 
birçok görüş ayrılığına sebep olmuştur. Bu mezhebin akla ve mantığa 
uymayan hadisleri hadis ve görüşleri reddettiği herkesçe malumdur. 
Düşünen bir toplum adına düşünceyi ve yazarlığı önemsemiş ve bu-
nun da bir kanıtı olarak da yüzlerce eserinde ihtiva etmiştir.

Cahiz 776/777 yılında Basra’da doğmuş ve doğduğu sırada bas-
ra önemli bir kültür merkezi idi. Ve cahız da bu kültürel zenginlikte 
yetişmiş farklı, yenilikçi ve akılcı düşünen bir isim haline gelmiştir.573 
Cahiz Ebu Nuvas’tan bir yaş büyük olduğunu ve onun h. 150 yılının 
sonunda kendisinin de aynı yılın başında dünyaya geldiğini söyler574 
çocukluğunda hayli sıkıntılar çekmiş, seyhan nehri kıyısında balık ve 
573 Bkz. Ahmet Erkol, “İslam Kültür Mirasının İnşasında Erken Dönem M’utezile 
Kelamcılarından Cahız’ın Kelami Değerlendirmeleri”, E-Şarkiyat	İlmi	Araştırmalar	
Dergisi, 2010, sayı: 3, s, 3-4.
574 Bkz. Mehmet Baktır, “Cahız’ın Varlık ve Tabiat Anlayışı”, C.Ü.	İlahiyat	Fakül-
tesi	Dergisi, 2006, X/2, s. 243-262.
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ekmek satareak geçimini sağlamıştır. Ancak  ta ki abbasi halifelerinin  
saraylarında bulunana dek.575  

Asıl Adı  

Cahiz ın yaşamı boyunca hastalanana kadar gezdiği ve bunun ne-
ticesinde çok fazla eser verdiğini söyelyebilirz. Zooloji ile ilgili eser 
vermiş ve çalşmalarında hayvan gübresinden amonyak elde etmeyi 
başarmıştır örneğin. Cahiz islam medeniyetine sadce yazarlık kültü-
rünü miras olarak bırakmakla kalmamış aynı zamnda araştırmacı ve 
yaratıcı kişiliğiyle üretkenliğini de kendinden sonra gelen kuşaklara 
yazdıkalrı sayesinde aktarmıştır. Bir dönem ticaret yapmş ve et-tebes-
sur bî’t-tîcare adlı eseri yazmıştır. Arapçanın dil özelliklerini içerdiği 
kitabı Beyan ve’t-tebyin;  şiir ve hitabet kabiliyetini ortaya koymakta-
dır. El osmaniyye de şiilerin iddialarına karşı üç halifeyi savunmuştur.

Cahız Emevi risalesinde Emevilere karşı fevkalade sert ve hırpala-
yıcı bir üslup kullanmaktadır. Bu özelliği ile o, pek çok âlimden farklı 
bir yol çizer ve düşünce yapısını ön plana çıkarır.576

Belagat İlmine Katkıları

Cahiz kitaplarında belagat’i iyi kullanan bir yazardı. Ondan sonra 
gelen nesiller tarafından örnek alınmış ve belagat gelişim sürecine 
girmiş. “Klasik dönem Arap belâgatında, bu ilim önceleri bir meleke 
olarak varlığını sürdürmüş, daha sonra teorileri konulmaya başlan-
mıştır. el-Câhiz, el-Beyân ve’t-tebyin adlı eseriyle teorik olarak belâ-
gatın ilk temelini atarak; belâgatın ve beyân ilminin kurucusu kabul 
edilmiştir.”577 el-Cahiz, bu eserinde belâgat kelimesini kullanmakla 
birlikte beyân’a daha fazla yer vermiştir. el-Câhiz’in, “her	makâmın	
bir	 makali” vardır ifadesi3, belâgatın “muktezâyı	 halin	 durumuna	
göre	 söz	 söyleme”	 şeklinde târif edilişinin temelini oluşturmuştur. 
Ancak el-Cahiz, bu kavramı kapalı olan şeyleri apaçık olarak ifade 

575 Bkz. Mehmet Baktır, “Cahız’ın Varlık ve Tabiat Anlayışı”, s. 243-262.
576 Aycan, İrfan, “Cahiz ve Emevi Tarihine Mutezili Bir Yaklaşım”, s.285-308.
577 Bkz. Özdoğan M. Akif , “Belâgat’ın Sistematize Edilmesinde Es-Sekkâkî Ve El-
Kazvînî’nin Rolü”, Din	Bilimleri	Akakdemik	Araştıma	Dergisi	2, 2002 , sayı: 4 , s.97.
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etmek anlamında kullanmıştır.578

Cahiz’ in İslam Tarihi konularında da İslam medeniyetine çok fay-
daları olmuş ve bu alanda da dikkate değer bir kişilik olarak karşımı-
za çıkmıştır.

Cahiz ilim adamı olmasnın yanısıra aynı zamnda bir bilim ada-
mıdır da. Onun objektifliği ve araştırmacı ruhu; birçok kaynaklarda 
cahiz in farklı görüşleri olduğunun belirtilmesinden de anlaşılmakta-
dır. “Halk inanışına itibar etmeyerek yılanların sa-def otu (ruta cha-
lepensis) kokusundan kaçmadıklarını ve kesilen bir devenin tenasül 
cihazının ortadan kaybolmadığını şahsen yaptığı tecrübeler ile tesbit 
etmişür. Bu eserlerden kendisinin oldukça iyi bir psikolog olduğu da 
meydana çıkar.”579

Necati AKYÜZ

Enbiya Dündar arkadaşımıza bu güzel tebliğinden dolayı teşekkür 
ediyorum. Sıradaki tebliğcimiz Saliha Kızılkaya. Kendileri İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri yük-
sek lisans öğrencisidir. Tebliğinin konusu, “İbn Tufeyl’de Din Tasav-
vuru ve Hayy B. Yekzan Örneği”dir. Buyurun.

578 Bkz. Özdoğan M. Akif , “Belâgat’ın Sistematize Edilmesinde Es-Sekkâkî Ve 
El-Kazvînî’nin Rolü”, s.97.
579 İslam Ansiklopedisi, “Cahiz”, M.E.B. Yay., Ankara, 1940,  s.13.
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“İBN TÜFEYL’DE DİN TASAVVURU: HAYY BİN 
YAKZAN ÖRNEĞİ”

SALİHA KIZILKAYA

(İstanbul Ün. Sosyal Bilimler Enst. Felsefe ve Din Bilimleri 
Ana Bilim Dalı – Yüksek Lisans)

Giriş

Din, düşünce tarihinin ilk dönemlerinden itibaren felsefenin temel 
meselelerinden biri olarak filozofların ilgisini çeken konuların başın-
da gelmektedir. Bir dine inanan düşünürlerin kendi inançlarını felsefî 
olarak temellendirme gayretleri ile dinin çeşitli vechelerine yönelik 
eleştirel yaklaşıma sahip düşünürlerin ise olumsuz yaklaşımlarla bu 
konuyla ilgilenmesi, dinin felsefî düşünce içerisinde dinamik bir alan 
olarak sürekli tartışılmasını sağlamıştır. 

Müslüman filozoflarda din kavramı etrafında geniş tartışmalar or-
taya koymuşlardır. İslam felsefesi alanında kaleme alınan çalışma-
larda felsefî bir kavram olarak dinin genellikle toplumsal düzenin 
vazgeçilmez bir değeri ve esası olarak kabul gördüğünü söylemek 
mümkündür. Bununla beraber, İslam düşünürlerinin dine yüklemiş 
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olduğu anlam yeknesak bir yapıya sahip olmayıp çeşitlilik arz etmek-
tedir.

İbn Tufeyl, Müslüman filozoflar arasında kendisinden önceki din 
ile ilgili yaklaşımları tevarüs eden ve kendisinden sonraki din tasav-
vurunun oluşmasında önemli bir role sahip olan filozoflardan biridir. 
İslam felsefe geleneğinde din tasavvuru bağlamında sahip olduğu bu 
önem sebebiyle onun din kavramını nasıl ele aldığı bu tebliğin ana te-
masını oluşturacaktır. Bunu yaparken İbn Tufeyl’in Hayy bin Yakzân 
isimli metaforik eseri esas alınacaktır. Öncelikle İbn Tufeyl’in hayatı-
nın özet bir tasviri yapılacak, ardından Hayy bin Yakzân’ın yazıldığı 
ortam betimlenecek ve bu edebi- felsefî hikâye ana hatlarıyla akta-
rılacaktır. Son olarak İbn Tufeyl’in Hayy bin Yakzân isimli eserinde 
hikâyelendirdiği üç ana karakterden yola çıkarak din tasavvuru ince-
lenecektir.

İbn Tufeyl Üzerine

Endülüs’ün Muvahhitler döneminde (1147- 1229)  yaşayan Ebû 
Bekr Muhammed İbn Abdülmâlik İbn Muhammed ibn Muhammed 
ibn Tufeyl el-Kaysî (v. 581/ 1185) sarayın hekimi, filozofu, matema-
tikçisi ve şairi olarak hayatını sürdürdü.580 Sarayın entelektüel yapısı 
içerisinde her türlü akli ilimle meşgul olan bilginler manasına gelen 
“talebetü’l-hadar”’ın önde gelenlerinden birisi olması sarayda ken-
disine yönelik teveccühü artırmış ve felsefi eserlerle dolu saray kü-
tüphanesinden istifade imkânı sağlamıştı.581 Ancak bu gün elimizde 
İbn Tufeyl’in bu imkândan hâsıl olacağını umduğumuz sayıda eseri 
bulunmamaktadır. 

İbn Tufeyl’in düşüncesi meşrıkî felsefe etrafında şekillenir. Nitekim 
kendisinden önceki filozofların yaptıklarını yeterli bulmadığından 
Hayy İbn Yakzân’ı, böylesi yüce mevzuları anlatacak yegâne yöntem 
olarak işaret ettiği bu sembolik hikâyeyi meşrıkî hikmeti açıklamak 

580 Sıddıkî,Bahtiyar Hüseyin , “İbn Tufeyl”(trc. İlhan Kutluer), İslâm	Düşüncesi	
Tarihi (ed. M. M. Şerif), İstanbul 1997, s.251-264.   
581 Kutluer, İlhan, Akıl	ve	İtikad, İstanbul 1998, s. 112.
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maksadıyla kaleme aldığını eserinin girişinde bizzat ifade etmiştir.582  
Bu serüvende akla oldukça ehemmiyet veren İbn Tufeyl, akli kaza-
nımlardan sonra mükaşefe yoluna yönelmenin önemine değinmiş ve 
bu seviyeye ulaşamayan filozofları “keskin görüşlü âmâ”’ ya ben-
zetmiştir.583 Böylelikle felsefi gerçeğe nazarî ve keşfî yönteminden 
müteşekkil bir bütüncül yaklaşımla ulaşılabileceğini teyit etmiştir.584 

Hayy Bin Yakzân Üzerine

Hayy Bin Yakzân’ın Kaleme Alındığı Çevre

İlk zamanlar felsefi çalışmaların iyi gözle bakılmadığı bir ortam 
olan Endülüs’te585, Muvahhidler döneminde Kelam alanında Eşarî ve 
Gazzalî’nin takip ettiği ilmi disiplin hoş görülmeye başlanmıştı. Bil-
hassa Ebu Ya’kûb(v.580/1184) döneminde bu Kelamî açılımın yanı 
sıra bilimsel çalışmalar da kısa bir müddet içerisinde büyük mesafe 
almıştı.586  Böyle bir ortam felsefi düşünce içerisinde mâkulatın kav-
ranmasında yeterli bir muhayyile kuramının doğmasına ortam hazır-
lamıştı.587  

Eserini felsefi ve bilimsel faaliyetlerin canlandığı ve iltifat gördü-
ğü bir çevrede kaleme alan İbn Tufeyl bize, insanın vahiy ile bilgi-
lendiği hakikatlere aklıyla ulaşabilecek, bunu edinimi ahlak ve amele 
dönüştürebilecek ve sonunda mükaşefe ile ebedi saadete erebilecek 
kabiliyette olduğuna işaret eden bir eser tevarüs etmiştir. Hikâyede 
582 İbn Tufeyl, “Hayy Bin Yakzân”, Felsefî	Risaleler (trc. Mahmut Kaya), İstan-
bul 2010, s.437, Kutluer, İlhan, “İbn Tufeyl”, DİA, C. XX, İstanbul1999 s. 419; 
Bedevî,Abdurrahman, “Hayy İbn Yakzân li İbn Tufeyl”, Turâsu’l-İnsaniyye, Mısır 
(t.y.), C.1, s.216; Ferruh, Ömer, İbn Tufeyl ve Kıssatuhu “Hayy İbn Yakzân”, Beyrut 
1986, s. 38, ayrıca bknz. Bürgel,J, “Ibn Tufayl and His Hayy Ibn Yaqzan: A Tur-
ning Point in arabic Philosophical Writing”, The	Legacy	of	Muslim	Spain (ed. Salma 
Khadra Jayyusi), Leiden 1992, s.830-846. 
583 Ferruh, Ömer, a.g.e., s. 38.
584 Kutluer, İlhan, a.g.e., s. 420.
585 Özdemir, Mehmet, “Endülüs”, DİA, C.XI, İstanbul 1995, s.221.
586 DeBoer, T.J., İslâm’da Felsefe Tarihi, trc. Yaşar Kutluay, İstanbul 2001, s.218. 
Ockley, Simon, The History of Hayy İbn Yaqzan (rvs. A.S. Fulton), New York1929, 
s.9.
587 Corbin,Henry, İslam Felsefesi Tarihi I, trc. Hüseyin Hatemi, İstanbul 2002, s. 
411.
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bir yandan hikmete ulaşmanın metoduna dair fikirlerini serdederken, 
bir yandan felsefesini ortaya koyduğu veciz bir örgü oluşturmuştur. 
Böylelikle edebî bir dille kaleme alınmış felsefe eserlerinden biri olan 
Hayy bin Yakzân’ı ile İbn Tufeyl, İslâm felsefesi literatüründe felse-
fi meselelerin sembolik dille anlatıldığı ilk eserlerden birini kaleme 
almıştır.588

Hayy bin Yakzân’ın Hülâsası

Hayy bin Yakzân (Uyanığın oğlu Diri) bir adada bir görüşe göre 
gerekli şartların oluştuğu bir durumda mayalanmış toprağın (cansız)  
ruh ile birleşmesi sonucu meydana gelmiş, diğer bir görüşe göre ise 
izin verilmeyen bir evlilikten doğmuş ve gizlenme maksadıyla bir 
sandığın içerisinde denize bırakılmış bir insandır(canlı).589 Kimse-
si olmayarak bir adada hayatla buluşan Hayy bir ceylan tarafından 
beslenir. Büyüdükçe etrafındaki canlıları ve tabiatı izlemek suretiyle 
kazandığı yetiler onun yabani ortamda kendi başına hayatını sürdü-
rebilmesini sağlamıştır.590 Bu tabiat incelemeleri onu önce fiziki kav-
ramları sonra soyut kavramları kavramasına yardımcı olur.591 Tabiatın 
düzen ve ahengi onu bir yaratıcının varlığını düşünmeye sevk eder. 
Bu düşünce bir süre sonra onu, gördüğü her şeyde yaratıcının izle-
rini fark etmesiyle, keşf mertebesine ulaştırır. Artık mutlak varlığın 
bir parçası olma arzusuyla yanıp tutuşuyordur. 592Mistik bir tecrübe 
yaşadığı bu noktada nefsini derece derece yükseltir ve idrak kabil ol-
mayan fenâ seviyesine ulaşır. 

Bu esnada yakınlarda hak dinin ulaştığı başka bir adada yaşayan 
iki yakın arkadaş vardır: Âsâl ve Selâmân. Her ikisi de dindar olan bu 
iki arkadaştan Âsâl dinin batınî yönü hakkında bilgi sahibi, dinin lafzî 
588 Kutluer, İlhan, Hasan Kâtipoğlu ,“Hay b. Yakzân”, DİA, C. XVI, İstanbul1997 
s. 551
589 İbn Tufeyl, a.g.e., s. 446.
590 Fahri, Macit, İslâm Felsefesi  Tarihi, trc. Kasım Turhan, İstanbul 2000,s. 332. 
Bedevî, Abdurrahman, age, s.217. 
591 Harmancı, Mehmet, İslam Felsefesinde Metoforik Üslup (Basılmamış doktora 
tezi), SUSBE, Konya 2007, s.151. 
592 Kutluer, İlhan, Hasan Kâtipoğlu, “Hay bin Yakzân”, DİA, İstanbul 1997, C.XVI 
,s.553. Hawi, S. Sami, İslamic Naturalism and Mysticism, Leiden  1974 s. 214.
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yönünü yorumlamaya açık bir tabiatı var iken Selâmân dinin zahirini 
önemseyen, yorumlardan kaçınan ve derin düşüncelere karşı mesa-
feli duran bir hal sergiliyordu.  Her ikisi de dinin gereklerini yerine 
getiriyor ve ahlak ve maneviyatta içlerinde bulundukları toplumun 
önünde gidiyordu.  Âsâl bir gün manevi yolculuğuna daha sakin bir 
yerde devam etme arzusuyla bulunduğu adayı terk eder ve kimsenin 
olmadığını düşündüğü Hayy’ın bulunduğu adaya gider. 593

Kendi âlemlerinde günlerini Rablerine ibadetle geçiren Hayy ve 
Âsâl bir gün karşılaşır ve Âsâl Hayy’a konuşmayı öğrettikten sonra 
birbirleriyle tecrübelerini paylaşırlar. Âsâl Hayy’ın yol aldığı manevi 
serüveni dinlediğinde arayış içerisinde olduğu ulvî hazzı tatmış ola-
rak aydınlanır ve kalbi nurla dolar, manevi mertebesi yükselir. Hayy 
ise Âsâl’ın tecrübelerini ve hak dine dair haberleri kendi aklıyla keş-
fettiği hakikatle aynı bulur ve hemen o hak dine teslim olur ve gerek-
lerini yerine getirmeye başlar.594

Bir süre sonra Hayy ve Âsâl, keşfettikleri hakikati paylaşma iste-
ğiyle insanların olduğu adaya giderler. Adaya vardıklarında Âsâl’ın 
arkadaşı Selâmân’ın adanın lideri olduğunu görürler. Hayy, dinin za-
hirine yönelen, uzleti hoş görmeyen Selâmân’a ve halkına dinin haki-
katlerinden bahsederler. Fakat bu gayreti, başlangıçta çok güzel karşı-
landıkları adada hem halkın hem de sonucunda kendilerinin huzurunu 
kaçırır. Zira ada halkı Hayy’ın anlattığı hakikatlere tabiatlarında ek-
siklik sebebiyle intibak edemiyor ve halihazırda sahip oldukları bilgi-
leri de değiştirmek istemiyordu. Sonunda Hayy bu hakikatı aramaya 
yönelmeyen ve hakikate ulaşmış kimselerin yolundan da gitmek ist-
meyen topluluğu doğru yola davet etmekten ümidini keser. İnsanların 
hangi vasıflara sahip olduğu ve nasıl tasnif edilebileceği üzerine bir 
süre araştırdıktan sonra bir sonraki bölümde bahsedeceğimiz bilgilere 
ulaşır. Bu verilere göre ada halkına hakikatleri anlatmasının yanlış 
olduğunu fark eder ve herkesin dinin emirleriyle kendi anlama sevi-
yesine göre muhatap olduğunu anlar. Hemen halktan ve Selâmân’dan 

593 İbn Tufeyl, a.g.e., s. 450-451.
594 İbn Tufeyl, a.g.e., s. 452-455.
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özür diler ve onların dinin zahiri hükümlerine sıkıca sarılmalarını tel-
kin eder. Onları kabiliyetleri yetmediği halde hikmeti anlamaya zor-
lamasının onlara yarardan çok zararı olduğunu fark etmiştir. Kesin 
bilgiye ulaşana kadar mevcut hallerini korumaları onları kurtuluşa 
erenler dairesinde tutacaktır.  Böylece Hayy ve Âsâl ada halkına veda 
edip kendi münzevi hayatlarına geri dönerler ve orada Hayy eski ma-
kamına yeniden çıkar, Âsâl da ona yakın bir makama ulaşır. 595

Hayy Bin Yakzan’da Din Tasavvuru

Dinin Tarifi

İbn Tufeyl’in Hayy bin Yakzân isimli edebî-felsefî eserinde dinin 
müstakil bir tarifini yapmadığı görülür. Bununla birlikte hikâyenin 
genel örgüsünden İbn Tufeyl’in din ifadesiyle bahsettiği tasavvurun 
iskeletini ortaya çıkartmak mümkün görünmektedir. 

Hikâyede Hayy, Âsâl’ın hayat tecrübesinden bahsederken anlattığı 
dinin kendisinin yalnız başına iken üstün bir makama erdiğinde mü-
şahade ettiği şeyler ile çelişmediğini görür. Bu din Allah tarafından 
gönderilmiş doğru sözlü bir peygamber tarafından insanlara aktarıl-
mıştır. Dinin getirdiği hükümler ise insanların zaafları ve eksiklikleri 
dikkate alınmış bir şekilde düzenlenmiş ve hayatlarını bu hükümlere 
göre tanzim etmeleri için bir takım müeyyideler takdir edilmiştir.596 

Öte yandan Hayy, insanların tamamının kendisi gibi üstün yaratılışlı 
olduğunu zannederek, hakikatini anlamadan sadece müeyyidelerden 
kaçınmak suretiyle Hakk’a yönelmiş olmalarına bir anlam veremez. 
Dine bu şekilde itaat eden insanları uyarmak ve onlara hakikati açık-
lamak için Âsâl ile birlikte Selâmân’ın idaresindeki adaya yaptıkları 
yolculuklarında elde ettiği tecrübe Hayy’a, peygamberin getirdiği di-
nin insanların anlayabileceği en ideal seviyede olduğunu ona bir şey 
ilave edilemeyeceğini öğretir.597

Bu ifadelerden yola çıkarak İbn Tufeyl’in din kavramı ile kastettiği 

595 İbn Tufeyl, a.g.e., s. 456-458.
596 İbn Tufeyl, a.g.e., s. 455.
597 İbn Tufeyl, a.g.e., s. 458.
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şeyin, Allah	tarafından	gönderilmiş	bir	peygamberin	insanları	yön-
lendirdiği,	 insanların	 takip	 ederek	 kendilerini	 eksiklikleri	 sebebiyle	
içerisine	düştükleri	sapkınlıktan	çıkarabilecekleri,	hikmet,	hidayet	ve	
tevfikin	ondan	ibaret	olduğu	kâmil	bir	yol olduğu anlaşılabilir. 

Dinin Kaynağı

Her ne kadar Hayy onun hakikatini vahiy ile karşılaşmadan önce 
aklıyla kavramış olsa da, İbn Tufeyl’in dini vahye dayalı bir dindir.598 
Vâdi’i Allah’tır. Tevhid inancı, Allah’a itaat ve ibadet bu dinin temel 
esaslarındandır. Böylelikle din	bireysel aydınlanmaya ve toplumsal 
kurtuluşa vesile olur. Şöyle ki; hikâyenin örgüsünde Âsâl’ın hakikatı 
kavramak ve kurtuluşa ermek için toplumdan uzaklaşıp yalnız inzi-
vaya çekilmesi, Selâmân’ın ise kuşkularını gidermesi ve kendisini 
şeytanın aldatmasından korumasını sağlayacağı inancıyla insanlar ile 
bir arada olmayı tercih eder. Buna göre İbn Tufeyl’in dinin hakikatini 
kavrama ve emirlerine itaat noktasında her iki yöntem yahut kişisel 
tercihi de dine uygun bulduğu anlaşılır.599  

Hayy’ın, dinin bildirdiği hakikatleri din bilgisi kendisine ulaşma-
dan önce keşfetmiş olması yanı sıra kendisine dinî bilgi ulaştığında 
onu öncesinde ulaştığı hakikatler ile örtüşüyor bulmuş olması, İbn 
Tufeyl’in akıl ile ve bir peygamber vesilesi ulaşılan hakikatlerin ilahî 
hakikatler olduğuna dair inancını delillendiriyor gözükmektedir. 
Yani buna göre üstün nitelikli kişiler akılları ile Allah’ı bulabilir 
ve kendilerini O’na adayabilir, hayatlarına aklen ulaştıkları ölçüde 
erdemli bir nizam içerisinde sürdürebilirler. Ancak bu kişiler de vahy 
ile buluşup Allah’ın peygamberleri vesilesiyle insanlara gönderdiği 
hükümlerle muhatap olduklarında, bu emirlere itaat ederler. Zaten 
yaşamakta oldukları erdemli hayat ve inandıkları hakikat bu dinin 
emirleriyle ve hakikatleriyle çelişmemektedir.600

598 İbn Tufeyl, a.g.e., s.455.
599 Kutluer, İlhan, a.g.e., s. 423;Bürgel,J, “Ibn Tufayl and His Hayy Ibn Yaqzan: A 
Turning Point in arabic Philosophical Writing”, The	Legacy	of	Muslim	Spain (ed. 
Salma Khadra Jayyusi), Leiden 1992, s. 839.; Hasanali, Parveen, İbn Tufayl’s  Hayy 
İbn Yaqzan: An Analytic Study (unpublished M.A. thesis), McGill University IIS, 
Montreal 1987, s.156. 
600 İbn Tufeyl, a.g.e., s. 455.
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Dinin Muhatabı

İbn Tufeyl’in Hayy, Âsâl ve Selâman ile canlandırdığı üç 
karakteristik çerçevesinde ele alacak olursak, din	 aklî seviyesi ne 
olursa olsun tüm insanlık içindir. Zira sırasıyla inceleyecek olursak; 
öncelikle Hayy bin Yakzân, Âsâl’dan öğrendiği dini esasları kendi 
aklıyla ulaştığı hakikatlerle örtüşmesi sebebiyle kabul etmiştir ve bu 
dinin mükellefiyetlerini yerine getirmeye başlamıştır. İtaatin arkasın-
da yatan hikmete hali hazırda vakıftır ve vahyin manasını vakıf ol-
duğu hakikat sebebiyle kavrayabilmiş gerekirse tevile gidebilmiştir. 
Kendi akli seviyesini dinin emirlerine uymaktan kendisini ârî kılmak 
için bir gerekçe değil, bilakis onlara itaat için bir neden olarak kabul 
etmiştir. 

Öte yandan Âsâl kendilerine ulaşan hak dini kabul etmiş ancak 
arkadaşı Selâmân’ın aksine bu dinin manevî manalarını anlamaya, 
zahiri yönünü tevile oldukça istekli ve kabiliyetliydi. O dinin hakika-
tine ancak uzlet ile ulaşılacağına inanmış ve dinin manalarının derin-
liklerine ulaşmak için bu yolu tercih etmişti.601

Son olarak komşu ada halkı ve yöneticisi Selâmân ile tanışıp on-
lara ders vermesi sonucu anlattıkları anlaşılmayıp ve hatta yanlış yo-
rumlanınca Hayy, uzun mülahazaların ardından vahyin zenginliğini 
ve kemalini kavramış ve akli melekesini yeterli derecede kullanma-
yanların onun zahiri ile yetinmesi gerektiğine karar vermişti.602 Sevi-
yelerine uygun olmadığı halde halka ısrarla hikmetten bahsetmesini 
ise yanlış, bilakis insanların dini inançlarına zararlı olduğunu düşünü-
yordu. Bunun akabinde halktan özür dileyip onlara daha önce yaptık-
ları gibi vahyin zahirine sımsıkı bağlı olmaları gerektiğini telkin etti. 
Zira Gazzali’nin (v. 505/ 1111) felsefesinde de görülebileceği gibi, 
onlar için ölüm gelen kadar bu hallerini korudukları takdirde kurtulu-
şa ermeleri mümkün olacaktır.603 
601 İbn Tufeyl, a.g.e., s. 451.
602 İbn Tufeyl, a.g.e., s. 458.
603 Alper, Ömer Mahir, İbn Tufeyl’in Hayatı ve Felsefesi (Basılmamış Yüksek Li-
sans Tezi) M. Ü. S. B. E, İstanbul 1993, s. 92-93; Gazalî, Ebu Hamid, İhyâ-u Ulû-
mu’d-Dîn, c.1, s.82.
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İbn Tufeyl ister akli seviyesi kemal derecesinde olsun, ister riyazet 
ile dinin mana derinliklerine ulaşmayı tercih etsin, ister de dinin zahi-
ri manasından uzaklaşmaktan çekinsin, herkesin din	anlayışını ve İlah 
ile ilişkisini kendi kabiliyeti ve imkânının belirlediğini kabul eder. Ve 
dinin her nitelikte insan için hitabı vardır. Nitekim herkes bir iş için 
yaratılmış ve yaratıldığı iş için gerekli özelliklerle donatılmıştır. Bu 
İlahî bir yasadır. Bunu değiştirmeye çalışmak boşunadır.604 

Dinin Fonksiyonu

İbn Tufeyl, yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, 
felsefesini ve dini “insanın hali” ile açıklar.605 O bunu için insanları akli 
özelliklerine göre dört kısma ayırır: İlk grup akli melekesini en üst se-
viyede kullananlardır. Bunlar kendiliklerinden en üst seviyede bilgiye 
ulaşabilir, hakikatle buluşabilirler. Hikâyede Hayy bu grubun mensu-
budur.606 İkinci grup kendisine doğru yolu gösteren olduğunda yine 
aklî melekesini gerektiği gibi kullanarak ve gelen daveti dikkatlice in-
celeyip değerlendirerek doğru yola varabilenler.607Âsâl bu gruptandır. 
Üçüncü grup ise kendisine doğru yol gösterildiğinde onu yanlıştan 
ayırt edip tercih edecek kadar aklî melekesini kullananlar. Selâmân ve 
halkı bu gruba dâhildir. Bunlar aklî melekelerini kendilerine ulaşan 
daveti inceleyip değerlendirecek kadar kullanmazlar.608 Ancak İbn 
Tufeyl bu aklî melekeyi kullanmamanın kendi tercihleri mi olduğu-
nu yoksa kabiliyetlerinin mi bu kadar isti‘mâle izin verdiğini açıkça 
belirtmemektedir. Dördüncü grubu ise İbn Tufeyl, hayat yolunu çi-
zerken aklının değil hevâ ve heveslerinin ışığında ilerleyenler olarak 
tarif eder. Bu grup nasihatten ve güzel sözden anlamaz, cehalet içe-
risindedir.609 

Burada İbn Tufeyl’in akıl kavramından kastı bu gün anladığımız 

604 Özalp, N. Ahmet, Ruhun Uyanışı ya da Hayy ibn Yakzân’ın Olağanüstü Serüveni, 
İstanbul 1985, s. 181.
605 Bürgel,J, a.g.e., s. 838.
606 İbn Tufeyl, a.g.e., s.454.
607 İbn Tufeyl, a.g.e., s.451.
608 İbn Tufeyl, a.g.e., s.451.
609 İbn Tufeyl, a.g.e., s.458
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manada sadece zihnî bir meleke değildir. Akıl etmek, Farabî’nin 
(v. 339/950) felsefesinde de görebileceğimiz gibi nazarî ve amelî 
iki yöne sahiptir.610 Tümel yargılara ulaşabilen (nazarî) ve iradeyle 
gerçekleştirilmiş olan ef’âli bilgisine konu edinen (amelî) bir yetidir 
akıl. Yani akıl etmek bedensel faaliyetlerin de ilişkili ve kapsamı 
dâhilinde olduğu bir zihinsel bir faaliyettir.611 

Aklî melekenin hayli ehemmiyet gördüğü İbn Tufeyl felsefesin-
de dinin akıl karşısındaki konumu tabiatıyla meraka şayandır. Din, 
“peygamber diliyle” ifade edilen hakikatlerdir. İbn Tufeyl’e göre pey-
gamberler eksik nitelikteki, aklî melekelerini yeterince kullanamayan 
insanlara hakikatleri sembolik bir dille anlatmıştır. Dinin çoğunluğu 
oluşturan bu topluluğun dünya hayatına yön vermesi ve öteki dünya 
hakkındaki hakikatlerden haberdar etmesi ancak bu yolla mümkün 
olmaktadır. Bu durumda din sanki akli melekesi yüksek seviyedeki az 
sayıda insan için anlam ifade etmemekte gibi gözükmektedir. Ancak 
bu noktada İbn Tufeyl dinin, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi geniş 
bir yelpazeye hitap ettiğini ifade eder. Bu derinlikli üslubu açıklamak 
için dinin zahir ve batın yönüne işaret eder. Din zahir yönüyle eksik 
nitelikteki çoğunluğa hitap ederken, batın yönüyle akli melekesini üst 
seviyede kullananlara hitap eder. Yani, meselâ zahir anlamı itibariyle 
akılla çelişen bir ayet akılla yorumlanmalı (tevil edilmeli) ve bu yo-
rum takip edilmelidir. Ancak böylesi bir tercihi eksik nitelikte olanlar 
yapamaz. Öte yandan namaz, oruç gibi apaçık zahir ibadetlerin ifası, 
bu ibadetleri haber verenin (peygamberin) doğruluğundan kuşku du-
yulamayacağı için, tartışma gerektirmemektedir. Diğer bir ifadeyle 
din zahir yönü ile eksik nitelikte olanların yahut başka bir ifade ile 
vahyin zahiri manasının ötesine geçemeyen, derinliğine inemeyen ve 
şüphelerinden uzaklaşmak için toplumla bir arada olmayı tercih eden-
lerin hayatlarını şekillendirirken, batınıyla kemal seviyesinde olan, 
felsefî hakikatleri kavrayabilen pek nadir insanların hayatlarına yön 

610 Farabi, Kitabu’s-Siyaseti’l-Medeniyye (thk. Ali bû Mulhim), Beyrut 1994, s. 
24.Cevizci, Ahmet, “Akıl”, Felsefe	Sözlüğü, Ankara 1997, s.27.
611 İbn Tufeyl, a.g.e., s.453-454; Cevizci, Ahmet, “Akıl”, Felsefe	Sözlüğü, Ankara 
1997, s.27.
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verir. 612 Fakat İbn Tufeyl’in hikâyesi bu kabiliyetlere sahip olanların 
hakikatlere vakıf olmak ve böylece kurtuluşa ermek için dine (vah-
yî bilgiye) ihtiyaçlarının olmadığı imasında bulunmaktadır. Onların 
mertebeleri dinin eksik kabiliyetteki insanların eğilimlerine yön veri-
ci tedbirlerinin çok üstünde bir seviyede yer almaktadır.613 

Son olarak İbn Tufeyl’e göre din, akıl sahibi bir kişi için dünya ha-
yatını onunla düzene koyduğu bir sistem ve yegâne kurtuluş vesilesi-
dir.614 Ancak kurtuluşa erenlerin kurtuluşa erme şekil ve seviyelerine 
dini anlama ve yaşama biçimlerinin etkisinin nasıl olacağı hakkında 
Hayy bin Yakzân hikâyesinde bir bilgi bulunmamaktadır. Hâsılı bir 
insan için din	kaçınılmaz bir gereklilik ve bir din	mensubu için o din	
in gereklerini yerine getirmek zarurettir.

Sonuç

İbn Tufeyl kısa hikâyesine çok zengin bir hayat serüvenini 
veciz ve felsefi ifade üslûbuyla sığdırmıştır. Son asrın filozoflarının 
üniversitelerde ayrı kürsüler tahsis ederek üzerine eğildiği bir mevzu 
olan din, manevi konulara bütüncül bir yaklaşım sergileyen bu nadi-
de eserin özellikle ikinci bölümünün baş tacı konusu olmuştur. Buna 
göre İbn Tufeyl dini İlahı tanıma ve bilme yöntemine göre üç tipe ayı-
rıp, İlahı akıl ile tanımaya çalışanı aklî,  “güneşi görmek için muma 
ihtiyaç duyulur mu?” diyerek İlahın aşikâr olduğuna inananı mistik, 
ve temel problemi İlahı tanıma değil, Ona ibadet etme olarak tayin 
edeni ayinsel/kitlesel615 olarak bir birinden farklı çeşitler olarak değil, 
bir diğerinin aşaması, şekillendiricisi, birbirini reddetmeyen616  bü-
tünleyici bir yapı sergileyen, Hayy, Âsâl ve Selâman’da vücut bulan 
şekilde anlatır.617

612 Alper, Ömer Mahir, İbn Tufeyl’in Hayatı ve Felsefesi (Basılmamış Yüksek Li-
sans Tezi) M.Ü.S.B.E, İstanbul 1993, s.90-92.
613 İbn Tufeyl, a.g.e., s.453.
614 Alper, Ömer Mahir, İbn Tufeyl’in Hayatı ve Felsefesi (Basılmamış Yüksek Li-
sans Tezi) M.Ü.S.B.E, İstanbul 1993, s.90.
615 Goodman, Lenn E., Ibn	Tufayl’s	Hayy	ibn	Yaqzan, Los Angles 1991, s. 
24
616 Goodman, a.g.e., s. 37
617 Kutluer,İlhan, “İbn Tufeyl”, DİA, C.XX, İstanbul 1999s. 423.; Kutluer, İlhan, 
Akıl ve İtikad, İstanbul 1998, s.129.
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Öte yandan bu farklı din	anlayışlarının birbirini çeşitli şekillerde 
tamamladığı yapıda kompozisyona pek de uymayan bir renk vardır. 
Bu gözü çelen vecih o kadar yüce mertebelere ermiş iki dindar Âsâl 
ve Hayy’ın onların irşadına ihtiyacı olan ada halkını terk edip git-
mesidir. Bu davranışları bir yandan idealize edilmiş karakterin sahip 
olması gereken ahlak bağlamından, diğer yandan tabi olunan dinin 
esasları bakımından sergiledikleri bütünlükle çelişir gözükmektedir.618

Son olarak, İslâm düşünce tarihinin önemli eserlerinden biri olan 
Hayy bin Yakzân’a, hem medeniyet mirasımızın önemli bir parçası 
ve hem de bu gün etkisi altında bulunduğumuz ideolojilerin esin kay-
nakları arasında yer almış olması sebebiyle hak ettiği ilgiyi âlâsıyla 
göstermemiz önem arz etmektedir. Burada yazılanlar ise sadece bir 
anlama çabasıdır.

618 Demirkıran, Fatma, Hayy	ibn	Yakzân’da	Din	Toplum (Basılmamış Lisans Tezi) 
MÜİF İslam Felsefesi Anabilim Dalı, İstanbul 2010,s. 65.
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“İBN HALDUN DÜŞÜNCESİNDE MEDENİYET”

ŞEYMA ÖZDEMİR

(Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf)

Özet
İbn Haldun, medeniyeti konu edinen ve ‘Umran’ adını verdiği 

bir ilmin kurucusudur. Bu ilmi önemli yapan şey, ondan önce salt 
medeniyeti konu edinen başka bir ilmin bulunmayışıdır. Nitekim 
İbn Haldun, yakın geçmişimizdeki sosyologların söylemiş olduğu 
pek çok şeyi henüz 14. yüzyılda söylemiştir. Birçok yerli ve yabancı 
araştırmacılar, İbn Haldun’u sosyolojinin ilk kurucusu olarak kabul 
eder. Bu çalışma, İbn Haldun’un medeniyet anlayışına katkılarının 
incelenmesine ve günümüz açısından değerlendirilmesine yönelik bir 
kaynak tarama çalışmasıdır.

Anahtar Kelimeler: İbn Haldun, Medeniyet, Umran.

Giriş
Medeniyet, toplumun aynasıdır. Her fert, bağlı olduğu medeniye-

tin gelişimine katkıda bulunur. Aynı şekilde medeniyet de her ferdin 
kişiliğini, ahlaki özelliklerini, toplumsal davranışlarını etkiler. Bu açı-
dan bakıldığında medeniyet incelemeleri, insanın kendini ve toplumu 
anlama çabasının doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkar. Medeniyet 
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hakkında pek çok çalışma yapılmış olsa da, medeniyeti sistematik bir 
şekilde incelemeyi hedefleyen ilk ilmin kurucusu olarak (Şentürk, 
2006a, s. 91) İbn Haldun büyük bir önem arz eder.

İbn Haldun’a göre insan, zayıf bir varlıktır ve zayıflığını telafi 
etmek için toplum halinde yaşar (Kurt, 2012, s. 55). Kendi başına 
yaşayan bir insan asgari ihtiyaçlarını bile karşılayamaz. Bu yüzden 
başka insanlarla yaşamak zorundadır. Bu zorunluluğun üç temel 
sebebi vardır: Beslenme, korunma ve üns yani dostluk ihtiyacı. 
Toplum halinde yaşamak bu üç ihtiyaca cevap verir (Şentürk, 2006a, 
s. 101). İşte İbn Haldun’un kurmuş olduğu Umran İlmi’nin konusu, 
insan için zorunlu yaşam şekli olan toplumun yapısında meydana 
gelen değişimlerdir.

Ona göre toplumdaki değişimler muhakkak bir sebebe bağlıdır. 
Olaylar arasında tabii ve önceden konulmuş kurallar düzeni vardır. 
Yani her olay, belli kurallar dahilinde ve bazı sebeplere bağlı olarak 
gerçekleşir (Arslantürk ve Amman, 2009, s. 116). Bu sosyolojik bakış 
açısı, İbn Haldun’un analizlerinde ve toplum hakkındaki görüşlerinde 
sık sık karşımıza çıkacaktır.

İbn Haldun’a göre her toplum muhakkak bir medeniyetin 
etkisindedir. Ancak İbn Haldun’un medeniyet kelimesiyle kastettiği 
şey, bugünkünden farklı olabilir. Zira o; medeniyet, umran ve ictima 
kelimelerini aynı anlamda kullanmaktadır (Şentürk, 2006b, s. 270). 
İbn Haldun’un medeniyet düşüncesi incelenirken bunun dikkate 
alınması, onun görüşlerinin daha iyi anlaşılması noktasında faydalı 
olacaktır.

Bu çalışmada, İbn Haldun’un medeniyetle ilgili görüşleri incelen-
miştir. Bu bağlamda öncelikle onun temel düşüncelerinde medeni-
yetin yeri belirlenmiş, ardından medeniyetin korunması ve gelişmesi 
konusundaki tespitleri zikredilmiş, İbn Haldun’un düşüncelerine göre 
İslam medeniyetinin gelişimi basitçe analiz edilip bunlar üzerine bir 
değerlendirmeyle çalışma son bulmuştur.
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İbn Haldun’un Temel Düşüncelerinde Medeniyetin Yeri
Umran İlmi ve Konusu
İbn Haldun, Mukaddime adlı eserinde tarih ilminin hikayeci yönünü 

eleştirir. Ona göre toplum hayatı, sadece zahiren incelendiğinde tam 
olarak anlaşılamaz. Toplumsal olayların batınî bir yönü vardır ki bu 
da o olayların sebepleridir. Her toplumsal olayın muhakkak bir sebebi 
vardır. Bu sebep anlaşılmadan toplumsal olayın mahiyeti de tam olarak 
anlaşılmaz. Bu sebeplerin anlaşılabilmesi için her toplumun sahip 
olduğu ve nesilden nesile aktarılan umranı / medeniyeti incelemek 
gerekir. Böylelikle tarih ilminden metot bakımından ayrılan yeni bir 
ilim ortaya çıkar ki bu da İbn Haldun’un isimlendirmesiyle “İlm-i 
Umran”dır.

Bu yeni ilim, umranın incelenmesiyle ilgilidir ve konusu toplum-
la ilgili her değişken yani devlet, mülk, millet, ilim, sanat, bedavet 
ve hadaret gibi medeniyetin arazları dediğimiz şeylerdir (İmhemed 
Hüseyin Nasr, 1993, s. 26). Böylelikle İbn Haldun “insanların için-
de yaşadıkları en basit, küçük ve ilkel toplumsal birimlerden en kar-
maşık, büyük ve gelişmiş olanlarına kadar her çeşit toplumsal birimi 
inceleme konusu yapmaktadır” (Yaslıçimen ve Sunar, 2009, s. 303).

Bedevî ve Hadarî Toplumlar
Ona göre toplumlar, bedevi toplumlar ve hadari toplumlar olmak 

üzere ikiye ayrılır. Bu iki toplumu birbirinden ayıran hem coğrafi 
hem ekonomik hem de sosyal farklılıklar vardır (İmhemed Hüseyin 
Nasr, 1993, s. 21). Coğrafi olarak; hadariler köy veya şehirlerde yer-
leşik halde yaşayanlarken bedeviler bunların dışında kalan ve çölde 
veya göçebe olarak yaşayanlardır. Ekonomik olarak; bedeviler temel 
ihtiyaçlarıyla yetinirken hadariler bunlarla yetinmeyip lüks içinde ya-
şamak isterler.

Bu iki toplum sosyolojik olarak incelendiğinde de aralarında pek 
çok farklılık görülür. Bedevi toplumların başında bir reis bulunur. 
Toplumun bireyleri arasında eşitlik esastır ve önemli kararlar istişa-
reyle alınır. Buna karşılık hadari toplumların başında melikler bulu-
nur. Hadariler, sınırları belli devletlerde yaşarlar (Kurt, 2012, s. 59). 



Öğrenci Sempozyumu418

Bedeviler ziraat ve hayvancılık gibi beden gücü isteyen işlerle geçi-
mini sağlarken hadariler daha ziyade ticaret ve zanaatla uğraşırlar. 
Hadarilerde meslekler çok çeşitlidir ve buna bağlı olarak toplumda 
işbölümü vardır. (Arslantürk ve Amman, 2009, s. 118-119).

Öte yandan hadari toplumlarda ve bedevi toplumlarda yaşayan 
fertler arasında kişilik bakımından farklılıklar görülür. Bedeviler 
yaşam şartları gereğince hadarilerden daha cesurdurlar. Hadarilerde 
toplumun güvenliğiyle ilgilenen ayrı kurumlar olduğu için fertler 
cesur değildirler (Kurt, 2012, s. 59). İbn Haldun, hadarilerin cesur 
olmayışlarının sebebini şehirdeki zorbaca yönetime bağlar. Ona 
göre zulme uğrayan insanların güç ve cesaretleri kırılır (İbn Haldun, 
2008, s. 126). Ayrıca İbn Haldun, hadarilerin korkak, tembel, rahatına 
düşkün, bencil ve müsrif olduklarını söyler (Albayrak, 2010, s. 11).

İbn Haldun’a göre ilk yaratıldığında insan hayır ve şerre aynı 
derecede uzaklıktadır. Bunlardan biri, insan ruhuna diğerinden daha 
önce erişir. İnsan da yavaş yavaş diğerinden uzaklaşır. Bu yüzden 
“insan ruhunun iyiliği ya da kötülüğü, büyük oranda içinde yaşadığı 
dünyanın şartlarına bağladır” (Kayapınar, 2009, s.138-139). Hadariler 
refah içinde yaşamaları ve maddi çıkarları sebebiyle kötü huylara daha 
yakındır. Bedeviler ise ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yaşarlar ve 
bu yüzden hayra daha yakındırlar.

Bedavet umranın başlangıcı, hadaret ise sonudur (Kayapınar, 
2009, s.139). Umranın aslı bedeviliktir. Hadaret ise umranın ilerlemiş 
ve gelişmiş halidir (İmhemed Hüseyin Nasr, 1993, s. 29). Tüm top-
lumlar başlangıçta bedevidir. Hadarilik, bedeviliğin gelişmesiyle or-
taya çıkar. Ancak bedevilik de hadariliğin yanında varlığını sürdürür 
(Kurt, 2012, s. 59). Medeniyet ise hadari toplumla beraber bir müddet 
sonra yaşlanır ve ölür (İmhemed Hüseyin Nasr, 1993, s. 43). Kısacası 
her umranın / medeniyetin belirli bir ömrü vardır.

İbn Haldun’a göre bedevilikten hadariliğe geçiş zorunlu bir 
evrimdir. Bedevilerin amacı hadari olmaktır. Bedevilerin devlet 
kurma potansiyelleri yüksektir. Çünkü onların silah kullanmada daha 
iyi olmaları, daha cesur ve güçlü olmaları gibi sebeplerden dolayı 
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hadarilerle mücadeleye girdiklerinde kazanma ihtimalleri daha 
fazladır (Arslantürk ve Amman, 2009, s. 118-119). Bunda, bedevilerin 
kan bağına dayalı asabiyetlerinin güçlü olmasının da etkisi vardır.

Asabiyet
Asabiyet, cahiliye devrinde kişinin akrabalarını veya kabilesinden 

olan kişileri her durumda savunması manasına gelmekteydi. İbn Hal-
dun’a göre bu kelime İslam’dan sonra içerik değiştirmiş ve iki şekilde 
incelenebilir konuma gelmiştir. İlki eskisiyle aynı anlama gelen yani 
kişinin kabile veya soy birliği sebebiyle oluşan nesep asabiyetidir. 
İkincisi ise soy birliğinin dışında din gibi başka sebeplerden dolayı 
oluşan birlik duygusudur (Kurt, 2012, s. 55-56). Bu haliyle asabiyet, 
salt soy birliğine dayanmayan “kolektif his ve bilinçten doğan ortak 
hareket etme anlayışıdır” ve aynı asabiyete sahip olan insanların ina-
nışları, davranışları ve yaşayışları ortaktır (Albayrak, 2000, s. 597).

Asabiyeti oluşturan güç; nesep asabiyetinde bir soy ve kabilenin 
üstünlüğü inancına dayanır. Sebep asabiyetinde ise bir inanç siste-
minin yüceliği konusunda iman birliğine dayanır. İbn Haldun’a göre 
cahiliye devrinde nesep asabiyeti daha çok yaygındır. Ancak İslami-
yet’le beraber nesep asabiyeti yerini inanca bağlı sebep asabiyetine 
bırakmıştır (Albayrak, 2000, s. 597).

Asabiyetin gayesi iktidara erişmektir (İbn Haldun, 2008, s. 345). 
Devletsiz umran olmaz. Umranın ortaya çıkması için iktidar gerekir 
ki bu da devlettir. İktidara ise asabiyeti güçlü olan topluluklar gelebi-
lir (Kurt, 2012, s. 62).

Ancak iktidara eriştikten sonra asabiyet gittikçe yavaşlar. Zira 
devlet kurup hadarileşen toplumlar, zamanla ferdi menfaatlere göre 
yaşamaya başlarlar. Bu yüzden “asabiyetin diyalektik bir karakteri 
vardır” (Kayapınar, 2009, s. 155). Gelişmiş bir medeniyet, asabiyetin 
hem gayesi hem de sonudur.

Öte yandan nesep asabiyeti sebep asabiyetinden daha güçlüdür. Bu 
yüzden bedevilerin birlik olma bilinci hadarilere göre daha kuvvetlidir 
ve bu sayede onlara üstün gelirler. Ancak hadari oldukları zaman eski 
cesaretlerini de kaybetmeye başlarlar (Albayrak, 2000, s. 597).
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Medeniyetin Gelişmesi Ve Korunması
Medeniyetin gelişmesinde ilimler önemli bir yer tutar. Zira me-

deniyet, ilimler sayesinde gelişir. İlim de ancak gelişmiş hadari top-
lumlarda ilerleyebilir. Yani İbn Haldun’a göre medeniyet bedevi değil 
hadari insanların elinde yükselebilir (Albayrak, 2010, s. 10). Mede-
niyetin gelişmesi de gerilemesi de hadari insanların elindedir. Hada-
riler şehirli değerlerini yitirirlerse medeniyet çöker (Albayrak, 2000, 
s. 596).

İbn Haldun’a göre mülk sahibi olmak, gücü tek elde tutmayı 
yani hegemonyayı gerektirir. Bu da iç ve dış çatışmalara yol açar. 
Medeniyet içi çatışmalar, yöneticiliğe dair çatışmalardır. Bu çatışmalar 
sonucunda yöneticiler sürekli olarak değişir. İbn Haldun’un dış 
çatışmalar dediği şey bir medeniyetin çevresindeki medeniyetlerle 
ilişkilerinden doğar. İbn Haldun’a göre medeniyetler arası çatışma 
“değer farklılığına değil, başka medeniyetler üzerinde hegemonya 
kurma çabasına” bağlıdır (Şentürk, 2006b, s. 273).

İbn Haldun’a göre güçlü medeniyetler, zayıf medeniyetler 
tarafından taklit edilir. İslam medeniyeti güçlüyken taklit ediliyordu. 
Günümüz dünyasında aynı şey Batı medeniyeti için geçerlidir 
(Şentürk, 2006b, s. 273-274).

İbn Haldun’un Gözüyle İslam Medeniyeti
İbn Haldun’a göre bütün medeniyetlerde siyasi ve ekonomik 

çatışmalar vardır. Bu açıdan İslam medeniyeti diğer medeniyetlerle 
aynıdır. Ancak İslam medeniyetine bütün Müslümanların katkısı 
vardır ve bu medeniyet kendisinden önce gelmiş medeniyetlerden 
daha üstündür (Albayrak, 2000, s. 595). Onu diğer medeniyetlerden 
üstün kılan şey ise, diğer medeniyetlerde bulunmayıp sadece İslam 
medeniyetine has olan nakli ilimlerdir (Şentürk, 2006b, s. 274). 

Bütün bunlarla beraber İslam medeniyeti –o zamanlar için yaptığı 
tespite göre- çöküş evresindedir. Çünkü ona göre “medeniyetler geri 
kaldıkları veya zayıfladıkları için değil, tam tersine kemale erince 
çökmeye başlar”. Gerçekten de İslam medeniyeti, gelişen Osmanlı’y-
la beraber çöküşe uğramıştır (Şentürk, 2006b, s. 276).
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İbn Haldun’un kriter olarak kabul ettiği medeniyetin arazları göz 
önüne alındığında, günümüz dünyasında hem İslam medeniyetinin 
hem de Batı medeniyetinin birbirinden güçlü olduğu noktalar vardır. 
İslam maneviyat açısından Batı tarafından taklit edilmekteyken 
Batı’nın maddi gücü de Müslümanlar tarafından taklit edilmektedir. 
Böylelikle ikisi arasında tam bir üstünlük söz konusu olamamaktadır 
(Şentürk, 2006b, s. 275).

Sonuç
İbn Haldun, 14. yüzyılda kaleme aldığı Mukaddime adlı eseriyle 

çağ atlamayı başaran bir ilim adamıdır. Mukaddime’de ele aldığı 
konular, yüzyıllar sonra üzerinde çalışmalar yapılacak kadar önemlidir. 
İbn Haldun’un düşünceleri arasında medeniyet kavramı ayrı bir önem 
arz eder. Zira o, bu konunun incelenmesine önem vermiş ve hatta 
bunun için yeni bir ilim tesis etmiştir ki bu da İlm-i Umran’dır. Bu 
ilim, toplumla ilgili her türlü değişimi konu edinir.

İbn Haldun’a göre toplumlar bedevi ve hadari toplumlar olarak 
ikiye ayrılır. Bu iki toplum çeşidinde de umran yani medeniyet 
mevcuttur. Ama bedevilerde medeniyet gelişmiş değildir. Bu 
yüzden bedeviler hadariliğe özlem duyar. Bedevilikten hadariliğe 
geçiş zorunlu bir süreçtir. Medeniyet sadece hadarilikte gelişebilir. 
Bunda ilimler önemli bir yer tutar. Ancak hadari toplum ne kadar çok 
gelişirse kendisinin ve doğal olarak medeniyetin sonuna da o kadar 
yaklaşmış demektir.

Medeniyetler iç ve dışta çatışmalara uğrar. Medeniyet içindeki 
çatışmalar yönetimi ele geçirme, medeniyet dışı çatışmalar ise mede-
niyetler arasında hegemonya elde etme isteğinden doğar. Zayıf mede-
niyetler güçlü medeniyetleri taklit ederek güçlenmeye çalışırlar.

İbn Haldun’a göre İslam medeniyeti diğer medeniyetlerden sadece 
nakli ilimler noktasında üstündür. Bu yüzden daha gelişmiştir. Bu 
gelişme sebebiyle de çökmeye mahkumdur. Günümüzde ise Batı ve 
İslam medeniyetleri arasında güç dengeleri sürekli değişmektedir.
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“BİLİNEN VE BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE İBN 
HAZM”

HİLAL SARGIN

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf, 

İLAMER İslam Tarihi Araştırma Grubu Öğrencisi)

İbn Hazm; ismi hepimiz tarafından bilinmekle birlikte, gerçek 
manası ile belki de kim olduğu bilinmeyen ama İslam Medeniyeti 
adına bilinmesi gerekli olan önemli şahsiyetlerden biridir. 

İbn Hazm, İslam dünyasında maalesef gerekli ilgiyi görmemiştir. 
Son zamanlarda yapılan çalışmalar sayesinde, onun kendinden sonraki 
düşünürlerin üzerinde önemli etkilerinin bulunduğunu görmekteyiz. 
Fakat bu etki daha çok onun kişiliğinin örtülü değerlendiriliş biçimi 
olarak görülebilir619. “Bu yüzden İbn Hazm’ın ilmi kişiliği hakkıyla 
ortaya konulmasa da ondan daha çok şöhret sahibi olmuş ilim adam-
larının üzerindeki etkisi son zamanlarda yapılan çalışmalarla ay-
dınlığa çıkmaktadır. Örneğin Gazali, İbn Bacce ve İbn Rüşd, ondan 
oldukça önemli boyutlarda faydalanmışlar ve onlara çalışmalarında, 
İbn Hazm büyük esin kaynağı olmuştur”620.

619 Taha Yılmaz, İslam Düşüncesinde Mantığın Yeri, Yüzüncü Yıl Ün. Sosyal Bi-
limler Enst.,Yayınlanmamış YL.Tezi, Van 2008, s.2.
620 Yılmaz, a.g.e, s.2.
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Bu kısa girişin ardından, İbn Hazm’ın hayatından bahsedecek 
olursak; kendisi Zahiri mezhebinin en büyük temsilcisi, usulcüsü, fa-
kih, muhaddis, tarihçi, edip ve şairdir. Kurtuba’nın doğu kesimindeki 
Rabaz-ı Minyetü’l-Muğire’de Ramazan’ın son günü olan 7 Kasım 
994 de doğdu. Tam anlamıyla kabul olmamakla birlikte, kaynakların 
önemli bir kısmı onun Fars asıllı olduğunu kaydeder621.

İbn Hazm’ın babası Endülüs’ün sayılı zengin ve ileri 
gelenlerindendi. Çeşitli dönemlerde vezirlik yapmıştır. Babasının 
devlet ricalinden olması dolayısı ile ilk zamanlarda rahat bir yaşama 
sahip iken, babasının vezirliğini yaptığı halifenin ölümünden sonra 
baş gösteren ve şiddetlenen taht kavgalarından dolayı ailesi ile 
sıkıntılı bir dönem yaşamıştır. 

Bu dönemlerde Kurtuba’da Emevi hilafetinin geri getirilmesini 
hedefleyen siyasi faaliyetler görülmekteydi. Sıkı bir Emevi taraftarı 
olan İbn Hazm’ın da bu faaliyetlerin içinde yer aldığı belirtilmektedir. 
Mülûküt-tavaif’in ortaya çıkmasıyla son bulan bu süreç başladığında 
İbn Hazm henüz 15 yaşındaydı. 

Abisinin veba salgınından ölmesinin bir yıl ardından babasını da 
kaybeden İbn Hazm, kargaşa ortamına rağmen Berberilerin hakimi-
yeti ele geçirip, evlerini yağmalamalarına kadar Kurtuba’da kalmış, 
daha sonra ise Meriye’ye göç etmek zorunda kalmıştır. 

Emevi hanedanını geri getirme amaçlı çalışmalarından dolayı 
birkaç ay gözaltında tutulmuş, daha sonra ise sürülmüştür. Hüsnül-
kasr’da birkaç ay kaldıktan sonra Belensiye’ye giden İbn Hazm, 
orada iktidarı ele geçiren Abdurrahman el Murtaza’yı desteklediği 
için vezirlik görevi ile ödüllendirildi. Murtaza’nın öldürülmesiyle 
yine baskılara maruz kaldı ve hapsedildi. Endülüs’ün son Emevi ha-
lifesi olan III. Hişam el-Mu’ted-Billah’ın halifeliği almasına kadar, 
el-Müstekfi-Billah tarafından hapsedilmiştir. III. Hişam döneminde 
de yine kısa bir müddet vezirlik yapmıştır.

“Berberilerin Kâsım b. Hammud’a karşı ayaklanması üzerine 
Kurtuba’dan kaçarak Şatibe’ye geçen İbn Hazm, sevgi ve aşka dair 

621 H. Yunus Apaydın, “İbn Hazm”, DİA, İstanbul 1999, XX,39.
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olmakla birlikte otobiyografik nitelik taşıyan Tavku’l-Hamame’yi 
burada yazdı”622. Bu tarihten sonra telif çalışmalarına ağırlık vermiş 
ve siyasetten büyük ölçüde elini çekmiştir. “Daha sonra Vali Ahmed 
b. Reşik’in davetiyle Mayurka adasına geçti”623.  Endülüs’te maliki 
mezhebinin hakim olmasından dolayı, orada düşüncelerini rahatça 
dile getiremeyen İbn Hazm, burada düşüncelerini serbestçe açıklama 
fırsatı buldu. Maliki alimi Ebü’l-Velid el-Bacî ile burada tanıştı. Daha 
sonra İşbiliye’ye geçti. Abbadi hükümdarının kitaplarını yakması so-
nucunda, hükümdarın aleyhine Naktü’l-‘arûs adlı kitabını yazdı.

Son olarak atalarının memleketi olan Lebye’ye dönerek hayatı-
nı burada sürdürdü. İbn Hazm’ın oğlu tarafından yazılmış bir nottan 
hareketle, onun 1064 yılı Ağustos ayının sonunda vefat ettiği bilin-
mektedir. 

Babasının sarayındaki mürebbiyelerden okuma yazma öğrenmiş 
ve Kuran’ı hıfzetmiştir. Kurtuba’da yaşadığı müddet içinde fıkıh, 
hadis ve kelam dersleri almıştır. Ebü’l-Kasım Abdurrahman b. Ebû 
Yezid el-Ezdi onun ilk hocasıdır. Ondan hadis, kelam, cedel ve dil 
öğrenmiştir. İbn Hazm, edebiyat, tarih, mantık ve kısmen felsefede 
oldukça iyi eğitim almıştır. Birçok alimden istifade etmiştir. 

İbn Hazm Meriye’de oturduğu esnada, dinler tarihine ilgi duymuş, 
bu ilgisi dolayısıyla Yahudi çevrelerine girmiştir. Gayri Müslimlerin 
İslam’a karşı olumsuz görüş ve iddialarına karşı reddiyeler yazarak 
mücadele etmiştir. “Felsefe, mantık ve kelam kültürünün kendisine 
kazandırdığı tahlil gücünü kullanarak Yahudilik, Hıristiyanlık ve 
diğer dinleri mukayeseli bir şekilde eleştirmek suretiyle dinler tarihine 
önemli katkılarla bulunmuştur. Özellikle dinlerin mukayesesinde 
kullandığı metot başarılı görülmüştür”624. “Ayrıca, muhtelif dinlere 
ait inançları birbirleriyle karşılaştırmış olmasından dolayı mukayeseli 
dinler tarihi kurucularından sayılmaktadır”625.

İbn Hazm öncelikle Şafii fıkhıyla ilgilenmiş, daha sonra Zahiri 

622 Apaydın, “İbn Hazm”, s.40.
623 Apaydın, “İbn Hazm”, s.40.
624 Yusuf Şevki Yavuz, “İbn Hazm”, DİA, İstanbul 1999, XX,53.
625 İbrahim Gürbüzer, “İbn Hazm”, DİA, İstanbul 1999, XX,57.
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mezhebine dahil olmuş, en sonunda ise bütün bu mezhebi bağlılıklardan 
kurtularak bağımsız bir müctehid olmuştur. “Kaynaklarda hafız, hadis 
ilimleri ve fıkhü’l-hadis alimi gibi vasıflarla anılan İbn Hazm, gerek 
zihni kabiliyetleri, gerekse dindarlığı bakımından çok seçkin bir alim 
olarak tanıtılmakta; bütün İslam ilimlerinde derinleşmiş olduğu, 
hükümlerini doğrudan Kitap ve sünnetten çıkardığı, edebiyat ve şiirde 
mahir, dil, siyer ve tarih konularında geniş birikime sahip olduğu 
belirtilmektedir. İbn Hazm bu alanların hepsinde eser vermiştir. 
Latince de dahil olmak üzere bir çok dil bildiği ileri sürülmüştür”626. 

İbn Hazm kendi asrındaki diğer alimlerle ilmi birçok tartışmalarda 
bulunmuştur ve bunlara el-ihkâm adlı kitabında isim vermemek 
suretiyle değinmiştir. Müslümanlarla yaptığı tartışmaların dayanağını 
nasslar oluştururken, gayri Müslimlerle olan tartışmalarının 
dayanağını akli veriler oluşturmuştur. “Selefimizi severiz ama bizim 
için gerçek onlardan daha değerli ve daha üstündür” düşüncesinden 
yola çıkarak kendinden önceki alimlere de eleştiriler getirmiştir. Bu 
eleştirilerinde bazen nezaket sınırlarını aşarak, hakarete varacak ağır 
ve sert ifadeler kullanılmasından dolayı, birçok alim kendisinden 
ve eserlerinden yüz çevirmiş, yöneticilerden baskı görmüş ve bazı 
kitapları yakılmıştır.

“İbn Hazm kendisi ve kitapları hakkındaki olumsuz kanaatleri, 
‘Bizim kitaplarımızı bu eserler hakkında hiçbir bilgisi olmayan, on-
ları mütalaa etmeyen, tek kelimesini dahi görmemiş kişiler tenkit et-
miştir’ diyerek reddeder”627. 

İbn Hazm’dan önce Endülüs’te zahirilik düşüncesini benimseyen 
ve bu düşünceye meyleden bazı alimlerin olduğu bilinmekteydi. “İbn 
Hazm Zahirilik düşüncesini benimsemekle kalmamış, aynı zamanda 
onu sistemleştirmiştir”628. İbn Hazm, Dâvûd b. Ali’nin öncülüsü ol-
duğu bu mezhebin görüşlerini benimsemekle birlikte “hem mezhep 
önderinin hem de kendi zamanına kadar Zahirilik düşüncesinde yer 
almış diğer kişilerin görüşlerine muhalefet etmiştir. Bir yandan ken-

626 Apaydın, “İbn Hazm”, s.41.
627 Apaydın, “İbn Hazm”, s.41.
628 Apaydın, “İbn Hazm”, s.42.
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disinin Zahiriler’den olduğunu söylerken öte yandan Zahiri olanları 
da dahil olmak üzere şahısları ve mezhepleri taklit konusunda olum-
suz ve sert tutum takınmasından zahiriliği teknik anlamda bir mezhep 
olarak değil bir yöntem ve yaklaşım tarzı olarak gördüğü anlaşılmak-
tadır”629. İslam hukuk ekollerine baktığımızda hepsinin bir şahıs is-
mine nisbet edilmiş olduğunu görmekteyiz, buna karşılık zahirilik ise 
bir tavır alışın adı olmuştur. 

İbn Hazm diğer fıkıh mezheplerinden farklı bir metoda ve bakış 
açısına sahiptir, bu nedenle hemen her konuda farklı görüş ve çözüm 
önerileri geliştirmiştir. Kendisinin “fıkhi meseleleri çok iyi bildiği, 
nakil konusunda Beyhaki ile karşılaştırılacak kadar güvenilir olduğu 
hemen herkesçe kabul edilmekte, hadis tahsisleri ve tenkitleri büyük 
ölçüde dikkate alınmakta, özellikle Endülüs tarihi konusunda eserleri 
ve rivayetleri temel başvuru kaynağı olma özelliği taşımaktadır”630, 
buna rağmen Ebu Bekir İbnü’l Arabi, İbn Hazm’ın güvenilirliğini 
kabul etmekle birlikte üzerinde çalıştığı konuları yeterince düşünce 
süzgecinden geçirmediği ve bunları delil olarak kullanamadıkları ko-
nusunda onu eleştirmektedir. İbn Hazm’ın görüşleri fıkıh kitaplarında 
yer almakla birlikte, bazen tasvip edilirken bazen de tenkit edilmiştir. 
Tenkitler daha çok metodolojik farklılıklara dayanmaktadır. 

“İbn Hazm’ın çalışmalarında kullandığı metodoloji, modern dö-
nem araştırmacılarının da ilgisini çekmiş ve onun eserlerini İspan-
yolca’ya çeviren Asin Palacios, yazar ve eserleri hakkında bir tanıtım 
yaparak, onun eserlerini okuyan ve faydalanan kilise çevrelerinin İbn 
Hazm’ın kullandığı kavramları asıl bağlamından saptırarak ele alma-
larını eleştirmiştir. Asin Palacios, İbn Hazm’ın metodunun onaltıncı 
yüzyılda kilise çevresindeki rasyonalistler tarafından taklit edildiği 
tespitinde bulunur. Bunun yanında Palacios, İbn Hazm’ın teolog ola-
rak orjinalliğini vurgular ve onun teolojisindeki yönteminin bütün İs-
lam dünyasında da özgün olarak kabul edildiğine vurgu yapar. Palaci-
os, İbn Hazm’ın Avrupa’daki liberalizm yönelimli ilahiyat okullarına 
da etkide bulunduğunu ifade eder”631.

629 Apaydın, “İbn Hazm”, s.42.
630 Apaydın, “İbn Hazm”, s.49.
631 Yılmaz, a.g.e., s.2.
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İbn Hazm İslam dünyasında çok sayıda eser vermiş alimler 
arasında önemli bir yer işgal etmektedir. Oğlu yaklaşık 80.000 varak 
tutan 400 cilt kitabın kendisine kaldığını haber vermektedir. Bu 
eserlerden 150 kadarının adı kaynaklarda geçmektedir632. Doğu’da 
ve Batı’da İbn Hazm üzerine bir çok ilmi araştırma ve tez yapılmış, 
birçok eser ve makale kaleme alınmıştır633. 400 ciltlik önemli bir eser 
külliyatı bırakmış olan İbn Hazm’ın bu büyük mirasının önemli bir 
yapıtaşı da Tavku’l-Hamame yani Güvercin Gerdanlığı adlı eseridir. 

İbn Hazm; bir dostunun isteği üzerine, aşk hakkında, aşkın doğuşu, 
uğradığı değişiklikler ve aşıklara önerdiği durum alışları içeren bu 
eseri kaleme almıştır. Böylelikle bu eser bir aşk tarihçesi kimliğine 
bürünmüştür ve İslam Edebiyatında önemli bir yere sahip olmuştur634.

Eser, “Endülüs düşüncesi ve edebiyatı hakkında fikir edinmek ba-
kımından iyi bir örnektir. Psikoloji alanında, gözlem ve anıları değer-
lendirmesi yönünden de dikkati çeken bu eser, aynı zamanda İslam 
uygarlığının ve varyasyonlarından biri olan Endülüs medeniyetinin 
ilgili konuları hakkında bizi aydınlatmakta; yanlışları ve doğruları, 
ölçülülük ve aşırılıkları zemininde ipuçları arayacaklara ışık tutucu 
bir deneme özelliğini taşımakta; aynı uygarlığın yükselme ve batış 
sebeplerini araştırmak için düşüncelere çıkış noktası çağrışımları sun-
maktadır”635.

 “Güvercin Gerdanlığı” terimi klasik İslam edebiyatında “Aşk zin-
ciri” sembolü olarak birçok şair tarafından kullanılmıştır. İbn Hazm, 
bu şairlerin en başta gelenlerindendir. “İbn Hazm, itibari yöntemler-
den bütünüyle kendini sıyıramayacak kadar Arap şiir sanatının kural-
larına bağlıdır. En azından batılıların gözünde bu itibari yöntemler, 
duyguların parlak bir belagat ifadesi altında, fakat korkunç derecede 
soğuk ve sert bir biçimde anlatılmasından doğan kendiliğindenliği ve 
doğallığı yok eder”636. 

Yazar bu eserde yalnızca yaşadıklarını, bizzat başından geçenleri 
anlatmaktadır. Eserinde kendi dışında ismi geçen kişiler, bizzat ta-
632 Apaydın, “İbn Hazm”, s.49.
633 Apaydın, “İbn Hazm”, s.51.
634 İbn Hazm, Güvercin	Gerdanlığı, İnsan Yayınları, İstanbul 2010, s. 19-20.
635 Hazm, a.g.e., s. 15
636 Hazm, a.g.e., s. 17.
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nıdığı sık sık görüştüğü insanlardır. Tavkü’l Hamame’de “Leyla ve 
Mecnun, Buseyne ve Cemil, Azza ve Kuseyir ve tüm öteki klasik aşık 
çiftler özellikle dışta tutulmuştur”.  Kitabın bir başka önemli özelliği: 
kitapta geçen şiirlerin bir kaçı hariç, hepsinin bizzat İbn Hazm’ın şi-
irleri oluşudur637. 

Güvercin Gerdanlığı sunduğu şiirlerin kalitesiyle değil, düzyazı-
ların güzelliğiyle dikkati çeken bir baş yapıttır. Burada din bilgini, 
büyük hukukçu ve gelecek zaman polemikçisi, son derece açık bir 
şekilde bize kendini gösteriyor. Klasik hadisçilerin en iyi yöntemle-
riyle, yani Hz. Peygamber’a çıkan raviler zinciriyle, hadisleri sened-
leriyle birlikte naklediyor. Zina edenlere uygulanacak ‘had’di cezayı 
açıklarken bize sanki hukuk dersi veriyor638.

Bu eser kendi kişisel deneyimlerinin ömrünün sonbaharında ha-
zırlanmış, olgunlaşmış ve tamamlanmış sağlıklı bir yorumudur. Yazar 
bu kitapta tümevarım yoluyla çeşitli psikolojik tahlillere girişiyor; 
hazır cevaplarla sonuçlanan mantıki önermelere başvuruyor. Tüme-
varımlarını sahih dini nass’larla pekiştirir639. 

Eser bir otobiyografi özelliğini de taşımaktadır. Aynı za-
manda Endülüs medeniyeti ve edebiyatından eşsiz örnekler 
içermektedir. Güvercin gerdanlığında içerikle biçim öyle bir iç içelik 
göstermektedir ki, roman, öykü ve oyun gibi edebi türlerin hepsinin 
biçimsel özelliklerini taşır. Düzyazılarda seçili bir üslup kullanan 
yazar, öykülerinde, özellikle anlatı ve tasvirlerinde şiirsel özelliğini 
koruyarak okuyucusunu sıkmamayı; aksine bir düzyazı, bir şiir 
şeklinde, yaşamın inişli çıkışlı, acılı sevinçli duraklarına da uygun 
düşen bir tarzda, kendine daha çok bağlamayı başarmıştır. “Şiirlerinde 
ise geleneğin dışına taşmamış, klasik Arap şiir tarzı biçimini ustalıkla 
kullanmıştır.” Beyit, kıta ve kaside tarzı şiirlere yer vererek bizi 
monotonluktan kurtarmıştır640.

Bu eser gerek edebi açıdan, gerekse bilimsel açıdan özel bir yere 
sahiptir ve büyük bir değeri vardır. Araştırmacıların bilimsel açıdan, 

637 Hazm, a.g.e., s. 16.
638 Hazm, a.g.e., s. 17.
639 Hazm, a.g.e., s. 22.
640 Hazm, a.g.e., s. 26.
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aydınların da edebi açıdan ilgisini çekmiştir. Çünkü bu kitap insanın 
duygularına hitap ediyor. Fakat ne yazık ki yanlış değerlendirmeler 
sonucu yüzyıllarca bu esere ilgi duyulmamıştır. Bu ilgisizlik çağı-
mıza kadar sürmüştür. Ama çağımızın başından beri gerek Batılılar 
gerekse Doğulular, eserin edebi ve bilimsel değerini kavrayıp belli 
başlı dünya dillerine çevirilerini yaptılar. Bunun ardından eserin bir 
aşk incelemesi olduğu oranda psikolojik bir değerlendirme olduğu da 
anlaşıldı641.

Sonuç olarak, İbn Hazm çok yönlü bir şairdir. Onun hakkında 
daha geniş ve daha ayrıntılı incelemeler yapıldığında, eseri ve kişiliği 
gün gibi ışığa çıkacaktır. Hakkında yapılan çalışmalardan bilinen yö-
nünün ve eserinin, bilinmeyenlerden çok daha az olduğunu anlıyoruz. 

Bizlere düşen görev, kendi bilim ve kültürel mirasımızı koruma 
adına, gün yüzüne çıkmamış bu gibi eserleri meydana çıkarmaktır.

 

Necati AKYÜZ
Hilal Sargın hanımefendiye teşekkür ediyoruz. Şimdi ilk müza-

kerecimiz Eyüp Ayaz beyi sahneye davet ediyorum. Kendileri Anka-
ra Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4.sınıf öğrencisidir. Aynı zamanda 
İLAMER Hadis Araştırma Grubu öğrencisidir. Buyurun.

641 Hazm, a.g.e., s. 28.
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V. OTURUM: Müzakere

EYÜP AYAZ

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf,  
İLAMER Hadis Araştırma Grubu Öğrencisi)

Kıymetli beyefendi ve hanımefendiler. Hepiniz hoş geldiniz. Be-
şinci oturumun ilk üç tebliğini müzakere etmeye çalışacağım. Özel-
likle Arap dilinin ve Arap diline emek vermiş kişilerin İslam mede-
niyetine katkıları ve İslam medeniyetindeki önemi üzerine olacaktır. 
Tebliğler de bu çerçevede olmuştur zaten. Ben arkadaşlarımın teb-
liğlerini konuşmalarından hareketle müzakere etmeye çalışacağım. 
Kendilerinin hem ders döneminde olmaları hem de kısa bir süre için-
de bu çalışmaları yapmaları ciddi bir metin oluşturmalarına mazeret 
teşkil etmekteydi. Dolayısıyla tebliğlerinden hareketle bir değerlen-
dirme yapamayacağım. Konuşmalarından, bizlere anlattıklarından ve 
bizlerle paylaştıklarından hareketle birkaç hususa değinmeye çalışa-
cağım. Öncelikle İsa hoca bizlere dil olgusu hakkında bilgi vermeye 
çalıştı. Dilin özelliklerinden ve Arap dilinin özelliklerinden bahset-
ti. Arap dilinin Tefsir, Hadis, Kelam gibi temel İslam bilimlerindeki 
önemini bizlerle paylaştı. Bazı örneklerle bu olayın önemini bizlere 
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anlatmaya çalıştı. Ama şunu bilmeliyiz ki dil bir vasıtadır, alettir, ile-
tişim vasıtasıdır. Duyguyu, düşünceyi, inancı, varlığı ifade etmek için 
bir araçtır, simgedir, semboldür. Önemi de aslında bu vasıta oluşundan 
geliyor. Ama şunu da unutmamalıyız ki İslam medeniyeti açısından 
Arapçanın önemi İslam’ın dili oluşudur. Bunun yanı sıra Kur’an’ın 
dili oluşudur. Dolayısıyla bu bizim medeniyetimizin esasını teşkil 
eder, direğini teşkil eder. Bu medeniyeti, bu dini, bu kitabı anlayabil-
memizin yegane ve öncelikli vasıtası yine Arapça olacaktır. İsa karde-
şimden ben şunu beklerdim. Arapçanın bu önemini kavrayabilmemiz 
için, bu önemine binaen Arapçayı edinebilmemiz için bizlere öneri-
si ne olacaktır? Biz Arapçanın gayet önemli, ciddi, ehemmiyetli bir 
şey olduğunu anladık. Ama İslam medeniyetini anlayabilmek adına, 
anlatabilmek, yaşatabilmek, daha da ileri götürebilmek adına Arapça 
noktasındaki birkaç hususa değinebilirdi. Bu hususlardaki öneri ve 
çözümlerini sunabilirdi. Bu da hem sempozyum hem de tebliğ açısın-
dan bir ilave, bir fayda, bir güzellik olurdu. 

İkinci tebliğcimiz Namık Bey bizlere Sibeveyhi hakkında bilgi 
verdi. Kısaca ben Sibeveyhi hakkında şunu söylemek istiyorum. 
Malumun ilamına gerek yok. Sibeveyhi İslam medeniyetinde –
edindiğim bilgilere göre- Arap olmadığı halde Arapça ilk nahiv kitabını 
yazan kimsedir. Ve sunumda da dikkatinizi çektiyse Sibeveyhi tek bir 
hocadan ya da tek bir merkezden Arapçayı öğrenmedi. Hocasıyla ders 
esnasında görmüş olduğu bir sıkıntıdan dolayı Arapçayı öğrenmeyi 
hedefledi ve buna gayret etti. Çölde bedevilerin içinde bu dilin en 
orijinal halini öğrenmek için çaba sarf etti. Sibeveyhi için dilin böylesi 
şümullü, ehemmiyetli ve aynı zamanda meşakkatli bir iş olduğunu 
görüyoruz. 

Üçüncü tebliğcimiz ise Enbiya Dündar da Cahız’ın çok yönlülüğü 
üzerinde durdu. Cahız’ın sadece bir belagat ve beyan ilminin 
kurucusu aynı zamanda da İslam ahlakı konusunda bir ilk oluşundan 
bahsetmekten ziyade Cahız’ın çok yönlülüğü ile ilgili bizlere bilgi 
vermeye çalıştı. Biz anladık ki Cahız ve Sibeveyhi ilim noktasında çok 
büyük gayretlerle bu noktalara gelebilmişler. Anılır, yad edilir böylesi 
bir etkiye sahip olmuşlar. Fakirlikleri, yoksunlukları, mücadeleleri, 
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sabırları bizler için kıssadan hisse babındadır. Tebliğciler ve tebliğleri 
hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. 

Her üç arkadaşımız için genel olarak tespit ettiğim acizane gideril-
mesi gereken, ilave edilmesi gereken, üzerinde düşünülmesi gereken 
iki husus var. Birincisi metin hazırlamak kolay bir iş değildir. Yazı 
yazabilmek, düşünceyi doğru bir şekilde doğrudan anlamlı bir bütün-
lük içinde aktarabilmek kolay değildir. Bu herkesin kabul edebileceği 
birşey. Tebliğcilerimizin tebliğlerini daha önceden hazırlamış olma-
ları bizim düşüncelerimizi daha rahat ifade etmemizi sağlayacaktı. 
Aynı zamanda düşüncelerimizin, anlatacağımız konu hakkındaki bil-
gilerimizin sistemli bir şekilde karşı tarafa aktarılmasını sağlayacaktı. 
Bunu ilerleyen zamanlarda daha da dikkate alıp, daha da geliştirerek, 
üzerinde durarak sizlere katkı sağlayacağını düşünüyorum. 

İkinci olarak başlıklarla ilgili. Sibeveyhi ve Cahız. Ama biz gördük 
ki bunların sadece biyografilerini, kısa bir tarihini duyduk burada. 
İslam medeniyetine ne denli etkisi olduğunu, İslam medeniyetine 
katkılarını giriş bölümünü aktarmaktan ana bölümüne bir türlü vasıl 
olamadık. Bu da bizim tebliğimizin daha önceden somut bir şekle 
kavuşmamasından kaynaklanıyor. 

Unutmamamız gereken bir husus da şudur. Kişi hakkında, konu 
hakkında, bir olay hakkında edindiğimiz bütün bilgileri aktarmak, 
paylaşmak zorunda değiliz. Bizler özellikle Cahız hakkında o kadar 
çok isim duyduk ki, Sibeveyhi hakkında o kadar çok isim duyduk ki 
kendi isimlerinden başka öğrencilerinin, etkilendiği kişilerin ve ho-
calarının isimlerini duyduk. Birçok isim duyduk kendi isimlerinden 
başka. Bunlar hakkında her bilgiyi aktarmak zorunda değiliz. Bizim 
için önemli olan, hikmeti olan, hakikati yansıtacak ya da bizim için 
bir ilerlemeye katkı sağlayacak şey nedir? Bütün bilgilerimizi topla-
yacağız ve bu bilgilerimizden bir özet, netice ortaya çıkaracağız. Ben 
şunu da itiraf ederek ve bir teşekkürü de borç bilerek huzurlarınız-
dan ayrılmak istiyorum. Arkadaşlarımın buraya çıkarak gayet rahat, 
düşüncelerini, metinlerini bizlere sunması çok güzel bir şeydi. Ar-
kadaşlarımı bu noktada tebrik ediyorum. Ve böyle bir işe kalkışmak 
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da büyük bir cesaretti. Cesaretlerinden dolayı da kutluyorum. Allah 
daha nice günlerde ilimleriyle refik olmalarını ve faydalı olmalarını 
diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
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MEHMET FATİH KUTAN

(Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi)

Selamun Aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Sunumlarını yapan Sali-
ha, Şeyma ve Hilal hanımlara öncelikle teşekkür ediyorum. İlk sunu-
mumuz İbn Tufeyl’de din tasavvuru ve Hayy b. Yekzan örneği. Saliha 
Kızılkaya’nın sunumu bizce bu sempozyum içerisinde yapılan en iyi 
sunumlardan birisiydi. Tebliğin içeriği ve kaynakları neredeyse eksik-
siz ve kusursuz. Mahiyet ve kaynaklar göz dolduruyor. Burada söyle-
mek istediğim birkaç konu var. Hayy b. Yekzan neşirleri arasında ne-
dense genelde ilahiyat öğrencileri arasında İnsan yayınlarının baskısı 
temel alınırken hocalarımız tarafından Ahmet Özalp’in hazırladığı 
Yapı Kredi yayınları baskısı baz alınıyor. Bu öğrencilerin tavırları-
nı bir yayınevi taassubu olarak görüyorum. Oysa ki Ahmet Özalp’in 
hazırladığı Şerafettin Yaltkaya ve Babanzade Reşit’in Arapçadan çe-
virdiği İbn Sina ve İbn Tufeyl’in bir arada Hayy b. Yekzan’larının bir 
arada bulunduğu YKY baskısı bence dikkate alınması gereken bir ne-
şirdir. Diğer insan yayınlarının 6 çevirmenden oluşması, çevrilen bö-
lümlerin hangi çevirmen tarafından çevrildiğinin belirtilmemesi gibi 
nedenler yüzünden bu baskının arkasında kaldığını düşünüyorum. 
Tabi Saliha hanımın makalesinde Ahmet Özalp’in Ruhun Uyanışı adı 
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altında İbn Tufeyl’in 1985’te Hayy b. Yekzan’ını neşrettiği baskısını 
andığını belirtmek isterim. Burada şu eksiklik var. Şerafettin Yaltka-
ya’nın İbn Sina’nın Hayy b. Yekzan’ına yazdığı mukaddimede İbn 
Tufeyl’in Hayy b. Yekzan’ı ile ilgili de çok önemli bilgiler var. Arka-
daşımızın makalesini oldukça besleyebilecek bilgilerdi bunlar. Fakat 
makalesinde Yapı Kredi yayınlarını kaynaklar arasında göremiyoruz. 
Ayrıca Hayy’ın nerelerden gelerek yazıldığına dair birkaç söz de ede-
bilirdi. Ben minik bir bilgi vereyim. Huneyn b. İshak’ın Yunancadan 
tercüme ettiği Salaman ve Absal ile başlıyor süreç. İbn Sina daha son-
ra Hayy b. Yekzan’ı yazıyor. Bundan sonraki Hayy b. Yekzan’lar ve 
türevleri daha çok İbn Sina’nın metninden etkilenerek yazılıyorlar. 
Bunun aksine İbn Sina’nın Hayy b. Yekzan’ı ile İbn Tufeyl’in Hayy b. 
Yekzan’ı arasında neredeyse hiçbir benzerlik yok. İbn Tufeyl’in Hayy 
b. Yekzan’ı geliyor daha sonra. Sühreverdi’nin el-Gurbetu’l-Garbiy-
ye’si geliyor. İbnu’n-Nefis’in er-Risaletü’l-kamile-i fi siyeri’n-nebe-
viyyesi, Molla Cami’nin Salaman ve Absal’ı. Dediğim gibi Saliha 
hanımın tebliği bu sempozyumun en başarılı tebliğlerinden biriydi. 

İkinci tebliğ, İbn Haldun düşüncesinde medeniyet isimli tebliğdi. 
Şeyma hanımın bize gönderdiği makalede böyle bir ifade yoktu. 
Fakat tebliği sunarken kullandı. İbn Haldun’u sosyoloji ilmini umran 
adı altında kuran bir düşünür olarak tanımladı. Bunu söylemeseydi 
metnini oryantalist bakış açısından yorumladığını söylemeyecektim. 
Hatta şunu söyleyecektim. İbn Haldun’u sosyolojinin kurucusu olarak 
belirttikten sonra metnini bunun ispatı üzerine temellendirmediği 
için oryantalist bakış açısına teslim olmadığını söyleyecektim. 
Onların hepsini geri alıyorum. Bu cümleyi kurarak metnini tamamen 
oryantalist bir temele oturttu. Bu konuda üzgünüm. Türkiye’de 
özellikle Türk düşüncesi açısından Cemil Meriç ve Yahya Kemal 
konusunda bu daha çok görülüyor. Düşüncenizi Cemil Meriç ve 
Yahya Kemal’e yasladığınızda bunu bir meşrulaştırma aracı olarak 
kullanıyoruz. Bu çok yanlış bence. İbn Haldun’u da Cemil Meriç 
kendisi de birçok umran, medeniyet konusunu Fransızcadan aldığı 
gibi İbn Haldun’u da daha çok kendisine benzediği için seviyor, 
oradan olumluyor. Batının kavramlarını alıp kendi kurum ve ilim 
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dallarımızı onlarla açıklamayı bir ilerleme olarak göremeyiz. Burada 
İslam felsefesinden Gürbüz Deniz hocanın sohbetlerimizde anlattığı 
bir konuya değineyim. Sanırım Gürbüz hocadan önce değinilmemiş 
bir konu bu. İbn Haldun açıkladığı her faslın sonunda konuyla çok da 
alakalı görünmeyen bir ayetle bitiriyor. Ama biz o ayetin konuyla ilgili 
olduğunu tefekkür ederek algılayabiliyoruz. Böyle bir düşünürün, İbn 
Haldun’un yaptığını sosyoloji olarak alırsak bütün bir Kur’an metnini 
sosyoloji metni olarak almak durumunda kalabiliriz. Ve bu bizim için 
facianın ilk kıvılcımı olabilir. 

Son tebliğ. İlk adı, bir tarih kaynağı olarak İbn Hazm’ın Güvercin 
Gerdanlığı idi. Daha sonra ismi değişti. Bilinen ve Bilinmeyen yönle-
riyle İbn Hazm. Hilal hanım bize tebliğini daha önce iletmedi. Bunu 
belirtmek durumundayım. Buradaki 6 tebliğ arasında tek iletilmeyen 
tebliğ kendisinindi. Geçen yılki sempozyumda yine Endülüs üzeri-
ne bir sunum yapmıştı. Müzakeresini biz yapmıştık tevafuk olarak. 
Orada Endülüs’ün genel olarak İslam medeniyetine katkılarını tetkik 
etmişti. Bu yıl çalıştığı alanın bir devamlılığını gösterir şekilde daha 
mikro demek istemiyorum. Daha teferruatlı, daha özel bir alanda ça-
lışıp İbn Hazm konusuna eğilmiş. Bu konuda kendisini tebrik etmek 
gerekiyor. Sempozyumun faydalarından birisini de bu şekilde görmüş 
oluyoruz. İbn Hazm’ın neşri konusunda birkaç bir şey söyleyeceğim. 
Geçen yıl Küre yayınlarından çıkan bir kitap vardı. Sitemmatik ki-
tabı. Bu kitap tenkitli metin neşrinde soyağacı yaklaşımını inceli-
yor. Bu yeni bir alan. Bu yeni yeni gelişen bir alan. Özellikle yaz-
ma eserlerin farklı nüshalarının diyelim ki 11 nüshası varsa örneğin 
Bağdat’ta, Şam’da, Semerkant’ta, Fransa’nın bir kütüphanesinde bu 
yazma eserleri karşılaştırdıktan sonra sahih bir nüshaya erişmek için 
çabalamanın bilimsel adı sitemmatik. Bunun içerisindeki bir maka-
lede bu Güvercin Gerdanlığı’nın çevirisinin, Türkçe çevirisi de dahil 
olmak üzere 1911 yılındaki İngilizce metni esas aldığını belirtiyordu. 
1911’de neşredilen İngilizce metin Güvercin Gerdanlığı ise bir sitem-
matik sürecinden yani bir karşılaştırma sürecinden geçmemiş bir me-
tin. Makalenin sahibi Jahn jast Vİtkım (?)a göre metnin anlamını yer 
yer bozacak şekilde hatalar ve eksikler barındırıyor. Türkçe çeviri de 
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dolayısıyla bu hataları ve eksikleri barındırmış oluyor. İbn Hazm’ın 
bilinmeyen yönleri deyince böyle bir eksiklik de göz önüne alındı-
ğında haklı bir sunum konusu ortaya çıkmış oluyor. Bu şu demek İbn 
Hazm’ın Güvercin Gerdanlığı adlı kitabının sahih bir neşri elimizde 
halen bulunmamakta. Umarız bir sitemmatik aşamasından geçip sa-
hih bir metni elimize alırız. Muhtemelen birçok doğu ilminin kitabını 
batıdan aldığımız gibi onu da batıdan çevireceğizdir. Demek ki İngil-
tere’den veya Fransa’dan haberler bekleyeceğiz. Hepinize teşekkür 
ederim.

Necati AKYÜZ
Mehmet Fatih Kutan hocamıza değerli müzakerelerinden dolayı 

teşekkür ediyoruz. Beşinci oturumdaki tebliğci arkadaşlarımıza te-
şekkür ediyorum. Siz değerli dinleyicilerimize bizi sabırla dinlediği-
niz için teşekkür ediyorum. Oturumu burada kapatıyorum. 



İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları II 439

ALTINCI OTURUM
 

Oturum Başkanı: Hasan MEMİŞ 

1. Filiz GENÇ, Türk	Edebiyatında	Esma-i	Hüsna’nın	Yeri	

2. Fatma Betül YILDIZ, Kutadgu	Bilig’deki	Sembolik	Kav-
ramlar	Üzerine 

3. Hacer ERGİN, Nurettin	Topçu’nun	Ahlak	Anlayışı 

4. Betül TÜNCEL, Türk	–	İslam	Medeniyetini	Modern	Dö-
nemde	İnşa	Eden	Simalar	–	Nurettin	Topçu	Örneği 

5. Rumeysa Nur GÜRBÜZ, İslam	Medeniyetinde	Tarikat-	
Şeriat	İkilim	mi?	Dayanışma	mı?	- 

6. Kenan ÇETİNKAYA, Çatışmadan	–	Diyaloga:	
Amerika’daki	Müslüman	Gruplar	Üzerine	Karşılaştırılmalı	
Bir	Analiz  
 
Müzakereciler: Büşra ACIKMAZ  
   Abdullah BAŞARAN
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Oturum Başkanı: Hasan MEMİŞ

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf,  
İLAMER İslam Tarihi Araştırma Grubu Öğrencisi)

Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer hocalarım, sevgili katılım-
cılar. Sempozyumun altıncı oturumunu başlatıyorum. Günün son otu-
rumunda bizleri yalnız bırakmayıp geldiğiniz için ayrı ayrı hepinize 
teşekkür ediyorum. Oturumumuz içerik açısından zengin olup bizlere 
farklı perspektifler kazandıracağını düşünüyorum. Öncelikle ken-
dimi tanıtacak olursam Hasan Memiş. Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi 4.sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda İLAMER İslam Tarihi 
Araştırma Grubu öğrencisiyim. Oturumun ilk tebliğcisi Filiz Genç 
arkadaşımız “Türk Edebiyatında Esma-İ Hüsna’nın Yeri” adlı tebliği-
ni bizlerle paylaşacak. Kendisi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
4.sınıf öğrencisidir. Süre 15’er dakikadır. Buyurun Filiz hanım.
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“TÜRK EDEBİYATINDA ESMA-İ HÜSNA’NIN YERİ”

FİLİZ GENÇ

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf)

Allah Teala’nın en güzel isimleri mânâsına gelen Esmâ-i Hüsnâ 
İslam kültür ve geleneğinde çok önemli bir yere sahiptir. Birçok konu 
sadece bir ilim dalında meşhur olup, bir alanda önem arz ederken 
Esmâ-i Hüsnâ Birçok ilim dalında yer tutmuş ve ayrı bir yere sahip 
olmuştur. Bu alanlar; Tefsir, Hadis, Kelâm, Tasavvuf ve Edebiyat ala-
nıdır.

Kur’an-ı Kerim’de yer alan bu konuya dair âyetlerin tefsiri ile, 
yine âyetlerde geçen isimlerin açıklanması, tasnifi gibi konularla 
Tefsir ilminde; konuya dair hadislerin incelenmesi noktasında Hadis 
ilminde; Allah’ın sıfatları, sıfatların ezelî olup olmayışı, sıfatlar “Al-
lah’ın varlığının aynı mı, gayrı mıdır?” vb. soruları ile Kelâm ilminde 
ve en nihâyet göz alıcı bir şekilde, beyitlerle, dualarla edebiyatta ve 
tasavvufta yer alır…

Osmanlı’ya kadar kuruluş ve gelişim süreci geçiren edebiyatımız 
Osmanlı’da zirve noktasına çıkmıştır. Bu klasik edebiyatımızın be-
lirgin olarak genel vasfı az veya çok dinî bir karakter arz etmesidir. 
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Bu müstakil dinî eserleri; A) Cenâb-ı Allah’la ilgili olanlar. B) Hz. 
Peygamber ile ilgili olanlar. C) Diğer dinî konularla ilgili olanlar, 
şeklinde genel bir tasnife tabi tutabiliriz.

Esmâ-i Hüsnâ ile ilgili yapılan çalışmalar ise Cenâb-ı Allah ile 
ilgili olan eserlerin içerisine girer. Esmâ-i Hüsnâ şerhlerinin yazıl-
masının ve büyük ilgi görmesinin temelinde âyet ve hadislerdeki 
bazı hususlar ve teşvikler vardır. A’râf sûresi 180.âyette, en güzel 
isimlerin Allah’a mahsus olduğu belirtildikten sonra, “O’na o isim-
lerle dua edin.” buyrulmuştur. Peygamber efendimizin Hadis-i Şe-
riflerinde geçen isimlerin hepsi ile dua ettiği ifade edilmiştir. Yine 
hadislerde Esmâ-i Hüsnâ’yı ezberleyip sonuna kadar sayanın cen-
nete gideceği müjdesi verilmiştir. İşte bu saydıklarımıza benzer bü-
tün teşvik ve müjdeler, Müslümanlar arasında Esmâ-i Hüsnâ zikrine 
özel bir önem verilmesine vesile olduğu gibi, kalem erbabına ve 
şairlere de ilham kaynağı ve bu konuda birçok eser verilmesinin 
sebebi olmuştur.642

Esmâ-i Hüsnâ şerhleri ilk olarak Araplarda başlamış, daha sonra 
İranlılarda ve Türklerde devam etmiştir. Türk edebiyatında Esmâ-i 
Hüsnâ şerhi yazan Birçok şair ve yazar vardır. İleride özellikle bah-
sedeceğimiz İbn-i İsa-yı Saruhanî bunlardan sadece birisidir.

Esmâ-i Hüsnâ Mânâsı Terkibi
Esmâ, isim kelimesinin çoğuludur. Hüsnâ kelimesi ise “en gü-

zel” mânâsında Arapça’nın ism-i tafdil sigasından gelir. Terkip “en 
güzel isimler” mânâsındadır. Ve bu isimler Allah Teâla’ya mahsus 
isimlerdir. 643

 Kullandığımız Esmâ-i Hüsnâ tamlaması Farsça cümle ter-
kibine göre oluşturulmuş olanıdır. “El’Esmâü’l-Hüsnâ” şeklinde 
kullanılan terkip ise Arapça söylenişe aittir. Bir üçüncü şekil olarak 
“Esmâü’l-Hüsnâ” olarak isim tamlaması şeklinde kullanılmaktadır. 
Bu kullanılış şekli Arapça dil kurallarına aykırıdır. Çünkü “Hüsnâ” 
kelimesi bir sıfattır ve Arapçada sıfat olan bir kelime ile belirtilen 
642 Ali Yılmaz, Türk	Edebiyatında	Esma-i	Hüsnâ	Şerhleri	ve	İbn-i	İsâ-yı	Saruha-
ni’nin	Şerh-i	Esmâ-i	Hüsnâ’sı Cumhuriyet Ünv. Dergisi, 2.sayı, Sivas, 1998.
643 Ali Osman Tatlısu, Esmaü’l	Hüsna	Şerhi, s.10.
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şekilde bir isim tamlaması yapılamaz. Dolayısı ile günümüzde de 
yaygın olarak kullanılan bu terkip yanlıştır.644

Esmâ-i Hüsnâ’nın Kur’an’da Geçtiği Âyetler 
Esmâ-i Hüsnâ Kur’an-ı Kerim’de şu âyetlerde geçmektedir; 
Taha	suresi	8.	âyette;“Allah kendisinden başka ilah olmayandır, 

en güzel isimler O’na mahsustur.” 
İsrâ suresi 110.âyette; “De ki: İster Allah diye ister Rahman diye 

dua edin, en güzel isimler O’na mahsustur.
Haşr	suresi	24.âyette;	“O yaratan, var eden varlıklara şekil veren 

Allah’tır. En güzel isimler O’na mahsustur. Göklerde ve yerde olanlar 
O’nun şanını yüceltmektedir. O galiptir ve her şeyi hikmeti uyarınca 
yapandır.”

 A’raf suresi 180. âyette ise şöyle geçer; “En güzel isimler Allah’a 
mahsustur. O’na o isimlerle dua ediniz.”

Kur’an-ı Kerim’de saydığımız âyetlerde tamlama olarak “el’Es-
mâ’ül- Hüsnâ” geçer, fakat Allah’ın Rahman, Rahim, Basîr, Semi vb. 
isimleri birçok yerde geçmektedir. Dolayısı ile buradan Allah’ın isim-
lerinin Kur’an’da sadece dört yerde geçtiğini anlamamalıyızdır.

Esmâ-İ Hüsnâ İle İlgili Hadisler
İsimleri belirleme konusunda en önemli etken Ebu Hureyre’den 

rivâyet edilen meşhur Hadis-i Şerif’tir: “Allah’ın, yüzden bir eksik, 
doksan dokuz ismi vardır. Bu isimleri sayan cennete girer. O tektir, 
teki sever.”

Bu rivâyet Ebu Davut ve Kütüb-i Sitte hariç, Ahmed bin Hanbel’in 
el-Müsned’in de, Hâkim’in Müstedrek’i ile diğer hadis mecmuaların-
da da yer alır.

Ebu Hureyre’den başka bu hadis Selmani Farisî, Abdullah b.Ab-
bas, Abdullah b.Ömer ve Hz. Ali’den de farklı şekillerde rivâyet edil-
miş, fakat bunların hepsi zayıf kabul edilmiştir.

644 Ali Yılmaz, Türk	Edebiyatında	Esma-i	Hüsnâ	Şerhleri	ve	İbn-i	İsâ-yı	Saruha-
ni’nin	Şerh-i	Esmâ-i	Hüsnâ’sı Cumhuriyet Ünv. Dergisi, 2.sayı, Sivas, 1998.
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Ebu Hureyre’den rivâyet eden hadis kaynaklarından sadece Tirmi-
zi ve İbn Mâce’de geçen metne bir de isimleri ihtiva eden ikinci bir 
liste eklenmiştir. Fakat burada şöyle bir problem vardır ki, o da; veri-
len isim listesi birbirini tutmuyor olmasıdır. Ve iki rivâyette geçen ha-
dislerin tamamı toplandığında ortaya 125 ismin çıkmasıdır. Nitekim 
Tirmizî’de bulunan bazı isimler İbn Mâce’de yoktur, İbn Mâce’de 
geçen birtakım isimlerse Tirmizî’de bulunmamaktadır. Ve olayın bir 
başka yönü ise, İbn Mâce’de geçen isimlerin 100’e çıkmasıdır. 

Kur’an’da yer aldığı halde verilen listede olmayan isimler bulun-
duğu gibi, aynı kökten olan isimler de mevcuttur. Bu yüzden bazı 
alimlerce Hicri ll. asırdan itibaren değişik dönemlerde doksan dokuz 
isim oluşturma faaliyetleri görünmüştür. Örneğin Cevşen-i Kebir ola-
rak bilinen dua da 100 bölüm halinde 1000 isim bulunmaktadır.

Buradan hareketle hadiste geçen “doksan dokuz” sayısını çokluk-
tan kinaye olarak yorumlayanlar da olmuştur. Hatta Nevevî bu konu-
da ittifak olduğunu kaydeder.

Birçok alim, Ebu Hureyre hadisinin ikinci kısmındaki doksan do-
kuz ismin asıl metinde olmayıp râvi tarafından eklendiği görüşünde-
dirler. Listenin Buhâri ve Müslim’de bulunmaması da bununla açık-
lanmıştır.

Tirmizî’nin rivâyet ettiği hadiste geçen isimler şunlardır: “Al-
lah, Rahman, Rahim, el-Melik, el-Kuddus, es-Selâm, el-Mü’min, 
el-Muheymin, el-Aziz, el-Cebbar, el-Mütekebbir, el-Halık, el-Bari, 
el-Musavvir, el-Gaffar, el-Kahhar, el-Vahhab, er-Rezzak, el-Fettah, 
el-Alim, el-Kabid, el-Basit, el-Hafıd, er-Rafi, el-Muizz, el-Müzill, 
es-Semi’, el-Ba’sîr, el-Hakem, elAdl, el-Latif, el-Habir, el-Halim, 
el-Azim, el-Ğafur, eş-Şekur, el-Aliyy, el-Kebir, elHafiz, el-Mukît, 
el-Hasîb, el-Celîl, el-Kerîm, er-Rakib, el-Mucîb, el-Vasi, el-Hakîm, 
el-Vedud, el-Mecid, el-Bais, eş-Şehid, el-Hakk, el-Vekil, el-Kavî, 
el-Metin, el-Veliyy, el-Hamid, el-Muhsi, el-Mübdi’, el-Mu’id, el-
Muhy, el-Mümit, el-Hayy, el-Kayyûm, el-Vacid, el-Macid, el-Vahid, 
el-Ahad, es-Samed. el-Kadir, el-Muktedir, el-Mukaddim, el-Muah-
hir, elEvvel, el-Ahir, ez-Zahir, el-Batin, el-Valî, el-Muteali, el-Berr, 
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et-Tevvab, el-Müntakim, el-Afuvv, er-Rauf, Malikü-l-mülk, Zü’l-
Celâl ve’l-İkram, el-Muksıt, el-Câmi’, el-Ğaniyy, el-Muğni, el-Ma-
ni’, ed-Darr, en-Nâfi’, en-Nûr, el-Hâdi, el-Bedi’, el-Baki, el-Vâris, 
er-Reşid es-Sabür.”

(Bu konuda geniş bilgi için bkz; DİA, XI, 404-418, Bünyamin 
Erul, Hadislerin Dili, s.18-20)

Esmâ-i Hüsnâ İle İlgili Eserler: 
1-Tefsiru	Esmâillahil	Hüsnâ/Zeccâc 
2-İştikak Esmâillahil Hüsnâ/Zeccâcî 
3-Şerhu Esmâillahil Hüsnâ/el-KuşeyrÎ 
4-el-Maksadu‟l-Esnâ	fi	şerhi	Esmâillahillahil	Hüsnâ/el-Gazali 
5-el-Emedu‟l-Aksâ/Ebu Bekir ibnu’l-Arabi 
6-el-Kitabu‟l-Esnâ	fi	şerhi	Esmâillahil	Hüsnâ/Kurtubi 
7-el-Esmâu	ve’s-Sıfat/Beyhaki 
8-Şerhu Esmâillahil Hüsnâ/Fahruddin er-Razi 
9-et-Tahbiru	fi	Esmâi’l-Hüsnâ/el-Vahidi 
10-Şerhu Esmâillahi’l Hüsnâ/İbni Kayyım el-Cevziyye 
11-el-Maksadu’l-Esnâ	 fi	 Şerhi	 Esmâillahil	 Hüsnâ/Ahmed ibnu 

Said ed-Demiri
12-A’lamu’l-Hüsnâ	bi	Meâni	Esmâi’l-Hüsnâ/Suyuti
13-Şerhu’l-Esmâi’l-Hüsnâ/Sadrüddîn Muhammed b. İshak 

el-Konavî
14-Şerhu’l-Esmâi’llahi’l-Hüsnâ /Ali b.Şihâbüddîn el-Hemedânî
15-Şerhu’l Esmâi’llâhi’l-Hüsnâ/ Ubeydullah b. Muhammed 

es-Semerkandî
16-Havsasu	Menâfii	Esmâi’llâhi	Teala/ Şeyh Şihâbeddîn et-Teb-

rizî
17-Şerh-i Şâfî es-an Nahîfi/ Nahîfî
18-Şerhu Esmâi’llahi’l-Hüsnâ ve Havassuha/İmam Şebrâvî
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19-Kitabu Esmâi’llahil	ve’s-Sıfat/ Ebu Bekir Ahmet b.el-Hüseyin 
el-Beyhakî

20-Şerh’ul Esmâi’l-Hüsnâ/  Ebu’l-Kasım Abdulkerîm b. Hüse-
yin el-Kuşeyrî

21-Şerh’ul-Esmâi’l-Hüsnâ/ Abdullahb. Ömer el-Beyzâvî
22-Tazarru’-nâme/	Sinânuddîn-i Yusuf
Günümüzde Yapılan Çalışmalar
1 Ali Osman Tatlısu, Esmâü’l	Hüsnâ	Şerhi’
2 İbn-i Kesir, Kurtubi, Beyhaki, es-Sa’di, İbn-i Kayyim el-Cevziy-

ye’ye ait olarak gösterilen Esmâü’l	–Hüsnâ
3 Alaaddin Başar, Esmâ-i	Hüsnâ
4 Metin Karabaşoğlu, O’na	Doğru	Esmâ-i	Hüsnâ	Yazıları
5 Nurettin Ünal, Risale-i	Nurdan	Esintilerle	Esmâü’l	Hüsnâ
6 Senai Demirci, 99	Esmâ	99	Dua
7 İsmail Karagöz, Esmâ-i	Hüsnâ
8  Suad Yıldırım, Kur’an’da	Uluhiyyet  
9 Veli Ulutürk, Kuran’ı	Kerim	Allah’ı	Nasıl	Tanıtıyor
10 M.Nusret Tura, O’nun	Güzel	İsimleri
11 Ali Bilge Şahin, Esmâü’l	Hüsnâ;
12 Mustafa İslamoğlu, Kur’ana	Göre	Esmâ-i	Hüsnâ
13 Metin Yurdagür, Allah’ın	Sıfatları	Esmâu’lHüsnâ
Esmâ-i Hüsnâ İle İlgili Çalışmalar
Esmâ-i Hüsnâ hakkında geçmişte Birçok çalışma yapılmıştır ve 

bugün de yapılmaya devam edilmektedir.
Bu kitaplar bazı yönleriyle birbirlerine benzemekle beraber onları 

birbirlerinden ayıran önemli nüanslar da bulunmaktadır..Biz eski dö-
neme ait eserlerden İbn-i İsa-yı Saruhani’nin Şerh-i Esmâ-i Hüsnâ’sı-
nı ve günümüz çalışmalarını değerlendirmeye çalışacağız.Niçin geç-
miş eserlerden İbn-i İsâ-yı Saruhanî’yi değerlendirmeye aldık diye 
soracak olursak, “En meşhuru bu olduğu için” cevabını verebiliriz.
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Edebiyat tarihimiz içinde yer alan Esmâ-i Hüsnâ şârihlerinden biri 
de XVI. yy. Osmanlı ilim adamı, mutasavvıf ve yazarlarından, Bay-
ramiyye tarikati şeyhi İbn-i İsâ-yı Saruhanî’dir. Onun Şerh-i Esmâ-i 
Hüsnâ isimli eseri, Allah’ın 99 isminin manzum olarak şerhidir.

Şerh “açma, ayırma, açıklama, bir ibareyi veya eseri açmak, 
genişçe ele almak, en ince noktalarına kadar, ele alıp anlatmak” gibi 
mânâlara gelir. İbn-i İsa da bu eserinde Allah Teala’nın güzel isim-
lerinin her birini ayrı ayrı ele alarak, o mübarek ismin anlamına uy-
gun olarak nasıl tecelli ettiğini,  insanların dünya da karşılaştıkları 
bir takım hadiselerin kendileri için hayra dönmesini ve sıkıntılardan 
kurtulmalarını, belli sayılarda zikrederek nasıl kurtulacaklarını anlat-
maktadır.

Eserin ismi Şerh-i Esmâ-i Hüsnâ’dır. 848/ 1541Bu eser en meş-
hur Esmâ-i Hüsnâ şerhidir. Amil Çelebioğlu bir eserinde bu şerhin 
Kanunî döneminde yazılmış bir eser olduğundan bahseder. Ve Türk 
edebiyatında manzum Esmâ-i Hüsnâ şerhlerinden en meşhur ve en 
önemli örneği olarak takdim eder.

Yapılan şerhler, Allah’ın isimlerinden her birinin kelime olarak 
ifade ettiği mânâ ve bu mânâ çerçevesinde izah değildir. Hatta kelime 
mânâları üzerinde hiç durulmamıştır. Yapılan iş daha çok, Allah’ın 
kudretinin o ismin ifade ettiği mânâ çerçevesindeki tecellîleri ve bu 
tecellîlerin insanların hayatındaki olaylar üzerindeki etkileri üzerinde 
durulmuştur.

Eserde Esmâ şerhlerinin içinde dikkati çeken bir önemli husus 
canlı bir hayatın yer almasıdır. ibn-i İsâ açıklamalarını teorik konula-
ra göre yapmıştır, yaşanılan hayatı, kendisinin ve çevresindeki insan-
ların yaşadıklarını dile getirmiştir. Bu da onun toplumdan elini ayağı-
nı çekmiş biri olmadığını gösterir. Mesela: İnsanın âlete olan ihtiyacı
“Mukadder	işde	var	elbette	âlet
Mukadder	olmayanı	kesmez	âlet
Hudâ kadirdir aletsiz işler
Kul işinde gerek alet dimişler” (157,158) şeklinde anlatılmıştır.
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Bu dizeler hayatın içinden alınarak oluşturulmuş ifadelere örnek-
tir.

Şerh-i Esmâ-i Hüsnâ’da dikkati çeken bir husus da peygamber 
kıssalarına yer verilmiştir. Bu kıssalarda geçen bazı hususlar, bazen 
bir benzetme unsuru olarak bazen da o peygamberin sahip olduğu 
mertebeye nasıl ulaştığına işaret edilerek yer verilmiştir.

Buna örnek olarak Yusuf’un (as) Mısır’a sultan oluşunu Aziz is-
mini zikretmesine, başka bir bölümde ise Aliyy ve Nâfi ismini zikre-
dişine bağlamıştır. Aliyy ismi pek yüksek, en yüce, kullarından iste-
ğini yükselten anlamında, Nâfi ismi ise faydalı ve menfaatli şeyleri 
yaratan, kullarına fayda veren mânâsındadır. Bu bağlamda Yusuf (as)
ın halleri bu isimlerle bağdaştırılarak örnek verilmiştir.

Hz. Yunus’un balık karnındaki haline işaret ederek Müheymin 
ismini zikrederek dua ettiğini anlatmıştır. Bu ismin Yunus(as) ile 
bağdaştırılması Müheymin isminin mânâsının “gözetici koruyucu ve 
emin kılıcı” olmasından, Hz.Yunus’un balığın karnından bu koruyu-
culuk ile korunduğuna olan inançtan kaynaklanmaktadır.

Hakîm ismi açıklanırken de Hz. Süleyman’ın Belkıs ile münase-
betleri örnek olarak verilmiştir. Biliyoruz ki Süleyman as hükümdar-
dı. Bu münasebetle bu isme vurgu yapılmıştır.

Değerlendirmeye aldığımız bu kitaplardan ilki Ali Osman Tatlı-
su’ya ait Esmâü’l	Hüsnâ	Şerhi’dir. 1950 senesinde İstanbul’da vefat 
etmiş olan Ali Osman Tatlısu, Fatih dersiâmlarındandır. Bu eseri ise 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmasının faydalı olaca-
ğına kanaat getirilmiş ve Harf yayınlarınca yayımlanmıştır.

Eserine başlarken Kitabın yazılış sebebini, Ebu Hureyre’den rivâ-
yet olunan esmâ konulu hadisle açıklıyor. Bizim de tebliğimize alıp 
yukarıda işlemiş bulunduğumuz Hadis-i Şerif’i zikrederek ardından 
hadisin bir tefsirini yapıyor. Daha sonra ise hadiste geçen isimlerin 
kısa kısa mânâlarını verip kendi deyimi ile onların kısa bir tefsirini 
yapıyor. Diğer kitaplardan bu çalışmayı ayıran fark ise isim doğrultu-
sunda “Kula gereken şey” diyerek verdiği bölümleridir.

Mesela: es-Selam isminin mânâsını; Her çeşit ârıza ve hadiseler-
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den sâlim kalan her türlü tehlikelerden selamete çıkaran- Cennet’deki 
bahtiyar kullarına selam eden, olarak verdikten sonra bu mânâ doğ-
rultusunda kula gerekenin, selameti yalnız Allah’tan bilmek ve ona 
teşekkür etmek olduğunu söyler645. Yine el-Muiz (İzzet veren ağır-
layan) , el-Müzil (Zillete düşüren hor ve hakir gören) el-Metin (çok 
sağlam) isimlerinde de, Her türlü izzetin Allah’ın olduğunu bilmeyi, 
izzet isteyenlerin şuna buna tapmayıp yalnız Allah’tan bunu isteme-
leri ve lütuf ve inâyeti ancak Allah’tan beklemeleri gerektiği şeklinde 
açıklıyor.646

Hafîz isminin mânâsını; “Yapılan işleri bütün tafsilatı ile tutan, her 
şeyi belli vaktine kadar âfât ve beladan saklayan” olarak veriyor ve 
sonra “Allah Teâlâ, her mahlukuna, kendine zararlı olan şeyleri bile-
bilecek bir his ve ilham buyurmuştur. Bu da El-Hafîz ism-i şerifinin 
tecelliyatıdır” demektedir.

 Kula gereken şey bölümünde ise; “Allah’ın insana ihsan ettiği 
muhafaza vasıtalarını iyi kullanmak yaptığı iyilikler ve kötülüklerin 
kaybolmadığına inanarak iyiliklerini fazlalaştırmaktır” yorumunu ge-
tiriyor.

Değerlendirmemize aldığımız ikinci kitap İbn-i Kesir, Kurtubi, 
Beyhaki, es-Sa’di, İbn-i Kayyim el-Cevziyye’ye ait olarak gösterilen 
Esmâü’l	–Hüsnâ’dır. 

Kitap Ali Osman Tatlısu’ya ait esere tarz olarak benzemektedir. 
Esmânın tefsirlerinden oluşmakta fakat diğer eserden farkı; yukarıda 
saydığımız ve sayamadığımız Birçok kişinin bu konuda söyledikle-
rini bir arada toplaması, zaman zaman da konu ile ilgili tartışmalara 
yer vermesidir. 

Polen yayınlarından çıkmış bulunan bu eserin orijinal adının 
“el-Câmiu	 li-esmâillahi’l-husna” olduğunu öğreniyoruz. Eseri Ha-
mid Ahmet Tahir El-Besyûnî derlemiş, Mehmet Ali Kara ise tercüme 
etmiş.

Eser adı geçen zatların esmâ hakkında söyledikleri, bu konuda 
yaptıkları açıklamalardan meydana geliyor. Kimi zaman verilen isim 

645 A.O Tatlısu,a.g.e.,s.47-48.
646 A.O. Tatlısu, a.g.e., s.84-85,154.
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üzerinde, bu isimlerin karşılaştırmalı açıklamaları verilirken, kimi za-
man sadece birinin eserinden alınan bölüm aktarılmış.

Eser de Ebu Hureyre’den rivâyet edilen hadiste yer alan isimlerin 
yanı sıra Kuran-ı Kerim’de ya da hadislerde yer alan isim ve sıfatlara 
da yer verilmiş. Mesela Hayî ve Sittir başlığı altında verilen bu sıfat-
ların hadislerde yer aldığı belirtilmiş647. Vâhid, Ehad ismi ile verdiği 
“Vitr”i de Buhari’de geçen bir hadise dayandırmaktadır.

Oldukça kapsamlı bir kitap, fakat değerlendireceğimiz diğer ki-
tapları düşünerek uzunca tafsilat vermeyip bu kadarla sınırlıyoruz.

Günümüze bakıldığında Esmâ-i Hüsnâ üzerine yazılmamasına 
rağmen eserlerin bütününe sinmiş esmâ ile önem arzeden eser Bedi-
züzzaman Said Nursi’ye ait olan Risale-i Nur külliyatıdır. 

Bediüzzaman Said Nursî Sözler kitabının bir bölümü olan “10. 
Söz” de Allah-u Teala’nın isimlerine dayanarak ahireti ispat eder-
ken, Lem’alar adlı eserinde 30. Lem’a da, Ayrı pasajlarda Hz. Ali’nin 
ism-i Azam olarak kabul ettiğini söylediği “Ferdün Hayyün Kayyu-
mun Hakemün Adlün Kuddus” isimlerini açıklar.

İfade ettiğimiz gibi sadece bu iki pasaja ait değildir esmâ ile 
ilgili açıklamalar, eserlerin genelinde tüm isimlere dair düşünceler 
açıklamalar, fikirler buluyoruz. Bu eserlerde daha çok tefekkürî 
bir hava sezinleniyor ve Allah’ın isimleri üzerine tefekküre dalınır, 
kainattan, dünyadan, hayattan, sudan, çiçekten vs. örnekler verilerek 
bu zihnî yoğunlaşma sağlanmaya çalışılıyor.

Esmâü’l Hüsnâ konulu eserler birçok insanı etkilemiştir. Ve ya-
zarlar bu eserlerden etkilenerek Esmâ-i Hüsnâ eserleri meydana ge-
tirmişlerdir ki bunlardan birincisi Alaaddin Başar’a ait olan Esmâ-i	
Hüsnâ kitabıdır. Bir diğeri Nurettin Ünal’a ait olan Risale-i	Nurdan	
Esintilerle	Esmâ’ül	Hüsnâ’dır. Üçüncü kitap ise Metin Karabaşoğ-
lu’na ait O’na	Doğru	Esmâ-i	Hüsnâ	Yazıları’dır. 

Zafer yayınlarından çıkmış bulunan Alaaddin Başar’a ait Esmâ-i	
Hüsnâ adlı eserde ilk olarak dikkat çeken nokta kitabın kapısını açan 

647 İbn-i Kesir, Kurtubi, Beyhaki, es-Sa’di, İbn-i Kayyim el-Cevziyye	 , Esmâü’l	
–Hüsnâ, Polen yayınları, s.147
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Takdim bölümünde yer alan ifadelerdir. Burada; Esmâ-i Hüsnâ konu-
sunda çalışmalara ihtiyaç duyulduğu çünkü bu konu da her ne kadar 
yapılmış çalışmalar var ise de bu çalışmaların ihtiyacı karşılayama-
dığı bu yüzden böyle bir esere ihtiyaç hissedildiği ve yazardan bu 
doğrultuda bir kitap yazılmasını istedikleri anlatılıyor. Ve bu kitabın 
Risale-i Nur bakış açsında hazırlandığı da ayrıca not düşülüyor.

Kitap yine diğer kitaplarda olduğu gibi meşhur hadiste geçen 
isimleri teker teker alarak açıklıyor..Yine kitapta her ismin başında  
Kur’an-ı Kerimde geçen o ismin içinde bulunduğu âyetler veriliyor..
Mesela el-Mucip isminin mânâsı;”Dua ve isteklere cevap veren” ola-
rak ifade edildikten sonra Mü’min suresinin 60.âyeti;“Rabbiniz bu-
yurdu; Bana dua edin ,Size cevap vereyim”648 yer alıyor.

Diğer kitaplardan tek farkı ise; kitabın başında çok az yekun tutan 
Allah’ın zatı, Şuunât-ı İlahiye ,Sıfat-ı İlahiye, Ef’al-i İlahiye’nin  kısa 
kısa açıklamaları..

Metin Karabaşoğlu’na ait O’na	Doğru	Esmâ-i	Hüsnâ	Yazıları adlı 
kitabın ön sözünde daha önce Köprü dergisinde yayımlanmış olan ya-
zıların toplanıp, tekrar gözden geçirilerek bir kitap haline getirildiği 
ifade edilen bu kitap Karakalem yayınlarından çıkmış. Yine önsözün-
de belirtildiği gibi birbirinden kopuk gibi durmasına rağmen “İnsanı, 
kainatı ve esmâyı tefekkür” paydasında birleşen yazılardan oluşmakta 
olan bir eser. Esmâ konusunda yazılmış diğer eselerden farkı ise ayrı 
ayrı isimleri anıp üzerinde durmak yerine kitabın, yazıların, parag-
rafın geneline isimlerin yayılmış olması. Bir kelebeğin var oluşunu 
örnek veren yazar, o bölümde “Kelebeğin var olması için de birinin 
önce onu ana hatlarıyla, sonra ayrıntılarıyla belirlemesi gerekiyor. Bu 
belirleme de belli bir düzene bağlanarak, belli bir ölçü içinde yapılır. 
Kelebeğin tasviri, planın tasarlanması ancak böyle olur. Demek ke-
lebeği yapan, ölçüp biçen bir Mukaddir, düzen veren bir Munazzım, 
tasvir edip tasarlayan bir Musavvir’dir”649 diyor ve kelebek örneğini 
devam ettirerek bu örnek üzerinden Allah’ın nasıl Sâni, Kadîr, Latif, 

648 A. Başar,	Esma-i	Hüsna, Zafer Yayınları, s. 43.
649 Metin Karabaşoğlu , O’na	Doğru	Esma-i	Hüsna	Yazıları, Karakalem Yayınları, 
s.61-62.
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Kerîm, Mâruf, Vedûd, Rahîm, Hannân, Cemîl ve Zülkemâl olduğunu 
anlatıyor.

Yazar  kendisinin çocukluktan itibaren oluşan Risale-i Nur  bir-
kiminden yine ön sözünde bahsediyor ve kitabını da bu eserler gibi 
oluşturup konuyu o şekilde işliyor.,

Nurettin Ünal’ın, Risale-i	Nurdan	Esintilerle	Esmâü’l	Hüsnâ	adlı 
kitabı ise ilk olarak 2004’de basılmış olan eser Elest yayınlarından 
çıkmış..Bir girişten hemen sonra esmâ açıklamasına geçilmiş..Diğer 
eserlerden farkı ise isimlerin şiirsel bir dile ifade edilmiş olmasıdır.

Senai Demirci’ye ait olan ve popülaritesini koruyan ve Engin No-
yan’ın seslendirdiği  “99Esmâ	99Dua” adlı eserde de Bediüzzaman’a 
ait olan Risale-i	Nur’ların etkisi görülmektedir.

Esmâ-i Hüsnâ hakkında son derece kapsamlı ve iyi bir araştırma 
neticesinde ortaya konulduğu açıkça görünen bir diğer eser de Prof. 
Dr. Suad Yıldırım’a ait olan Kur’an’da	Uluhiyyet adlı eserdir. Suad 
Yıldırım, bu eserinde Kur’an-ı Kerim’de nasıl bir ilah tasavvuru var 
bu konusu üzerinde durmaktadır. Konu ile ilgili Hadis-i Şerif’te yer 
alan doksan dokuz Esmâ-i Hüsnâ’yı açıklamakla kalmayıp650 Kur’an-ı 
Kerim’de geçen isimleri de ele alarak işlemiştir.

Kur’an-ı Kerim’de geçen isimlerin aynı kökten gelenlerinin bir-
birinin yerini tutup tutmayacağı, ya da farklı kelime köklerinden ge-
lip aynı mânâyı ifade edenlerin birbirine denk olup olmayacağı ko-
nusu üzerinde ayrıca durmuştur. Yine ayrı bir şekilde ama  “azizun 
hakîm” gibi birleşik isimlerin mahiyetlerinden bahsetmiştir651. “Biti-
şik isimlerin muhteva ile ilgileri” başlığı altında; birbirine zıt isimle-
rin, birbirine yakın anlamlı ve birbiri ardından gelmekle birbirlerini 
tamamlayan ve bir öncekinin yanlış anlaşılmasını önleyen isimlerin 
açıklamasını yapmaktadır Yıldırım.

Yıldırım, nihâyetinde isimler hakkında var olan kelâmî problem-
leri de incelemiş ve o da Birçok ilim adamımız gibi isimleri katego-
rilendirmiştir.

650 Yıldırım, Suat, Kur’an’	da	Uluhiyet,	Kayıhan Yaınları s.61.
651 Suad Yıldırım, a.g.e., s. 65,67.
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Suad Yıldırım’ın yapmış olduğu çalışmaya benzer bir diğer çalış-
ma da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılmış bulunan İsmail 
Karagöz’e ait olan Esmâ-i	Hüsnâ’dır. Bu eser de oldukça geniş kap-
samlı, sayfa sayısı olarak da diğer eserlerle karşılaştırıldığında olduk-
ça yoğundur.

Değerlendirmeye aldığımız diğer eserler; Ali Bilge Şahin‘e ait 
olan Esmâü’l	Hüsnâ; Erkam yayınlarından çıkmış olan eser 2007’de 
basılmış. Farklı bir dizayna sahip olan Esmâü’l Hüsnâ’ya bir duayla 
giriş yapılmış. Kur’an-ı Kerim’de Fatiha suresinden başlayarak her 
surede hangi isimlerin geçtiği verilmiş. Yine diğer kitaplardan farklı 
olarak Abdulkadir Geylanî’nin Esmâ-i Hüsnâ ile yapmış olduğu bir 
duasını ve ardından İbn-i Arabî’nin yaptığı Hizbü’d Devri’l A’la adı 
ile büyük duayı da çalışmasına aldıktan sonra Meşhur hadisimizde 
yer alan isimlerin açıklamasına geçilmiş. Diğer birkaç eserde olduğu 
gibi isim ile ilgili Kur’an âyetleri ile verilerek diğer çalışmalardan 
farklı olarak ayrıca o isimle alakalı bir şiir kesiti konulmuş.  Yunus 
Emre, Nabi, Cenap Şahabettin N. Fazıl Kısakürek gibi Birçok şairin 
şiirlerinden alıntılar yapılmış. Yazarın kendine ait şiirleri de bulunu-
yor.

Örnek olarak el-Kahhar ismini verelim. Yazar ismi En’am suresi 18 
âyetle ; “O kulları üzerinde kahredici olandır” şeklinde açıkladıktan 
sonra Yunus Emre’nin bir şiirinden şu bölümü alıyor;

Hoştur	bana	senden	gelen
Ya	gonca	gül	yahut	diken
Ya	hil’at-u	yâhut	kefen
Lutfundan	hoş	kahrında	hoş
 
M. Nusret Tura’nın O’nun	Güzel	İsimleri; (Ki M. Nusret Tura da 

Fatih dersiâmlarından) Eseri hazarlayanın ifadesi ile;“İlahi isimler 
üzerine olan âşıkâne, ârifâne yorumlarından oluşmaktadır.” İnsan ya-
yınlarından çıkmış olan eser bir sohbet havasından gelişiyor. M.N. 
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Tura bir topluluğa vaaz veriyor gibidir kitapta… Kitaba başlarken de; 
“Sana söyleyeceklerim var” diyerek başlıyor.

Veli Ulutürk, Kuran’ı	Kerim	Allah’ı	Nasıl	Tanıtıyor kitabını Ku-
ran’da geçen isimler üzerine bina ediyor ve bu isimleri kategorilendi-
rerek işliyor. Bu kategorilerden bazıları; Allah’ın zatı ile ilgili isimle-
ri, Allah’ın yaratma mevhumu ile ilgili isimleri, rızık ve ihsanla ilgili 
Esmâ-i Hüsnâ vb.

Rahmet af ve gufrana dair Esmâ-i Hüsnâ bölümünde işlemiş ol-
duğu isimlerin bazıları ise şunlar; Er-Rahman, Er-Rahîm,Er-Rauf,Eş-
Şekûr,El-Mevla vb..  Sadece bu kategoride işlenen isim sayısı ise yir-
mi beş tane!

Günümüzde Esmâ-i Hüsnâ ilgili bir de televizyon programı bu-
lunmaktadır. Mustafa İslamoğlu, sohbet tarzında her hafta bir ismi 
alarak muhataplarına anlatmaktadır. Bu sohbetler televizyonda ya-
yımlanmaktadır.

Sonuç
Esmâ-i Hüsnâ İslam kültüründe ilk dönemlerden beri çok ilgi gör-

müş konulardan birisidir. Birçok kere işlenmiş olmasına rağmen hâlâ 
güncelliğini koruyor olması Müslümanlarca ne kadar önemli görül-
düğünün bir göstergesidir. Sadece bir alanda değil birçok alanda ilgi 
görmesinin ve önem arzetmesinin sebebi elbette ki insanların Rable-
rini tanımak istemelerinden kaynaklanmıştır. Kur’an öğüdünde, pey-
gamber nasihatinde, âlim zâtların talimlerinde, dua edişlerinde yer 
alan bu konuyu el üstünde tutmamak da hürmetsizlik olur.

Bu konu üzerine birçok eser verilmiştir. Fakat günümüzde yapı-
lan eserlerin orjinalliği konusunda şüphe taşımamak elde değildir. 
Aslına bakıldığında da isimlerin ve mânâlarının belli olması da or-
jinalliğin önünde engel teşkil etmektedir. Buna rağmen bu kadar çe-
şitliliğin sağlanmış olması da olayın güzel olan bir diğer boyutudur. 
Konu ehemmiyetli olunca üzerinde çalışma yapmamak, o isimlerden 
istifade etmek için çaba sarf etmemek, hem de insanların istifadesine 
sunmayı arzu etmemek imkânsızdır.

Velhasıl şimdiye kadar yapılan eserlerle oluşan Esmâ kültürü, 
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kuru bir bilgi ediniş ve bilgiyi sunuş ile meydana gelmemiştir. Bu 
eserlerde, eser oluşturulurken duydukları muhabbet ve samimiyetle-
ri, aldıkları feyiz, okuyanlarca hissedilmektedir. Esmâ-i Hüsnâ ve bu 
eserler bizim onları görüp, okuyup feyz almamızı, o muhabbet duyup, 
istifade etmemizi beklemektedir.

Hasan MEMİŞ
Sayın Filiz Genç arkadaşımıza tebliğlerinden dolayı teşekkür edi-

yoruz. Oturumun ikinci tebliğcisi Fatma Betül Yıldız. “Kutadgu Bi-
lig’deki Peygamber Ahlakı” adlı tebliğini sunacak. Kendisi Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3.sınıf öğrencisi, aynı zamanda İLA-
MER İslam Hukuku Araştırma Grubu öğrencisidir. Buyurun.
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“KUTADGU BİLİG’DEKİ SEMBOLİK KAVRAMLAR 
ÜZERİNE”

FATMA BETÜL YILDIZ

(Ankara Üniverstesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf,  
 İLAMER İslam Hukuku Araştırma Grubu Öğrencisi)

Türk tarihi’nin ilk üç ana döneminde üç farklı dinin karakteristik 
özelliklerini görürüz. Köktürklerde(552-745) Tengricilik, Uygurlar-
da(747-840) Budizm, Karahanlılarda(932-1212) İslamiyet. Kutadgu 
Bilig, Türklerin Müslüman olduğu Karahanlılar döneminde 1069 yı-
lında Balasagunlu Yusuf tarafından yazılmıştır ve ilk Türk İslam ese-
ridir. Yusuf Balasagun’da yazmaya başlayıp Kaşgar ‘da tamamladığı 
eserini dönemin hükümdarı Uluğ Buğra Han’a sunmuştur. Hakan bu 
eserinden dolayı onu takdir etmiş ve kendisine “görevlerin en incesi” 
olan652Has Haciblik ünvanını vermiştir. Eseri günümüz Türkçesine 
çeviren Reşit Rahmeti Arat “Türk dili ve edebiyatının olduğu kadar 
Türk kültürünün de en muazzam eserlerinden biri olan Kutadgu Bilig 
hala el sürülmemiş bir abide halinde karşımızda durmaktadır.” diye-
rek eserin önemine vurgu yapmıştır.

652 Bkz. Kutadgu	Bilig	çevirisi Reşid Rahmeti Arat, 2484.beyit. Bundan sonra bu 
eser için KB. kısaltması kullanılacaktır.
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Kutadgu Bilig’den önce benzer bir eserin bulunup bulunmadığı 
tartışılmıştır. Eseri “Çin eserinin Türk ahvaline uydurulması” ya da 
’Kadim Türk-Çin tasavvurlarına sadık bir edebi-felsefi manzume 
sayanlar olmuştur.653 Bununla birlikte İbn-i Sina, Farabi, Kung Fu 
Tse’nin etkisinde görenler ya da İran-İslam telakkisine bağlayanlar 
olmuştur. 654 Otto Alberts’e göre Yusuf Has Hacib, İbn-i Sina nın; 
İbn-i Sina da Aristo’nun öğrencisidir. Bu durumda Yusuf Has Hacib 
dolaylı yoldan Aristo’nun öğrencisi olmaktadır. Otto Alberts’e göre 
Kutadgu Bilig “Dokuz katlı bir kromolitografidir (çok renkli bir dü-
şünce sistemidir). Dipteki üçte birlik kat Uygurlu ve yerlidir, Ortadaki 
üçte birlik kat Aristoteles’in Etik’ine ve Politik’ine dayalıdır, üstteki 
üçte birlik kat ise, İslamidir. İslami katın son üçte birlik katı ise İbn-i 
Sina’cıdır.”655 Kutadgu	Bilig incelendiğinde ortaya koyduğu felsefi 
sistem ve toplumsal fikirlerin İbn-i Sina‘nın Tanrı, evren, toplum ko-
nularındaki düşünceleri ile benzeştiği görülmektedir. Ancak yazarın 
İbn’i Sina ya da Farabi’nin eserlerini gördüğüne dair bu yorumlar 
dışında kesin bir kanıt yoktur. Burada Yusuf Has Hacib’ten bir önce-
ki, Farabi ile İbn-i Sina arasındaki, döneme bakmak gerekmektedir. 
Eserleriyle karşılaştırma yapıldığında Yahya bin Adi, Sicistani, Ebu 
Sehl el-Belhi, Miskeveyh, Amiri, Tevhidi, İbn-i Zur’a, İhvan-ı Safa 
ve Beyruni gibi âlimlerin ahlaki, felsefi, toplumsal alandaki görüşle-
rinin Yusuf Has Hacib’i etkilediği söylenebilir.

Eserde dört ana kavrama sembolik isimler verilmiştir. Gündoğdu 
hükümdardır. Töreyi, kanunu temsil eder. İlahi hikmettir. Değişmez 
töredir ancak dinamiktir. Aytoldu vezirdir. Ancak gerçekte hükümdar-
dır.(Bu iki yönlü karakter aynı zamanda mutlak hükümdar’ın Tanrı 
olduğunun edebi bir ifadesidir.)

Tanrı’nın yeryüzündeki halifesidir. Saadeti, kutu temsil eder. Ese-
653 Küyel, Mübahat Türker, “Farabi, Hikmet ve Kutadgu Bilig”, Erdem, c.7/20, 
s.444.
654 Burada İran geleneğinin etkisinden söz ederken şunu da belirtmeliyiz ki İran 
geleneğinde adalet hükümdarın tebasına bir lutfudur. Oysa Türk kültüründe adalet 
göğün direğidir.(könü törü) Hükümdarın insiyatifine kalmış bir değerden çok öte 
kozmik, ebedi, ontik bir ilkedir. Objektiftir. Adaleti sağlamak hükümdarın tebası 
üzerindeki hakkıdır. Hükümdarın adaleti hükümdarın kudretinden öncedir.
655 Küyel, 444.
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rin giriş kısmında düşünürümüz, Gündoğdu ve Aytoldu hakkında 
güneş - ışık benzetmesini yapmaktadır. Evren yasası köni-törü Gün-
doğdu ile Aytoldu arasındaki ilişki sayesinde gerçekleşir. Aytoldu 
Gündoğdu’dan aldığı emirleri yerine getirir. Ödgülmüş eserde vezi-
rin oğludur ve aklı temsil eder. Odgurmuş halktan uzak kalarak vak-
tini Allah’a ibadetle geçiren zahiddir. Bizim bu yazıdaki amacımız 
eserdeki sembolik karakterler ve ideal devlet düzeninde Yusuf Has 
Hacib’in peygamberi nereye yerleştirdiğini ve onu nasıl vasıflandır-
dığını tesbit etmektir. 

 Nübüvvet konusu İslam düşünce tarihinde üzerinde önemle 
durulan bir konudur. Allah’ın insanlara peygamber göndermesi ilahi 
irade ile ilgili olup Peygamber’e olan ihtiyaç konusunda bir tereddüt 
yoktur. Ancak peygamberin gönderiliş gayesi konusunda farklı 
görüşler vardır. Şimdi bu görüşler bağlamında Kutadgu Bilig’i ve 
Kutadgu Bilig’deki peygamber anlayışını ele alecağız.

İlk düşünceye göre peygamberliğin gönderiliş amacı insanlar 
arasında adaleti gerçekleştirmektir. Adil yasalar ve Allah’ın bu yasaları 
peygamber aracılığı ile bildirmesi adaleti sağlamak için gereklidir. 
“Çünkü insanlar bunu akli gayretle başaramaz ve akıl ile ulaştıkları 
yasalara kefil olamazlar. Menfaatleri için yasalarla oynayabilirler. 
Temel hedef adaleti gerçekleştirmek, ikincil hedefse insanları ibadete 
teşviktir.”656 Buna göre ibadet, Allah’ın ona ihtiyaç duymamasından 
ötürü, adalete ulaştırmak için emredilmiştir. Bu görüşün temsilcisi 
İbn-i Sina’dır.657

İkinci görüşe göre peygamberliğin temel hedefi ibadettir. İnsanlara 
ubudiyeti tebliğ etmek, peygamber’in birinci, adaleti sağlamak ise 
ikinci hedefidir. İnsan ancak manevi yönünü tatmin ederek gerçek 
saadete ulaşabilir. Adaleti tesis eden kanunlar insanın Allah’a kulluğu 
için bir araçtır. Bu görüşün temsilcisi ise Gazali’ dir. Kutadgu Bilig 
ise ilk görüşe daha yakın bir çizgiyi temsil etmektedir.
656 Yavuz, Salih Sabri, İslam Düşüncesinde Nübüvvet, s.53
657 Daha sonra İbn-i Miskeveyh de bu görüşün takipçisi olmuştur. Allah, insanın 
menfaati için ona bir şeyi emreder. Bu yüzden ibadetlerdeki gaye insanın tekâmülü, 
toplumsal konumu, aklı hâkim kılma, nefsini terbiye etmedir.
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Eserde devlet işleriyle ilgilenip halk arasında adaleti sağlayan ka-
rakter(Ögdülmüş) ile insanlardan uzaklaşıp dünyadan elini eteğini 
çeken, kendini tamamıyla ibadete, Allah’a kulluğa adayan karakter 
(Odgurmuş) arasında zaman zaman ikincisine yönelik bir tercih var-
mış gibi gözükse de kitabın bütünü düşünüldüğünde adalet temelli ve 
siyasi, sosyal içerikli bir düşüncenin hâkim olduğu ortaya çıkmakta-
dır. Burada Ögdülmüş ve Odgurmuş diyaloğu Hayy b. Yakzan hikâ-
yesindeki Absal’ın halkın bildiği gibi yaşaması ve hakikatleri tam 
olarak algılayamaması konusundaki kanaatine benzemektedir.

Farabi’de sudur bir yetkinlik taşması, Peygamber de Tanrı’nın cö-
mertliğinin bir sonucudur, “Peygamber aklı Tanrı’nın cömertliğinin, 
insanlığa lutfunun, merhametinin bir göstergesidir. Tıpkı bunun gibi 
Kutadgu	Bilig’de de peygamber “ümmeti üzerine Tanrı’nın bir rah-
metidir.”

Farabi’de peygamber adil’dir(hadis i şerif’lerde adil devlet baş-
kanının Allah’ın gölgesinde gölgelenen 7 kişiden biri olarak zikre-
dildiği unutulmamalıdır.) Farabi düşüncesinde adalet Vacibu’l Vücud 
olan Tanrı’nın bir vasfıdır. “İdeal devletin temeli de adalete dayanır. 
İktidar’a dayalı toplum fazıla’dan değildir. Ya cahile’dendir. Ya dal-
le’dendir. Ya da fasıka’dandır.” 658  Çünkü iktidara dayalı bir toplumda 
gerçek adalet, dolayısıyla gerçek saadet yoktur. İdeal devlet başkanı 
da meşruiyetinin temelini iktidar’dan değil adil olmasından, kendisini 
kuta açmasından, halka hizmetten alır. “Tanrı aynı zamanda halkın is-
tediği, hizmet ve hikmet ile aynı sırrın ortağıdır.”659 Töre devlet düzeni 
de olduğundan âleme nizam verme gayreti anlamına gelmektedir ve 
ancak kut kazanmış bir hakan ile gerçekleşir.
Kutadgu	Bilig’deki kavramların evren, toplum, insan çerçevesin-

de okuyucunu düşünce dünyasında anlam kazanmaktadır. Kut, gönül, 
erk, törü, könü, bilge gibi kavramlar Kutadgu	 Bilig’in üstüne inşa 
edildiği Türk düşüncesinin, Türk dilinin hangi konularda kendisini 
yanısttığını ve bu konulara bakış açısını gösterir. Kut, Tanrı ve açığa 

658 Küyel, s.451
659 Başer, Sait, Kutadgu	Bilig’de	Kut	Ve	Töre,Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1990, 
s.66
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vurulmuş uyumlu evren, erdemli toplum, insan anlamlarına gelir. Bil-
geliktir. Kut, daha sonraları Akif’te insan taklidi olacak olan “bod sı 
yorklu” ya da “kiş songlu” olan bir kişi oğlanı olmayıp gerçek bir kişi 
veya ideal bir sınıra varmış bir hükümdar veya devlet adamı”660 na 
işaret etmektedir.
Kutadgu	 Bilig’de evren, toplum insan arasındaki ideal ilişkiye 

rehberlik eden peyamberdir. O ideal devletin başkanı olmakla birlikte 
ideal insandır. Bu ideal-kâmil insan eserde üç karakterde Peygam-
ber’i farklı yönleriyle temsil edilmektedir.

İnsan ilk gördüğünü tam olarak seçemez. Olanı olduğu gibi 
kavrayamaz. Toplumda değerler karmaşası söz konusudur. Bu, Farabi 
deki Akl-ı heyulani’dir. İnsan belirsizlikten; toplum kargaşadan 
kurtulmaya çalışırken bilinçlenir. Farabi’deki el-Akl bil fiil mer-
tebesine yükselir. “Bu gerçeğin -kutun- hareketini kavrayıştır; ona 
uyuştur;”661 hayatın anlamını kavramadır. Ögdülmüş bu aklı temsil 
etmektedir.
Kutadgu	Bilig’e göre kişinin adının her tarafa yayılması fazilet-

li olmasına bağlıdır. “Kim faziletli ise, onun adı her tarafa yayılır, 
eğer bir kimsenin fazileti yoksa adı anılmadan ihtiyarlar gider”662 Öğ-
mek kökünden övülmüş anlamına gelen Ögdülmüş; ahlakıyla, fazi-
letiyle ön plana çıkmıştır. Hz. Muhammed’in özelliklerini taşıyan 
bu karakter kendisi vefat etse de adı her zaman anılacaktır. Tıpkı 
Müslümanların Hz.Muhammed’i her anışlarında salâvat getirmeleri 
gibi.(Muhammed h-m-d kökünden türemiş övülen anlamına 
gelmektedir. Hz. Muhammed doğduğunda dedesine niçin bu adı 
verdiği sorulduğunda “Yerde halk gökte hak onu anacak.” şeklindeki 
cevabı hatırlanmalıdır.)

Ögdülmüş peygamber’in akli yönünü temsil etmektedir. 
Aytoldu’dan sonra haciblik görevine gelen karakter hükümdarın 
işlerini düzene sokmuş, devlet işlerini düzenlemiş ve halka hizmet 
etmiştir. 

660 Küyel, a.y.
661 Küyel, s.466
662 Kutadgu Bilig, 2645.beyit
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Gündoğdu Ögdülmüş’ü vezir olarak atamadan önce onun bilgisi-
ni dener. Ona faydalı ve kötü şeylerin neler olduğunu sorar. Ögdül-
müş faydalı şeylerin iyilik(edgülük), utanç(uvut), doğruluk(könilik); 
kötü şeylerin de inat(arkuk kılınç), yalan(yalgan), cimrilik(saranlık) 
olduğunu söyler. İnsan bu ilk üç şeyi yapmakla saadet güneşine erer. 
Bu ilk üç erdem peygamber’in kendi hayatında da bizzat yaşayarak 
insanlara öğrettiği erdemlerdir. Peygamber’in kendi vasıflarıdır. (İs-
lamiyetten önce peygamber’in el-Emin sıfatıyla tanındığı hatırlanma-
lıdır) Eserdeki hadislere bakılırsa bu ahlaki ilkelerin –iyilik, utanç, 
doğruluk- eserdeki önemi daha iyi anlaşılacaktır.(dipnot: eserde bu 
hadisler bizzat peygamber den rivayet şeklinde verilmemiştir. Bazen 
bir bilgenin, bir pirin hikmetli sözü olarak zikredilmekte, bazen de 
doğrudan karakterlere söyletilmektedir. Peygamber sözlerinin özel-
likle peygamberi temsil eden karakterlere söyletilmesi tezimizi des-
tekleyen bir argümandır.) 

Eserde Ögdülmüş’e söyletilen bu ahlaki ilkeler şu hadislerle des-
teklenmiştir: 

“Kişinin kalbi doğru olmadıkça, imanı da doğru olmaz; lisanı doğ-
ru olmadıkça kalbi de doğru olmaz.” 663

“Sufyan bin Abdullah es-Sekafi der ki: Birgün hz. Peygamber’e 
(sav): “Ey Allah’ın elçisi, İslam dininden bana öyle bir şey söyle ki 
senden sonra başka kimseden hiçbir şey sormayayım, dedim. Allah’ın 
elçisi: Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol buyurdu.” 664

“Hayâ hayırdan başka bir şey getirmez”665 
“Utanmazsan dilediğini yap” 666

Dikkatle bakıldığında Ögdülmüş’e söyletilen ahlaki ilkeler ile 
Hz.Peygamber’in hadislerindeki değerlerin birbiri ile çok benzeştiği 
görülecektir. 

İkinci basamak akl-bi’l meleke dir. İnsan düşünmez iken düşünmeye 
başlar. Düşünmeyi alışkanlık haline getirir. İyi alışkanlıklar, olumlu 
663 Müsned, III. 298.
664 Müslim, İman, 13.
665 Buhari, Edeb 77[7/100])
666 Ebu Davut, Edeb7[7/147]
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değerler kazanmaya çalışma aşamasıdır. Bu özellikleri aynı zamanda 
peygamber’in siyasi yönünü de temsil eden Aytoldu’da(ilk vezir) 
görüyoruz. 

İnsan düşünme alışkanlığı kazandıktan sonra bilinç parlaklığına 
erer. Daha sonra etrafını aydınlatır. Bu bir çeşit uyanmadır. Od-ug: 
uyanık, “Odgurmuş”: uyanık, uyandırılmış anlamındadır. İbn- i 
Sina’nın toplumdan uzaklaşmış karakteri olan Hay bin Yakzan’ında 
da “Yakzan”ın Uyanık anlamında olması ilgi çekicidir. Odgurmuş 
kendisi bilinçlendikten sonra her ne kadar devlet işlerine karışmasa da 
hükümdara ve vezire öğütler veriyor; onları aydınlatıyor. Onun devlet 
sistemine dâhil olması akıl-sezgi birlikteliğini sembolize eder. Eserde 
Odgurmuş’un da sisteme dahil olması ile toplum düzene kavuşur. Bu 
“Kuta erdiren ara basamaktır”667 Farabi’deki el-Akl el Müstefad’dır.  
Şehirden uzakta bir hayat yaşayan Odgurmuş peygamber’in velayet 
yönünü temsil etmektedir. 

Dördüncü ve son basamak Farabi’de el-Akl el Faal, “evrende 
uyum, denge tüzelik, toplumda gönenç, yöneticide kutlu kut, insanda 
ise sevinçtir.” Eserde hükümdar Gündoğdu Faal aklı temsil etmek-
tedir. “Küntogdı”: parlak güneş anlamına gelmektedir. Bu karakter 
“Güneşin tabi yapısına benzetilen törenin yerine konmuştur.”668 Aynı 
zamanda hakanı temsil etmektedir. Gündoğdu, hakan, töre, güneş 
sembol silsilesi sözkonusudur.

Farabi düşüncesinde Faal akıl hep etkin, faal, diri, canlıdır.“Oysa 
insan dalar, dikkati zayıflar, söner, uyur, yaşlanır, ölür”669Eserde Faal 
aklı temsil eden Gündoğdu, diğer karakterlerden yaşça büyük olması-
na rağmen hikâye boyunca ölmemektedir.  Onda insana ait dalgınlık, 
uyuma, yaşlanma gibi özellikler bulunmaması; bizi Gündoğdu’nun –
Faal akılda olduğu gibi-aşkın bir yönü olduğu fikrine ulaştırmaktadır. 

Gündoğdu’nun bizatihi töre, ışığın kaynağı olması, bu yorumun 
doğru olduğunu ispatlar niteliktedir. Sadece ontolojik olarak değil 
epistemolojk olarak karakterlerin kendilerine biçtiğimiz rollere uygun 

667 Küyel, s.467
668 Başer, s.69
669 Küyel, s.468



Öğrenci Sempozyumu466

davrandığını görmekteyiz. Gündoğdu’ya atfedilen “gönlün dirilmesi, 
nefsin öldürülmesi” sözleri onun aşkın yönüne işaret etmektedir. 
Kutadgu	 Bilig bütün İslami eserlerde olduğu gibi Allah(cc) ve 

peygamber’e övgü ile başlamaktadır. Peygamberin rehberliğine 
dikkat çeken kısım konumuz açısından önem arzetmektedir:

Peygamber aleyhis’selamın methini söyler
“Esirgeyen rabbim halkın en seçkini ve insanların en iyisi olan 

sevgili peygamberi gönderdi.
O karanlık gecede halka meşale idi; etrafa ışık saçtı ve seni ay-

dınlattı.
O sana Tanrı tarafından gönderilen davetçi idi; sen bu sayede doğ-

ru yola girdin, ey yiğit. 
Atasını ve anasını feda etti; tek dileği ümmeti idi, ona yol gösterdi.
Gündüz yemedi, gece yatmadı; Tanrı’dan seni istedi, başka bir şey 

istemedi.
Bunca zahmet ile gece gündüz hep seni istedi; şimdi sen onu öğ 

ve rızasını dile.
Bütün kaygusu ümmeti idi; rahat etmek için, onun azaptan kurtul-

masını dilerdi.
Atadan ve anadan daha merhametli idi; Tanrı’dan daima bunu ni-

yaz eder, bunu dilerdi.
O ümmeti üzerine Tanrı’nın bir rahmeti idi; güzel tavırlı, dürüst ve 

güvenilir tabiatta idi.
Asil tabiatlı, alçak gönüllü ve güzel tavırlı idi; hayâ sahibi, cömert, 

şefkatli ve eli açık idi.
Kara yerde de aziz idi. Mavi gökte de; Tanrı ona çok değer ver-

mişti. 
O bütün rehberlerin önünde baş idi, sonra da bütün resullerin ha-

temi oldu.”670

Bu beyitlerden Yusuf Has Hacib’in nübüvvet konusunda Matu-
ridi-ehli sünnet çizgisinde olduğu anlaşılmaktadır. Peygamber üm-
670 Kutadgu Bilig, 34-48. beyitler
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metine karşı çok merhametli, güzel tavırlı, şefkatli, cömert, eli açık 
güvenilir bir insandır. Allah’ın yeryüzünden seçtiği akılı ve bilgili bir 
insandır.

E serde yine peygamberin şahsında “orta yol”a dikkat çekilmiştir. 
Farabi’de de ahlak itidal ile sağlanıyordu. Kutadgu Bilig’de de orta 
erdemler peygamber’in şahsında birleşmiştir ve peygamber insanlara 
ahlakta orta yolu gösterir.

“Dinle takva sahibi insan ne der? Takva sahibi olan kimse insan-
ların başıdır.”671 Beyitlerinde kastedilen kişi Hz.peygamberdir. Takva 
sahibi insan işte tedbirli davranır, yakışıksız işlere yakışmaz ve işin 
vaktini bilir.672 Peygamber insanlara takvasıyla örnek olan kişidir. 
Burada peygamberin ahlakından yola çıkarak insanlara öğüt veril-
mektedir. Hacib takva sahibi ve dindar olmalıdır. Tabiatı temiz olursa 
hareketi de temiz olur. 

Eserde peygamber’in niteliklerine baktığımız zaman onun şu 
özelliklerinin ön plana çıktığını görüyoruz: Peygamber ümmetine 
karşı çok merhametlidir. O Tanrı’nın vahyini insanlara ulaştıran, kah-
raman, cesur, temiz kalpli, sabırlı, doğru sözlü, insanlara faydalı olan, 
sakin tabiatlı, şefkatli, olgun, insanlara yol gösteren, doğru ve dürüst 
gönüllü, iyi, seçkin bir insandır.

Beyitlerde bilgiye yapılan vurgu dikkati çekmektedir. Peygamber 
denizler kadar bilgisi olan, akıllı, iyi düşünen, insanlara bilgi veren, 
hikmetli bir pir’dir. Eserde insanoğlunun değeri bilgiden geldiğinden 
ötürü peygamber’e atfedilen bu vasıflar son derece önemlidir. Tanrı 
kime akıl, anlayış ve bilgi verirse o pek çok iyiliklere elini uzatır. 
Bilgi büyük, anlayış uludur. Seçkin kulu bu iki şey yükseltir. Bilginin 
olduğu yer büyüklük kazanır. Bilen ve anlayan her vakit dileğine eri-
şir, bilen insandan hastalık uzaklaşır bilgisiz insan hasta olur.673

Genel Değerlendirme 
Kut uyumlu evren, saadet, erdemli toplum, …gibi anlamlara gelir. 
Doğu ve batı kültürünü tanıyan, anadilini iyi bir şekilde kullanan 

671 Kutadgu Bilig, 1266.beyit
672 Kutadgu Bilig, 2192.beyit
673 Kutadgu Bilig, s.22.
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Yusuf Has Hacib; din ve dünya problemlerini ele alırken her ikisini 
de aynı ölçüde değerlendirmiş, “derin dindarlığına rağmen dünya iş-
lerine ehemmiyetle ve toleransla bakabilmiştir.”674 Eserin başlıca ko-
nularından biri olan dünya-ahiret dengesi, Ögdülmüş ile Odgurmuş 
arasında geçen münazara ile ortaya konmuştur. Hz. Peygamber’in 
insanlara müjdelediği ahiret hayatı, bu dünyayı imar etme,  ahlaklı bir 
medeniyet yapma, yaşatma kısacası dareyn saadeti eserde ideal devlet 
düzenine giden yoldur. Bu yola, evren, toplum, insan arasındaki ideal 
ilişkiye rehberlik eden peygamber’dir.

Peygamber, Tanrı’dan aldığı ışığı, vahyi insanlara aktarır. Tanrı ile 
toplum arasındaki bağlantıyı sağlar. Peygamber Allah’ın kanunları-
nı, töresini, ahlakını (merhamet, cömertlik, yüce gönüllülük, bilgelik, 
iyilik gibi özellikler eserde aslında Tanrı’nın nitelikleridir) insanlara 
bildiren ve onu kendi hayatında da yaşayan bir devlet başkanıdır

Hz. Muhammed’(sav)in vaat ettiği dareyn saadeti; Farabi’nin ide-
al devleti el-Medinetü’l Fazıla;  Yusuf’un kutlu ili aslında aynı yer-
dir. Peygamber’in rehberliğinde bu ideal düzene giden ahlak, erdem, 
takva, doğruluk, sabır, edep, şükür aynı kaynaktan çıkıp aynı denize 
dökülen akarsu gibidir.

Hasan MEMİŞ
Fatma Betül Yıldız’a tebliğlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sı-

radaki tebliğcimiz Rümeysa Nur Gürbüz. Kendisi Ankara Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi 3.sınıf öğrencisi. Aynı zamanda İLAMER Arap 
Dili Ve Belagatı Araştırma Grubu öğrencisidir. “Hz. Peygamber’in 
Mucizelerinin Tasnifi” adlı konuyu bizlere sunacak. Buyurun. 

674 Cilacı, Osman “Kutadgu Bilig’de Sosyal ve Dini Motifler”, Milli	Kültür	Dergisi, 
Sayı 58, s. 10-18.
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“İSLAM MEDENİYETİNDE TARİKAT- ŞERİAT 
İKİLİM Mİ? DAYANIŞMA MI?”

RUMEYSA NUR GÜRBÜZ

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf,  
İLAMER Arap Dili ve Belagatı Araştırma Grubu Öğrencisi)

1) Kavramsal Çerçeve
Mucize Nedir?
Sözlük anlamı; insanı benzerini yapma konusunda aciz bırakan 

olağanüstü hal olan mucize kavramını Kur’an’da “ayet”, “burhan”, 
“beyyine”675 kelimeleri karşılar.

Terim olaraksa “Mucize, münkirlerin meydan okumaları halinde, 
peygamberin iddiasını doğrulamak üzere, inkârcıların benzerini ge-
tirmekten aciz kalacakları şekilde, peygamberlik iddiasında bulunan 
zattan, âdetin hilafına ve tabiat kanunlarının aksine zuhur eden ha-
rikulade bir olaydır.”676 Bu tanım kelamcıların kabul ettiği genel bir 
tanım olsa da, kelamcıların mucize tariflerinde bazı farklılıklar göze 
çarpar. İmam Maturidi mucizeyi “Peygamberin elinde ortaya çıkan ve 

675 İlmihal, Haz.  Komisyon, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., İstanbul ?, Cilt 1, s. 113.
676 Sa’duddin Taftazani,	 Şerhu’l-Akaid: Kelam	 İlmi	 Ve	 İslam	 Akaidi,	 Çeviren: 
Süleyman Uludağ, 1982, s. 295.
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benzeri öğrenim yoluyla meydana getirilemeyen olay” diye tanımlar. 
Kadı Abdülcebbar’a göre ise “Allah tarafından yaratılan, nübüvvet 
iddiasında bulunan kişinin doğruluğunu göstermeyi amaçlayan ve 
nitelikleri bakımından insanları benzerini getirmekten aciz bırakan 
olağanüstü hadisedir.” Nesefi de mucizenin meydan okuma (tehaddi) 
ile birlikte dünyada vuku bulan harikulade bir vaka olması özelliğine 
dikkat çeker.677 Sabuni’ye göre ise mucizenin tanımı şöyledir: “Mün-
kirlere meydan okuduğu bir sırada nübüvvet iddia eden zatın elinde, 
tabiat kanunlarına aykırı olan bir hadisenin, benzerini getirmekten 
münkirleri aciz bırakacak şekilde vuku’ bulmasıdır.”678

“Mucize kavramının ilk olarak kim tarafından ve hangi tarihten 
itibaren kullanıldığına ilişkin kesin kayıt yoktur. Bununla birlikte mu-
cize kavramının hicri üçüncü asrın sonları ve dördüncü asrın başların-
da kullanılmaya başlandığı ile ilgili rivayetler de mevcuttur.”679 Cahız 
ve Taberi gibi erken devir alimlerinin de mucize kavramından bah-
setmediklerini bilmekteyiz. Eşari ile Maturidi’nin mucize kelimesini 
dolaylıda olsa kullanmaları terimin IV.(X.) yüzyıldan itibaren kulla-
nıldığının kanıtıdır.680

Mucizelerin Özellikleri:
Kâinatta meydana gelen her olağanüstü hal mucize değildir. Ke-

lam âlimlerinin tanımlarında geçen ortak noktalardan da anlaşılacağı 
üzere bir olayın mucize olabilmesi için belli özelliklere sahip olması 
gerekir. Bunlar:

İlk olarak bir olaya mucize diyebilmemiz için, bu olayın tabiat 
kanunlarıyla açıklanamamış olması lazım. Zira tabiat kanunlarıyla 
açıklanan bir şeye mucize diyemeyiz. Bakınız Hz. İbrahim’i (as) 
ateşin yakmaması olayını mucize kılan, ateşin normal şartlar altında 
yakıcı olması fakat Allah’ın emriyle Hz. İbrahim’e bu yakıcı ateşin 
serin kılınmasıdır.
677 Halil İbrahim Bulut, “Mucize”, Diyanet	 İslam	 Ansiklopedisi(DİA), İstanbul 
2005,Cilt 30, s. 350.
678 Ahmet Akbulut, Nübüvvet	Meselesi	Üzerine,	Ankara 1992, s. 16.
679 Ahmet Erkol, “Hz. Peygamberin Mucizesi Meselesi Ve Nübüvvetin İspatında 
İnşikak-I Kamer(Ayın Yarılması) Hadisesi İle İlgili Bir Değerlendirme”, Dicle	Üni-
versitesi	İlahiyat	Fakültesi	Dergisi, Cilt 1,1999, s. 3.
680 Halil İbrahim Bulut, “Mucize”, DİA, s. 350.
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“Mucize Allah’ın fiili olmalıdır.”681 Bir kişi diğer insanlarda olma-
yan bir kabiliyete sahipse ve diğer insanların gerçekleştiremeyeceği 
bir olayı bu şahsi kabiliyetiyle yani kendi çabasıyla gerçekleştiriyorsa 
buna mucize denmez. 

“Mucize peygamberde meydana gelir”682 çünkü mucize, 
peygamberin doğruluğunu tasdik için gerçekleşir. Peygamber 
olmayan şahıslarda gerçekleşen olağanüstü haller başka isimlerle 
tanımlanır. 

“Mucize olan hadise, iddiaya ve peygamberin isteğine uygun ol-
malıdır. “Dağı yerinden kaldıracağım” diyen bir kimsenin denizi yar-
ması mucize değildir.”683

“Mucize peygamberlik iddiasından sonra meydana gelmelidir. 
Peygamberlik iddiasında bulunan kimse, ‘mucizem daha önce ben-
den meydana gelen şu harikulade hallerdir’ dese bu mucize olmaz.”684 
Çünkü bu tür olaylara mucize değil, irhas adı verilir.

“Mucize meydan okuma ile birlikte mucize isteğinde bulunan 
inkârcıların istekleri ile birlikte gösterilmelidir.”685

Mucizenin özelliklerine baktığımızda iki temel husus dikkat çek-
mektedir. Bunlardan ilki ve en önemlisi; mucizenin ilahi bir fiil ol-
ması ve peygamberin elinde zuhur etmesidir. İkincisi ise mucizenin 
peygamberlik iddiasının ve meydan okumasının arkasından zuhur 
etmesidir.686 Anlaşıldığı üzere, peygamber dışında herhangi bir kişide 
zuhur eden harikuladeliklere mucize adı verilemez. Aynı şekilde gü-
nümüzde birçok âliminde şiddetle savunduğu tehaddi olmadan zuhur 
eden olağanüstü hallerde mucize başlığı altında ele alınamaz.

681 Hakkı Dursun Yıldız, Doğuştan	Günümüze	Büyük	İslam	Tarihi, İstanbul 1986, 
Cilt 1, s.226.
682 Komisyon, DİB İlmihal, cilt 1, s. 114.
683 Ahmet Erkol, “Hz. Peygamberin Mucizesi Meselesi Ve Nübüvvetin İspatında 
İnşikak-ı Kamer(Ayın Yarılması) Hadisesi İle İlgili Bir Değerlendirme”, S. 4.
684 Hakkı Dursun Yıldız,	Doğuştan	Günümüze	Büyük	İslam	Tarihi, s. 226.
685 Ahmet Erkol, “Hz. Peygamberin Mucizesi Meselesi Ve Nübüvvetin İspatında 
İnşikak-ı Kamer(Ayın Yarılması) Hadisesi İle İlgili Bir Değerlendirme”, s. 5.
686 Halil İbrahim Bulut, “Mucize”, DİA, s. 350.
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Kur’an’da Geçen Peygamberlere Verilmiş Mucizeler:
Allah Teâlâ her peygambere, kavmine karşı ilahi bir emirle geldi-

ğini ispatlaması için mucizeler vermiştir. Kur’an-ı Kerim’de de çeşitli 
peygamberlere verilen mucizelerden bahsedilmektedir. Bunlardan bir 
kaçını zikredelim.

Semud kavmine gönderilen Hz. Salih’e Allah’ın verdiği mucize 
Kur’an’da şu ayetlerle anlatılmaktadır;

“Semud (kavmin)e de, kardeşleri Salih’i (gönderdik, onlara) dedi 
ki: “Ey halkım! Allah’a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah 
yoktur. Size rabbinizden apaçık bir delil(ve mucize) geldi. İşte size 
bir mucize olarak Allah’ın dişi devesi! Onu (kendi haline) bırakın, Al-
lah’ın arzında otlasın, ona dokunmayın(bir fenalık yapmayın.), yoksa 
sizi acıklı bir azap yakalar (...) derken o (mucize) olarak gönderilen 
dişi deveyi ayaklarından biçerek öldürdüler ve Rablerinin emirine is-
yan ettiler.”687

Hz. Musa’nın hikâyesine bakacak olursak;
“Sonra onların(peygamberlerin) ardından Musa’yı ayetlerimizle(-

mucizelerimizle) Firavun’a ve onun ileri gelen adamlarına gönder-
dik, onlar da (inkâr ederek) ayetlerimize haksızlık ettiler. Bak, fesat 
çıkaranların sonu nasıl oldu? Musa dedi ki “Ey Firavun muhakkak 
ki ben âlemlerin Rabbi katından(gönderilmiş) bir resulüm. (Benim 
için) doğru olan görev, Allah’a karşı haktan başkasını söylememem-
dir. Doğrusu size Rabbinizden bir ayet (peygamberliğime şahit bir 
mucize) ile geldim, artık İsrail oğullarını benimle (Şam’a) gönder. 
(Firavun) dedi ki “Eğer bir ayet (mucize) ile geldiysen ve eğer doğru 
söyleyen birisi isen haydi getir de (göster) onu. Bunun üzerine (Musa) 
asasını (yere) attı birde ne görsünler o apaçık bir ejderha (oluver) di. 
Elini (koltuğuna sokup) çıkardı. Bir de ne görsünler o bakan kimseler 
için bembeyaz (gözleri kamaştıran bir el) dir. Firavun’ un kavminden 
ileri gelenler dedi ki “Doğrusu bu çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yur-
dunuzdan çıkarmak istiyor. (Firavun): “öyleyse ne buyurursunuz” de-
diler ki “onu ve kardeşini (Harun’u) beklet (bu sırada) şehirlere top-

687 A’raf, 7/73,77.
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layıcı (tellal)lar gönder, bilgili sihirbazların hepsini sana getirsinler. 
Sihirbazlar Firavun’a geldiler “Eğer galip gelenler biz olursak bize 
elbet bir mükâfat var değil mi” dediler (Firavun) evet dedi hemde siz 
mutlaka (benim) yakınlarımdan olacaksınız. (sihirbazlar) Ey Musa 
sen mi (hünerini önce) ortaya koyacaksın yoksa (önce) biz mi koya-
lım dediler. ( Musa): “siz ortaya koyun” dedi. (onlar ellerinde ki ip 
ve sopaları)atınca insanların gözlerini büyülediler. Onlara (kıvranıp 
gezinen büyük yılanlar gösterip) korku saldılar, büyük bir sihir (mey-
dana) getirdiler. Biz de Musa’ya “asanı bırak diye vahyettik” birde 
ne görsünler, o (sihirbazların) uydurup gösterdiklerini yakalayıp yu-
tuyor(yok ediyor) du. İşte gerçek meydana çıktı ve onların yaptıkları 
boşa gitti.” 688

 İbrahim’in kıssası ise Kur’an’da şöyle anlatılır:
“İbrahim, şöyle dedi: “Öyle ise siz, (hâlâ) Allah’ı bırakıp da, size 

hiçbir fayda, hiçbir zarar veremeyecek şeylere mi tapacaksınız?” “Ya-
zıklar olsun, size de; Allah’ı bırakıp tapmakta olduklarınıza da! Hâlâ 
aklınızı başınıza almayacak mısınız?”(İçlerinden bazıları), “Eğer (bir 
şey) yapacaksanız, onu yakın da ilâhlarınıza yardım edin” dediler. 
“Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve esenlik ol” dedik. Ona böyle bir tu-
zak kurmak istediler. Fakat biz onları en çok zarar edenler durumuna 
düşürdük.”689

Hz İsa’ya verilen mucizeler ise;
“Allah, onu İsrail oğullarına bir Peygamber olarak gönderecek (ve 

o da onlara şöyle diyecek): “Şüphesiz ben size Rabbinizden bir muci-
ze getirdim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O 
da Allah’ın izniyle hemen kuş oluverir. Körü ve alacalıyı iyileştiririm 
ve Allah’ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyip ne biriktir-
diğinizi size haber veririm. Eğer mü’minler iseniz bunda sizin için 
elbette bir ibret vardır.”690

“Meryem oğlu İsa, “Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir 
sofra indir ki; önce gelenlerimize (zamanımızdaki dindaşlarımıza) ve 
688 A’raf, 7/103-118.
689 Enbiya 21/66-70.
690 Al-i İmran 3/49.
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sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden (gelen) bir mucize 
olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın” dedi. 
Allah da, “Ben onu size indireceğim. Ama ondan sonra sizden her 
kim inkâr ederse, artık ben ona kâinatta hiçbir kimseye etmeyeceğim 
azabı ederim” demişti.”691

Kur’an’da geçen yukarıda anlattığımız mucizeler, adı geçen pey-
gamberlere has verilmiştir. Bu mucizeler hissi mucizelerdir. Bunlar 
kimisi tehaddiyle gerçekleşen ve mucize tanımımızın kapsadığı, ki-
misi de mucize tanımına girmeyen ya helak mucizesi ya da yardım 
için Allah’ın peygamberlerine lütfu niteliğinde olan mucizelerdir. 
Buradan da anlaşıldığı üzere peygamberler sadece tehaddi sonucu 
mucizelerle desteklenmemiş, bazen de darlığa düştüklerinde Allah’ın 
yardımına çeşitli olağanüstü hallerle mazhar olmuşlardır. 

Mucizelerin Tasnifi:
Mucizeler genel kabule göre üç grup altında toplanmıştır. Gerek 

tarih kitaplarında692 gerek kelam kitaplarında693 olsun mucizelerin tas-
nifi akli, hissi, haberi olarak yapılmıştır. Bu sınıflandırmanın kelam 
âlimleri tarafından yapıldığı ve mucizelerin idrak edilmeleri bakımın-
dan bu şekilde tasnif edildiği bilinmektedir.694

Akli Mucize:
Manevi mucize veya bilgi mucizesi diye de anılan bu grup, insan-

ların akıl yürütme gücüne hitap eden, onları rasyonel kanıtlarla baş 
başa bırakan gerçeklerden oluşur695. Akli mucizeler zaman ve mekân-
la sınırlandırılamaz.

691 Maide 5/114,115.
692 Hakkı Dursun Yıldız, Doğuştan	Günümüze	Büyük	İslam	Tarihi, cilt 1, s. 229-
233; Mustafa Fayda vd.,Son	Peygamber	Hz.	Muhammed	, Editör: Casim Avcı, TDV 
Yayınları, İstanbul 2007, s. 152. 
693 Fahruddin Razi, el-Muhassal(Kelama	 Giriş),	 çev: Hüseyin Atay, A.Ü.İ.F 
Yayınları, Ankara 1978, s. 207; Sa’duddin Taftazani, Şerhu’l-Akaid (Kelam İlmi 
Ve İslam Akaidi) ,Çev: Süleyman Uludağ, Dergâh Yayınları, İstanbul 1982, s. 
296-297,dipnot 2; Nureddin Sabuni, el-Bidaye	fi	usulidin (Maturudiye	Akaidi), çev: 
Bekir Topaloğlu, DİB Yayınları, Ankara 1979, s.111.
694 Halil İbrahim Bulut, “Mucize”, DİA, s. 350.
695 Halil İbrahim Bulut, “Mucize”, DİA, s. 351.
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Hissi Mucize:
İnsanların duyularına hitap eden olağan üstü olaylardır.696  Bu mu-

cizelere kevni mucizeler adı da verilir. Kur’an’da geçen birçok hissi 
mucize vardır. Çeşitli peygamberlere verilen bu mucizeler, akli muci-
zeye göre kapsamı daha dar olan mucizelerdir. Zira mucize, verildiği 
peygamberin mucizeyi gösterdiği zaman ve mekânla sınırlıdır. Hz. 
İsa’nın, Hz. Salih’in, Hz. Musa’nın daha önce değindiğimiz mucize-
leri bu başlık altında değerlendirilir. Bu tür mucizeler, peygamberle-
rin gönderildiği kavmin ileri olduğu sahada verilir ki kavim bu muci-
zeye ulaşmaya çalışıp acizliğini görsün.

Haberi Mucize: 
Peygamberlerin Allah’tan gelen vahye dayanarak verdikleri gayb 

haberleridir.697 Bu haberler; geçmiş, şimdi ve gelecekle ilgili olabilir. 
Bazı peygamberlerin halklarını isyan etmelerinden dolayı başlarına 
gelecek felakete karşı uyarmaları ve bu felaketin aynen gerçekleşme-
si buna örnektir. Bu manzarayı helak olan kavimlerin hepsinde gör-
mek mümkündür. Yine Hz. İsa (as) muhataplarının evlerinde ne yiyip 
içtiklerini onlara haber vermiştir.698 

“...Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm...”699

Bir başka mucize tasnifine değinecek olursak  “Gazali mucizeleri 
şu şekilde tasnif etmiştir; çakıl taşlarının Allah’ı tesbih etmesi, asa-
nın yılan olması, hayvanlarla konuşmak gibi bize bildirilen bu çeşit 
olayları üç bölüme ayırırız; hissi, hayali, akli (...) Hayali mucize de-
mek; hal dili, lisan-ı hali temsil ederek sezgi şeklinde kavramak ve 
tanımaktır.”700 Gazali hayali mucize derken ağaç, taş gibi nesnelerin, 
ölülerin veya hayvanların peygamberimizle konuşmalarını kastetmiş-
tir. Hayali diye adlandırılmasının nedeni ise; normalde bir insan bunu 
ancak hayalen veya rüyada yaşayabilir. Oysa peygamber bunu uya-
nıkken yapıyor. Bu yüzden hayali mucize demiştir. 

696 Halil İbrahim Bulut, “Mucize”, DİA, s. 350.
697 Halil İbrahim Bulut, “Mucize”, DİA, s. 351.
698 Halil İbrahim Bulut, “Mucize”, DİA, s. 351.
699 Al-i İmran 3/49.
700 Yakub Köse, Peygamberimiz	Hz.	Muhammed’in	Mucizeleri,	(Basılmamış lisans 
tezi), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara 1977, s. 5.
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Gazali, hissi mucize ve akli mucizeyi kelam literatüründeki anla-
mıyla izah etmiştir.

Kadı Iyaz’ın mucizeleri tasnifine bakacak olursak; o mucizeleri 
ikiye ayırır. İlki beşer kudreti altında gerçekleşebilen çeşittir.701 Bu 
tür mucizeler, insanların yapabildiği bir şeyden gelmesine rağmen 
onları aciz bırakır. Mesela; Kur’an’a denk bir sözün söylenememesi 
gibi. Oysa Kur’an’ın hitap ettiği insanlar, kelamı belağatla söyleme 
yeteneğine sahiptir. Fakat Kur’an karşısında en beliğ edib bile aciz 
kalmıştır.

İkincisi ise “beşer kudretinin üstündedir.”702 Bu bölüme ölüleri 
diriltmek, Salih (as)ın devesini taştan çıkarması, ağacın konuşması, 
parmaktan su akması, Hz. Musa’nın asasını taşa vurarak 12 pınar çı-
karması703, ayın yarılması gibi Allah’tan başka kimsenin yapamaya-
cağı işler girer.

İslam literatüründe mucizeler tasnif edilirken Peygamberimiz’in 
hayatı göz önüne alınmış ve onun mucizeleri temel alınarak 
sınıflandırılmaya gidilmiştir. Yukarıda ki sınıflandırmaya Efendimiz’ 
in mucizelerini katmamamızın nedeni bu konuyu önemine binaen 
ayrı olarak değerlendirmek istememizdir.

Peygamber Efendimiz’in Mucizelerinin Tasnifi
Mucizeleri idrak etme bakımından üçe ayırmıştık. Şimdi bu tasni-

fi, mucize tanımı göz önünde tutarak Efendimiz’ in hayatındaki mu-
cizelere tatbik edelim.

Akli mucizeler: Etkisi zaman ve mekânla sınırlı olmayan ve Efen-
dimiz’e verilen en büyük mucize hiç şüphesiz Kur’an-ı Kerim’dir. 
Kur’an gelmiş geçmiş tüm mucizelerden nitelik bakımından üstün-
dür. Diğer mucizeler; zaman ve mekânla sınırlı kalmışlar, sadece hi-
tap ettikleri topluma seslenmişlerdir. Oysa Kur’an hem zaman ola-
rak kıyamete kadar mu’cizliğini gösterebilmiştir hem de hitap ettiği 
kesim açısından evrenselliğiyle mu’ciz olacaktır. Görüldüğü üzere 
Kur’an verilen mucize tanımına da uygundur.

701 Yakub Köse,	Peygamberimiz	Hz.	Muhammed’in	Mucizeleri,	A.Ü.İ.F, s.5.
702 Yakub Köse,	Peygamberimiz	Hz.	Muhammed’in	Mucizeleri, A.Ü.İ.F, s.6.
703 A’raf 7/160.
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Hissi mucizeler: Peygamberimiz’ in hayatında hissi mucizelerin 
olup olmadığı çokça tartışılmıştır. Bir gurup âlime göre Efendimiz’ 
in tek mucizesi Kur’an’dır. Diğer bir gurup âlime göre ise ona hissi 
mucizeler de verilmiştir. Bir olağan üstü halin mucize olabilmesi için 
gereken şartları saymıştık. Bunların arasında saydığımız ve en göze 
çarpanı “mucizenin peygamberlik iddiasının ve meydan okumasının 
ardından zuhur etmesi” maddesidir. Bu maddeden anlaşılan müşrikler 
Efendimiz’ den mucize isteyecek, Efendimiz’e onların bu isteklerine 
uygun bir meydan okumayla Allah mucize verecektir. Nitekim diğer 
peygamberlerin hissi mucize grubuna giren mucizeleri hep tehaddi-
den sonra gerçekleşmiştir. (Hz. Musa’nın asasının yılana dönüşmesi 
ve beyazlaşan eli mucizesi gibi.) Fakat Peygamberimiz’ in hayatında 
böyle tehaddiyle gerçekleşen mucize olarak yalnız Kur’an ve şakkı 
kamer olayını sayabiliriz. Kur’an-ı Kerim; daha önce geçtiği üzere 
(mucizenin bir özelliği olarak) çağın ileri seviyede ki ilmi olan bela-
ğatla muhataplarına meydan okumuştur. Yalnız hitap ettiği Araplara 
değil tüm âleme ve zamanlara meydan okumuştur. Üzerinden geçen 
bin dört yüz küsür yıla rağmen hala tehaddisini devam ettiren bu bü-
yük mucize karşısında çokça nazirelere girişilmiş fakat en kısa suresi-
ne dahi denk bir metin oluşturulamamıştır. Bu Kur’an’ın Kelamullah 
olduğunun ve peygamberlere verilen tüm mucizelerden üstün olduğu-
nun en açık kanıtıdır.

Şakkul kamer olayının detaylarına ve bu konudaki tartışmalara 
vaktin kısıtlı olması sebebiyle girmeyip kısa bir anlatımıyla 
yetineceğiz.

Müşrikler bir gün Peygamberimizden bir mucize göstermesini is-
temiş, eğer istediklerini yaparsa inanacaklarını söylemişlerdir. Efen-
dimiz de Allah’ın yardımıyla ayın parmağının bir işaretiyle ikiye 
ayrıldığı mucizesini göstermiştir. Ama müşrikler yine de inanmamış-
lardır. Çeşitli âlimler bu olayla ilgili hadisleri eleştirmiş ve olayın ger-
çekliğindeki şüphelerini dile getirmişlerdir. Diğer bir kısım âlimlerde 
olayın gerçekliğinin tereddütsüz kabul etmişler fakat olayın mahiyeti 
hakkında ihtilafa düşmüşlerdir.
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Haberi mucizeler: Peygamberimiz’in gaypten verdiği haberlerdir. 
Peygamberimizin hayatında bunun pek çok örneği mevcuttur. Mese-
la; Rumların yenileceğini, kureyşin mağlubiyetini, hayberin fetholu-
nacağını bildirmiştir.

Bu üç grupta bulunan mucizeler, özellik olarak mucizenin sahip 
olması gereken özelliklere sahip olsun ki biz onlara mucize diyebi-
lelim. Fakat bu mucizeler yalnız harikuladelik açısından mucizeye 
benzerler. Kur’an-ı Kerim’i akli mucize sınıfına dâhil ettiğimize göre 
şakkul kamer dışında kalan Peygamberimiz’ in hayatında ki diğer 
olağan üstü halleri, tehaddi ve peygamberlik iddiasını destek içerme-
diği için hangi sınıfa dâhil edeceğiz? Kelam âlimleri bize göre bu 
açıdan kendi tanımlarıyla çelişmişlerdir. Örnek verecek olursak Pey-
gamberimiz’ in yiyecek ve içecekleri bereketlendirmesi, çoğaltması 
mucizeleri ashap önünde gerçekleşmiştir. Yani zaten Peygamberimiz’ 
in peygamberliğini onaylayan bir topluluk önünde gerçekleşmiştir. 
Peygamberimiz’ in bu topluluk karşısında peygamberliğinin tasdik 
edilmesi için bir olağan üstü hal gerçekleştirmesine bu nedenle lü-
zum yoktur. Bu olay olsa olsa Efendimiz’e yapılan ilahi bir yardımdır. 
Peygamberimiz’ in hayatında gerçekleşmiş diğer mucizevari olaylar 
da aynı çeşittendir. Kanaatimize göre Kur’an dışında mucize kabul 
etmeyen âlimler de özellikle bu hususu dikkate alıp böyle bir sonuca 
varmışlardır. Kelamcıların yaptığı bu tasnifin beraberinde mucizeleri 
redde kadar birçok problem getireceği aşikârdır. Bu sebeple Efendi-
miz ’in mucizeleri tasnif edilirken akıllardaki soru işaretlerini gidere-
cek yeni bir tasnife ihtiyaç olduğu açıktır.

Peygamberimiz’ in mucizelerine farklı bir tasnifte rivayetlerin 
sağlamlığına göre yapılmıştır. Bu tasnife göre Peygamberimiz’ in 
mucizeleri ikiye ayrılır:

“mucize rivayetlerinin bir kısmı kat’i ilim ifade eder, bize tevatü-
ren nakledilmiştir. Kur’an gibi. Bunun mucize olduğunda şek yok-
tur. Bunun i’cazını inkâr eden Hz. Muhammed (sav)in varlığını inkâr 
eder gibidir, Peygamberimiz’ in elinden başka mucize ve harikalar 
zuhur etmiştir. Bunlardan belli bir kısmı kat’i kesinliğe ulaşmasa da 
hepsi beraber tevatür derecesine ulaşır.(...)
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İkinci kısım zaruri ve kat’i ilim ifade etmeyen mucizelerdir. 
Bunlarda iki çeşittir. 

Birçok kimse arasında meşhur ve yaygın, hadisçiler, raviler ve si-
yer nakilleri arasında yayılan çeşittir ki parmaklarından su kaynama-
sı, yemeği çoğaltması nevidendir.

Bir yahut iki kişi tarafından görülüp, az kişi tarafından rivayet edi-
len ve diğeri gibi şöhret bulmayan çeşittir. Fakat bu da benzerleriyle 
bitiştirilirse manada uyuşurlar ve dediğimiz gibi mucizenin getirildi-
ğinde ittifak ederler.”704

Bu tasnif makul olmakla birlikte içerik dikkate alınmadan yalnız 
senede bakılarak yapıldığı için tek yönlüdür. Senedi meşhur olan fa-
kat yine tanımla karşılaştırıldığında çelişen olaylar da mucize başlığı 
altına alınmıştır.

Taftazani ise Peygamberimiz’ in mucizelerini daha genel bir tasni-
fe tabi tutmuştur. Peygamberimiz’ in mucizeleri:

“Bir mucize olmak üzere Allah’ın kelamı olan Kur’an’ı ortaya 
koymuş, belagat (ve fesahat) yönünden en yüce mertebede bulunan 
beliğ konuşan şahıslara ve edebiyatçılara bununla meydan okumuş, 
onlar da son derece arzu etmelerine rağmen Kur’an’ın en kısa suresi-
ne bile muarazada bulunmaktan a’ciz kalmışlardır.

Hz. Peygamber’den harikulade hususlar zuhur ettiği naklolun-
muştur. Zuhur eden mucizelerle ilgili nakiller ortak noktalar itibariyle 
tevatür derecesine ulaşmıştır.”705

Peygamberimiz’ in hayatındaki mucizeler bir de amacına göre tas-
nif edilmiştir. “Amaçlarına göre mucizeler üçe ayrılır; hidayet muci-
zeleri, yardım mucizeleri, helak mucizeleri.”706

Bize göre Peygamberimiz’ in mucizelerini değerlendirirken bu 
tasnif üzerinden değerlendirmemiz doğru olacaktır. Zira daha önce 
bahsettiğimiz üzere akli, hissi ve haberi şeklinde yapılan meşhur tas-
nif çeşitli problemleri beraberinde getirmektedir. Fakat yukarıdaki 
704 Yakub Köse,	Peygamberimiz	Hz.	Muhammed’in	Mucizeleri,	A.Ü.İ.F, s.7.
705 Sa’duddin Taftazani,	 Kelam	 İlmi	 ve	 İslam	 Akaidi, Çev: Süleyman Uludağ, 
s.297,298.
706 Halil İbrahim Bulut, “Mucize”, DİA, s. 351.
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gibi mucizeleri amaçlarına göre tasnif edersek çelişkiler ortadan kal-
kacaktır. Bu tasnifi beraberce değerlendirelim.

Hidayet mucizeleri: Tehaddi şartıyla inkârcıların gözü önünde ve 
onları acze düşürecek şekilde zuhur eden mucizelerdir. Mucize tanı-
mının kapsadığı sınıf bu sınıftır. Hz. Salih’in devesi, Hz. Musa’nın 
yılana dönüşen asası, beyazlaşan eli, Peygamberimiz’ in Kur’an mu-
cizesi hep hidayet mucizelerindendir.707 Getirilen mucize; toplumun 
ileri seviyede olduğu alanda onları aciz bırakır niteliktedir. Bunun 
hikmeti kanaatimize göre; toplum, bir alanda derinlemesine bilgi sa-
hibi olduğunda o alanda getirilen mucizenin değeri daha da dikkat 
çekici olmaktadır. Peygamberimiz şöyle buyuruyor:

“Önceki peygamberlerden her birine, kendi zamanında ki insanla-
rın inanmalarını sağlayan mucizeler verilmişti. Bana verilen mucize 
ise; Allah’ın vahyi ve kitabıdır. Bu kitap, daha sonraki asırlarda da 
varlığını koruyacağı için, bana iman edecek insan sayısının diğer pey-
gamberlere iman edenlerden daha çok olacağını umarım.”708

Kur’an Peygamberimiz’ in en büyük mucizesidir. Peygamberimi-
ze verilen bu hidayet mucizesi, diğer peygamberlere verilen muci-
zelerden farklıdır. Diğer peygamberlere verilen bu türden mucizeler 
zaman ve mekân mefhumuyla sınırlı kalmışlardır. Oysa Kur’an-ı Ke-
rim evrensel oluşuyla ne zamana ne de mekâna bağlı kalmıştır. O 
hem kendi zamanındaki insanları hem de kıyamete kadar gelip geçe-
cek olan tüm insanları a’ciz bırakacak kadar büyük bir mucize olarak 
karşımızda durmaktadır. Bize gelen hikâyeler olmasa çoktan unutul-
muş olan diğer mucizelerin aksine Kur’an her an canlılığını sürdü-
recektir ve insan nesli boyunca unutulması mümkün olmayacaktır. 
Zira Kur’an’ı koruma işini Allah kendi üzerine almıştır.709 Buradaki 
koruma hem hıfzlardaki koruma hem de içeriğinin değiştirilmemesi 
yönündeki korumadır. Allah’ın kelamı olması nedeniyle her yönden 
mu’ciz bir niteliğe sahip olan Kur’an-ı Kerim kendi mu’cizliğini te-
haddi ayetleriyle ortaya koymaktadır. 

707 Halil İbrahim Bulut, “Mucize”, DİA, s. 351.
708 Hakkı Dursun Yıldız, Doğuştan	Günümüze	Büyük	İslam	Tarihi, cilt 1, s.226.
709 Hicr 15/9.
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Yardım mucizeleri: Peygamberin ve inananların sıkıntıya, darlığa 
düştüğü anlarda gerçekleşen ilahi yardımlardır. Bu yardımlar, olağan 
üstü nitelik taşımakla birlikte mucizenin özelliklerine sahip değildir-
ler. Bu tür olaylara mucize denilmesi mecazendir. Bu olaylar ayrıca 
mü’minlerin kalplerini tatmin için de gerçekleşebilir. Her peygambe-
re bu tür mucizeler verilmiştir. Mesela Hz. İsa’nın gökten sofra indir-
mesi710 ,Hz. Musa’nın gökten kudret helvası ve bıldırcın indirmesi711, 
kayadan su çıkarması712 ve Peygamberimize verilen Kur’an ve şakkul 
kamer olayı dışında ki mucizeler hep bu babtandır. Yardım mucizele-
rinden şüphesiz en büyüğü isra ve mirac olayıdır. İsra ve mirac mu-
cizesini neden yardım mucizesi başlığı altında değerlendirdiğimize 
gelince, bu mucize mahiyet olarak harikuladedir fakat mucizenin 
özelliklerini taşımamaktadır. İsra ve mirac mucizesi, ne tehaddiyle 
meydana gelmiştir ne de müşriklerin bir küçümsemesi ve isteğiyle. 
Bu mucize Peygamberimiz’e adeta bir hediyedir. Eğer hidayet mu-
cizesi olsaydı, herkesin gözü önünde insanların teşehhüd edebilece-
ği şekilde gerçekleşirdi. Oysa isra ve mirac yalnızca Peygamber’in 
tecrübesine sunulmuştur. Bu olay mü’minler için bir imtihan vesilesi 
kılınmış, Hz. Peygamber içinse bir teselli olmuştur.

Peygamberimiz’in zaman zaman gelecekten verdiği haberler de 
yardım mucizelerindendir. Yardım mucizelerinin amaçlarından biri 
de bilindiği gibi mü’minlerin kalplerini tatmindir. Peygamberimiz’in 
bu türden verdiği haberler, mü’minler için hem bir mutluluk olmuş 
hem de bu haberlerin gerçekleşmesi onların imanlarını arttırmıştır.

Helak mucizeleri: İnkârda ısrar eden kavimlerin helakına sebep 
olan inanmadıkları son mucizedir. “Nuh kavminin tufanla, semud, ad 
ve medyen halkının korkunç bir gürültüyle, lut kavminin zelzeleyle, 
Firavun ve ordusunun denizde boğulmak suretiyle yok edilmesi bun-
lardandır. Peygamberlerin birçok delil ve mucizelerine rağmen inan-
mamakta ısrar eden inkârcıların helak edilmesi Allah’ın süre gelen bir 
kanunudur.”713 Peygamberimiz’in hayatında helak mucizesi Kureyş 
710 Maide 5/112-115.
711 A’raf 7/160.
712 Bakara 1/60.
713 Halil İbrahim Bulut, “Mucize”, DİA, s. 351.
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müşriklerinin efendilerinin Bedir Savaşı’nda öldürülmesiyle gerçek-
leşmiştir. Diğer peygamberlerin helak mucizelerinden Peygamberi-
mizinki biraz farklıdır. Çünkü Peygamberimiz ’den sonra gelecek 
başka bir peygamber olmadığından kıyamete kadarki tüm kavimler 
onun ümmeti konumundadır. Bu da diğer peygamberlerde gerçekle-
şen helakta tüm kavmin helak edilmesinin, Efendimiz ’de gerçekleş-
mesine engel olmuştur. Bir başka neden ise Efendimiz’ in ümmetine 
olan şefkatidir, acımasıdır. O tüm kavminin helakına göz yummamış 
sadece müşriklerin reislerinin helakı için bedduada bulunmuştur.

Sonuç
Sonuç olarak; Peygamberimiz’in hayatında gerçekleşen mucizele-

rin doğru değerlendirilmesi açısından nasıl tasnif edilmesi gerektiğini 
göstermiş bulunuyoruz

Kelam âlimlerinin geçmişten günümüze dek yaptıkları mucize 
tasnifinin (akli, hissi, haberi) aslında kendi mucize tanımlarıyla bir 
çelişme içerdiği hususuna özellikle önem vermek istedik. Çünkü bu 
konu yüzünden belki de birçok âlim Peygamberimiz’e sahih senetle 
nispet edilen çeşitli olağan üstü halleri hissi mucize grubuna girdiği 
için kabul etmemektedir. Onların bu olağan üstülükleri kabul etmeme 
nedeni, Kur’an’da inanmayanların mucize isteklerinin reddedildiği 
yönündeki ayetlerdir. Bu, şimdiye kadar lanse ettirilen mucize için 
haklı bir yaklaşım. Fakat işin aslı hiç de öyle değil. Mucizelerin akli, 
hissi ve haberi olarak üçe ayrılması diğer peygamberler için doğru bir 
tasniftir. Çünkü diğer peygamberlerin halklarının mucize taleplerine, 
inanmaları umut edilerek cevap verilmiş ve birçok mucize gösteril-
diği halde inanmayınca halklar, helak edilmiştir. Peygamberlerin gö-
revleri de halklarının helakıyla sona ermiştir. Oysa Peygamberimiz’in 
son peygamber olması hasebiyle mahiyetleri açısından çoğunluğu ge-
çici olan, zaman ve mekânla sınırlı olan hissi mucizeler Peygamberi-
miz için düşünülmemelidir. Zira onun görevi kıyamete kadar devam 
edecektir. Bu yüzden inanmayan halkın helakı gibi bir şey söz konusu 
değildir.
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Bu açıdan Peygamberimiz’in hayatında ki mucizeleri hidayet, yar-
dım ve helak mucizeleri olarak tasnifin daha doğru olduğu kanaatin-
deyiz.
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“NURETTİN TOPÇU’NUN AHLAK ANLAYIŞI”

HACER ERGİN

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf)

“Ortadan çekilip kaybolan ahlak nizamı, hepimizin… için için 
yaşattığı bir kahrın, bir derdin, bir acının en ufak devasını elimizde 
bırakmadı. Hayatımızı çekilmez bir yük hâline koyan bu ahlâkî sefa-
letin tâ içimizdeki müthiş manzarasını nasıl anlatalım: sanki korkunç 
ve şerir bir varlık, perdenin arkasındaki o iğrenç yüzlü ifrit etrafa sal-
dırıyor. Gayzımız, isyanımız, son haddine gelmiş gûya vurmak için, 
gûya ezmek için yumruğumuzu kaldırıyoruz. Fakat heyhat, kolumuz 
bir bez parçası gibi bitkin, kesilmiş bir hâlde kuvvetsiz yere düşü-
yor. Etrafımızdan imdat istiyoruz, gözlerimizin önünde kuvveti tem-
sil eden zümre lâkayt gülüyor. Halka çevriliyoruz, cemaat sarhoştur, 
kendine gelemeyecek kadar sızmış bir hâlde. Kime yalvaralım? Ne-
reye çevrilelim?..”714

Bu sözler XX. asırda milletimizin yetiştirdiği en önemli fikir 
adamlarından biri olan Nurettin Topçu’ya aittir. Devrinde ortadan çe-
714 Nurettin Topçu, Ahlâk	Nizâmı, İstanbul 2008, s. 14.
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kilip kaybolduğunu söylediği ahlâk nizâmının arayışı içerisinde olan 
Topçu, serzenişlerini bu şekilde dile getirir.

Asıl branşı felsefe olan Nurettin Topçu, birçok eserinde, özellikle 
de “İsyan Ahlâkı” ismiyle Türkçe’ye tercüme edilmiş olan doktora te-
zinde büyük oranda ahlâk felsefesi üzerinde yoğunlaşmıştır.715 Deni-
lebilir ki onun felsefî sisteminin ağırlık noktasını ahlâk felsefesi oluş-
turur. Bu noktadan hareketle, İslam medeniyetinin yapı taşlarından 
biri olan Nurettin Topçu’yu ele aldığımızda, onun ahlâk anlayışını 
merkeze almanın uygun bir seçim olacağı kanaatine vardık.

Başlangıçta da ifade ettiğimiz üzere Nurettin Topçu, bir ahlâk 
nizâmı arayışı içerisindedir. Peki var olan ahlâk nizâmı, niçin orta-
dan çekilip kaybolmuştur? Topçu, pek çok sebep sıralasa da bunların 
temeline, toplumda mesul insan ideali yaratılmamasını yerleştirir.716 
Çünkü ona göre ahlâk, mesuliyetin iradesidir.717

Düşünürümüze göre sorumluluk yani mesuliyet, fena bir hareketin 
sonunda doğan bir kefalet, bir ceza değildir. Hür olan hareketi yara-
tan hem de ferdin kendi iradesiyle yarattığı bir mefkûredir. Bu insan 
bağlı yaşayan bir insandır. Bu bağlılıkla ve böyle sonsuz varlığa karşı 
sorumluluk hissiyle yaşayan insanın imanlı olması ve bazı hareket 
kaidelerine sahip olması lâzımdır.718 

Topçu, ahlâk meselesinin merkezine koyduğu mesuliyeti şöyle 
anlatır:

“ Mesuliyet, beni harekete sürükleyen, bende doğan zorlayıcı 
emirdir. Hareketten evveldir ve hareketten sonra kuvvetlenir ve bü-
yür… Hareketten evvel, biz bir hareketin mesuliyetini kendimizde 
taşırız

Varlıktan ve âlemden mesul oluş, tabiattan ve cemiyetten mesul 
oluş, geçmişten ve gelecekten mesul oluş: İnsanı varlıkların ve âle-
min üstüne çıkaran, belki Allah’a yakınlaştıran bu mesuliyettir.”719

715 Hüseyin Karaman, Nurettin	Topçu’nun	Ahlak	Felsefesi,	İstanbul 2000, s. 5.
716 Topçu, Ahlâk	Nizâmı, s. 114.
717 Topçu, Ahlâk	Nizâmı, s. 20.
718 Nurettin Topçu, Yarınki	Türkiye,	İstanbul 2007, s. 217.
719 Topçu, Yarınki	Türkiye,	s. 191,192.
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“Mesuliyet adamını”, der Topçu “her yerde görebiliriz: Talebesi, 
irfan ve ahlâk yolundan sapan muallim muzdariptir. Rabbinden ken-
disine mağfiret dilenir. Fücurla israfa alışan milletin mümessili muz-
dariptir, nefsinin ıslah ve terbiyesi için ızdırabı ruhuna gıda yapar.”720

“Âlemin âkıbeti, bizim ellerimize verilmiştir ve yalnız yaşamak 
mümkün değildir. Kendi kendini izah edebilen varlık yoktur. Âlemin 
sırrını ise insanın hakikati izah edebilmektedir. Adalet terazisi insanın 
elindedir ve insan hayatının değeri mesuliyet yaratıcı olmasındandır.” 
721

Mesuliyeti bu şekilde ahlâk meselesinin merkezine koyan Topçu, 
cemiyetteki başıboşluğun, insanların birbirine güvensizliğinin ve ah-
lâkî çöküntünün sebebini, mesuliyet şuurunun ortadan kalkmış olma-
sında bulur.722

O hâlde nasıl bir nizâm arayışı içerisinde olunmalıdır? Yeni ahlâk 
nizâmı hangi temeller üzerinde yükseltilmelidir?

Düşünürümüze göre bizim varlığımızı selâmete kavuşturacak olan 
şey, hayatın değerine inandıracak ve birlikte el ele yaşamayı sevdi-
recek bir ahlâk nizamıdır. 723 Onun arayışı içerisinde olduğu nizâm, 
dünyamızdaki ruh nizâmını tehdit eden sefâletlerle maddi ihtirasların 
saltanatını devirerek, onun yerine aklın saltanatını ikâme edecektir.724

Davasını şöyle ifade eder Topçu: 
“Davamız İslam ahlâkına dayanan bir cemiyet düzeni kurmaktır. 

Her tarafı hürmetsizlikle tarumar edilen bir cemaate hürmet, her uzvu 
haksızlıkla yaralanan bir hayata hakkaniyet, her hareketi hemcinsine 
zulüm olan bir insanlığın kalbine sevgi ve merhamet doldurmak isti-
yoruz.”725

“Bize bir lütuf gibi saadet bağışlayan değil, bizde mesuliyet şuuru 
yaratan insan lazımdır. Bize, kin ateşi içinde kuvvetle hak kazanan 

720 Topçu, Yarınki	Türkiye,		s. 193.
721 Topçu, Yarınki	Türkiye,	s. 193,194.
722 Karaman,	Nurettin	Topçu’nun	Ahlak	Felsefesi,	s.71. 
723 Topçu, Ahlâk	Nizâmı, s. 185. 
724 Topçu, Ahlâk	Nizâmı, s. 108. 
725 Topçu, Ahlâk	Nizâmı, s. 174. 
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değil, hakikat aşkıyla hakkını yaşatan insan lazımdır. Bize “Firdevs-i 
âlâdan ve bunca sevdadan” vazgeçmiş hak âşıkları lazımdır. Bize 
binbir saadetten yüz çeviren, İslam Peygamberi Hz. Muhammed(-
sav) gibi, “güneşi sağıma, ayı soluma koysanız, yine bu işten vazgeç-
mem!” diyen mesuliyet mümessilleri lazımdır. Ümmetinin kurtuluşu 
için şehit olmak dileği, Peygamber mefkûresidir. Bize, ümmetinin gü-
nahını kendinde bulmak, kendinde yenmek, kendisiyle fenâya erdir-
mek isteyen ruh dünyasının kahramanları lazımdır. Rabbin huzuruna 
ancak böyle mesuliyetle yüklü, ağır ellerle çıkılır.”726 

Bizleri ebediyetin mutlu yolcusu yapacak olan İslam ahlâkının 
esasını, mutlak varlığı aşk ile yönelişte bulan Nurettin Topçu’ya göre 
ahlâkın üç temel esası vardır: Hürmet, merhamet ve hizmet.727

“Bizim ahlâkımız hürmet, hizmet ve merhamet prensiplerini ken-
dinde birleştiren aşk ahlâkıdır”728 diyen Topçu, bu üç esası ayrı ayrı 
incelemiştir.

Düşünürümüze göre ahlâk yapımızın ilk ve temel mayası hürmet-
tir. Hürmet ise kulun Allah karşısındaki durumunun tam ifadesidir. 
İslam’da her hikmetin başı olan Allah korkusu, tam ve gerçek hür-
metten başka bir şey değildir.729

Hürmet prensibini şöyle anlatır Topçu: 
“Hürmet insanadır, eşyaya hürmet edilmez. Hürmet, korkudan ve 

hayretten tamamen ayrıdır. Büyük sayılan bir adamın karşısında var-
lığım eğilir, fakat ruhum eğilmez. Burada hürmet yoktur. Benimkine 
üstün karaktere sahip alelâde, lâkin temiz ruhlu bir insanın karşısında 
ise ruhum eğilir. İşte hürmet budur.”730

Birliğe ulaştıran yolun hürmet yolu olduğunu731 söyleyen 
düşünürümüz, hürmet edilmesi gerekenleri beş kategoride 

726 Topçu, Yarınki	Türkiye, s. 194. 
727 Topçu, Ahlâk	Nizâmı s. 29.
728 Topçu, Ahlâk	Nizâmı s. 129
729 Nurettin Topçu, İslam ve İnsan, Mevlana ve Tasavvuf, İstanbul 2008, s. 
88. 
730 Topçu, İslam ve İnsan, Mevlana ve Tasavvuf, s. 88, 89.
731 Topçu, İslam ve İnsan, Mevlana ve Tasavvuf, s.  89.
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değerlendirir:
Öncelikle Allah’a hürmet edilmelidir. Allah’a hürmetin en 

muhteşem şekli ise namaz ibadeti olmaktadır. Topçu düşüncesinde 
namaz, ferdi, bir olan Allah’ın huzuruna yükselten hürmet miracıdır.732

Kur’ân-ı Kerim’e hürmet edilmelidir. Bu ise düşünürümüze göre 
Kutsal Kitap’ın ruhu ve manası üzerinde durmanın asıl ibadet oldu-
ğunun bilincine varılmasıyla olur.

Allah’ın en büyük nimeti aklın meyvası olan ilme hürmet edilme-
lidir. 

Eşref-i mahlûkat olan insana hürmet edilmelidir. “Kendi inancımı-
za sahip olmayanları” der Topçu, “cehenneme göndermek, Allah’ın 
kendi kulları hakkında bizim azap fermanı çıkarmamız gibi bir say-
gısızlıktır. Müslüman olarak büyük küçük, kadın erkek, fakir zengin 
hep birbirimize karşı hürmet borçluyuz… Müslümanın müslümanı 
sevmesi ne güzel ve tabiî bir hareket ise, Müslüman olmayanları kin 
ve nefretle karşılaması o kadar çirkin ve manasızdır. Çünkü evvela 
onlar da Allah’ın kulları ve en güzel emanetleridir. Bu sebepten hür-
mete lâyıktırlar.” 

Hayata hürmet edilmelidir. Hayatın gerekçesi olan kader plânının 
da yine Allah’a ait olduğu unutulmamalı, müminin kalbindeki hürmet 
bütün varlığa çevrilmelidir. 733 

Görülüyor ki düşünürümüz, hürmet prensibinde hareket noktası 
olarak Allah’ı almıştır. O’nun dışındakiler de ancak O’nun eseri ol-
maları dolayısıyla hürmete layıktırlar.734

Nurettin Topçu, İslam ahlâkının ikinci prensibi olarak merhameti 
kabul etmektedir. Ona göre merhamet her şeyin, her varlığın ve özel-
likle her insan ruhunun nefsimizden ziyade sevilmesidir. Merhamet, 
hürmetin benliğimizden taşarak âleme yayılan bir hâl olmasıyla or-
taya çıkmaktadır. Çünkü merhamet, bütün varlıklara küllî bir irade 
olarak uzanamayışın, bütün sefaletleri kemâle ulaştıramayışın insan-
732 Topçu, İslam ve İnsan, Mevlana ve Tasavvuf, s. 90; Karaman,	 Nurettin	 Top-
çu’nun	Ahlak	Felsefesi,	s.32
733 Topçu, İslam ve İnsan, Mevlana ve Tasavvuf, s. 90,91
734  Karaman,	Nurettin	Topçu’nun	Ahlak	Felsefesi,	s.33
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da oluşturduğu bir duygudur. Ona göre merhamet, zayıfa, fakire ve 
sefile acımak değildir. Merhamet daha çok gururlu, kuvvetli ve dev-
letli olana acıma hâlinde samimi olarak yaşanır. Bir zulüm karşısın-
da mazlumdan ziyade zalimin vicdanına, bir sultanın saltanatına esir 
olan ruhuna acımak, düşünürümüze göre gerçek merhamete uygun 
davranıştır.735 

Bunu şöyle bir örnek vererek anlatır:
“Hazreti İsa, zengin delikanlıya verdiği öğütte, “git, bütün varını 

sat ve fakirlere dağıt” demekle fakirleri değil, zenginliğin çürüttüğü 
delikanlının ruhunu düşünüyordu. Biz, kazanç hırsıyla çürüyen, hem 
de çürüdüğünü bilmeyen ruhları düşünmeye mecburuz. En büyük 
merhametimiz, onlara çevrilmelidir.”736

Düşünürümüz, merhameti müslümanın kalbinde hiç sönmeyen 
ateşe benzetir. Ona göre müslümanı başka insanlardan ayıran husus, 
onlardan fazla merhametli oluşudur.737

Topçu, insanlarda bulunan, âlemin kemâlsizliğini gidermek ama-
cındaki bu merhamet duygusunun daha sonra mesuliyet duygusu 
oluşturduğunu şöyle ifade eder:

“Âlemin kemâlsizliğini gidermek, insanlığın sefaletlerine uzan-
mak ve deva uzatmak için… bir ilâhî görevlenme duyuyoruz. Buna 
içten gelen mesuliyet duygusu denir. Bu mesuliyet… zekaya sahip ve 
âleme yaygın, evrensel şuur olmuş bir merhamettir.”738 

Topçu düşüncesinde mesuliyetle merhametin birleşmesi sonucu 
ise adaletli insan meydana gelir.739 Düşünürümüz, bunu şöyle ifade 
eder:

“Mesuliyetsiz ve merhametsiz harekette âlem benim varlığım için 
vasıtadan ibaret olduğu hâlde, merhamet kaynağından fışkıran mesu-
liyet hareketinde ben, vasıtadan başka bir şey değilim, âlem gayedir. 

735 Topçu, İslam ve İnsan, Mevlana ve Tasavvuf, s. 91
736 Topçu, Ahlâk	Nizâmı, s. 110
737 Topçu, İslam ve İnsan, Mevlana ve Tasavvuf, s. 93
738 Topçu, İslam ve İnsan, Mevlana ve Tasavvuf,  s. 92,93
739 Karaman,	Nurettin	Topçu’nun	Ahlak	Felsefesi,	s.34
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İnsan, âlemin hizmetindedir. Nefs öldürülmüş ve geride bırakılmıştır. 
Nefsin eseri olan zulüm de böylece yok edilmiştir. Halka ve dola-
yısıyla Hakk’a hizmetten başka bir şey olmayan mesuliyet hareketi 
bu adaletten başka şeye ulaştırmaz. Adalet, onun esaslı vasfıdır. Adil 
insan, merhametli ve mesul insandır.”740

Topçu düşüncesinde, mesuliyetle merhametin birleşmesi sonucun-
da adaletli insan meydana geliyordu. Bunun aksine ise, merhametin 
şer ve zulümle birleşmesi sonucunda isyan oluşur.741

   Genelde olumsuz bir alamda kullanılan “isyan”a o, farklı bir an-
lam yüklemiştir. Düşünürümüzün “isyan”dan kastı, nizam yıkıcı olan 
ihtilal ve anarşi değildir. Aksine Topçu’da isyan, insandaki evrensel 
nizâmı oluşturan bir faktör ve evrensel merhamet nizâmına bağlılık 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Topçu düşüncesinde isyan, insanın ön-
celikle kendi tabiatına, kendi iç kuvvetlerine, bencil arzu ve istek-
lerine, ihtiraslarına karşı yaptığı bir harekettir. Dolayısıyla da isyan 
hareketi, insanı bunların esaretinden kurtarıcı bir mahiyet arz eder.742

“İsyan” der Topçu, “gerek fertte, gerek onun ihtirasında kâinatın 
ve kendisinin hiçliğini ortaya koyan küçümsemedir; isyan, aşk içinde 
sonsuza atılarak bedenini ve ruhunu hiçe sayarcasına ızdıraba adanan 
harekettir.

İsyan, insan kalbini kendi ihtirasının ve merhamet düşüncesi 
içerisinde küçümsenmiş ihtirasların üstünde tutarak, ona evrensel bir 
sorumluluğun yüklediği yüce görevi hatırlatan bir bağışlamadır.”743

Topçu, merhametin şer ve zulümle karşılaşınca nasıl isyan olduğu-
nu ve isyan hareketinin vasıflarını şöyle anlatır:

“Merhametimiz, şer ve zulümle karşılaşınca isyan oluyor. Aşk, 
varlığa düşman bir yabancı olan nefsin huzurunda eğilmiyor, isya-
nı doğuruyor. Peygamberimizin henüz Mekke’de başlayan mücade-
leleri ve İslam’da kabul olunan cihad, aşkı ezmeye çalışan nefislere 

740 Topçu, İslam ve İnsan, Mevlana ve Tasavvuf, s. 93
741 Topçu, İslam ve İnsan, Mevlana ve Tasavvuf, s. 95; Karaman,	 Nurettin	 Top-
çu’nun	Ahlak	Felsefesi,	s.34
742 Karaman,	Nurettin	Topçu’nun	Ahlak	Felsefesi,	s.113
743 Nurettin Topçu, İsyan Ahlâkı, İstanbul 2011, s.208
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karşı yükseltilen isyandır. Ancak isyan, aşk ile merhametimizi ezerek 
mahkûm edici kuvvetlere karşı olursa ahlâk hareketidir; nefsin şah-
lanmasına karşı gelmek şartıyla meşrû ve insanîdir; sonsuzluk yolunu 
tıkayan, bütünü yok eden ferdî hırs ve iradelerin karşısına dikildiği ve 
hepsinde de ilâhî merhamet kaynağından hayat aldığı takdirde ahlâkî 
harekettir. Ve isyan, ahlâkî vasfını kaybetmemek için, hareketinin her 
anında ilâhî merhamete bağlılığı muhafaza etmelidir.”744

Topçu düşüncesinde İslam ahlâkının üçüncü esası hizmettir. Ona 
göre hizmet, ruh olarak nefsinden taşıp başka insanlara yayılmak su-
retiyle, Allah’ı aramaktır her samimi ve menfaatsiz hizmet, hareket-
lerimizle Allah’ı aramaktır.

Topçu, hizmeti şöyle anlatır:
“Biz dünyanın bunca hevesleri ve meşguliyetleri içinde Allah’ı 

unutuyoruz. Bizdeki nefs de O’nun lütfu olduğu hâlde nefs ile O’na 
karşı geliyoruz. Zaman zaman da O’nu reddediyoruz. Hareketleri-
mizde görülen bu sefalet, dünyaya gelişimizin manasını yok edebi-
lecek kadar hazindir. Bu felaketten bizi kurtaran, selamet ve hakikat 
yolunu önümüzde açan ilâhî lütfu, bize bağışlanan hizmet gücüdür. 
Kullarına hizmetle ancak Allah’a yaranıyor ve kalbimizdeki ümit ka-
pısını onunla açabiliyoruz. Bütün isyan olan hâlimizden taşan günah-
lar hizmetle siliniyor, hizmetle af ediliyoruz.”

Topçu düşüncesinde hizmet emrini okuyabilen gözler ancak mer-
hametli kalbin gözleridir. Zira merhamet, varlıklara çevrilen hareket 
hâlini alınca hizmet olmaktadır. Ona göre hizmetimiz, varlığımıza 
sarılı yumak gibidir, o açıldıkça biz mesafe aldığımızı hisseder ve 
hafifleriz. Hizmet, varlığımıza bizim tarafımızdan sunulan minnet 
bahşişidir.745

“Halktan hizmetin esirgeyenler mesut olamıyor” diyen Topçu, içi-
mizde en mesut, en zengin ve en kuvvetli insanın, hizmetini hiç kim-
seden ve hiçbir varlıktan esirgemeyen kimse olduğunu düşünmek-
tedir.746Hizmetin, aslında ilâhî bir emir olduğunu ve ibadetlerle aynı 
744  Topçu, İslam ve İnsan, Mevlana ve Tasavvuf, s. 95,96
745  Topçu, İslam ve İnsan, Mevlana ve Tasavvuf, s. 96,97..
746 Topçu, İslam ve İnsan, Mevlana ve Tasavvuf, s. 97.
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yapıda olduğuna inanan düşünürümüz, gerçek hizmetin ne olduğunu 
anlatmak için merhum Abdülaziz Bekkine’den şu alıntıyı yapar: 

“…Hakikatte Hakk’ın çehresi bize kendi çehremizden daha yakın 
ve daha ayandır. O’nu biz olanca açıklığı ile göremiyorsak bunun, 
bizim görüşümüzün lüzumu kadar aydınlanmadığından ileri geldiğini 
bilmeli ve kabul etmeliyiz. Ve bu kusurumuzdan meyus da olamayız. 
Çünkü Cenâb- Hak, bu eksiğimizi doldurmak için hizmet ve ibadeti 
bize vesile etmiştir. Biz, hizmet ve ibadetle Hakk’ın nuruna, hakikat 
güneşine kavuşabilir ve O’na karşı icap eden kulluk ve hizmet bor-
cumuzu da lâyıkıyla anlamış olabiliriz. Hülâsa, Hakk’a kulluk için 
halka hizmet yol olduğu gibi, Hak’ı bilen için de halka hizmet borç 
olmuştur.”747 

Topçu’ya göre farkında olalım olmayalım, hepimizin aradığı ruh 
selameti, ibadetten asla ayrılmayan hizmetle elde edilen derûnî ha-
zinedir. Ona göre yeryüzüne inen ilâhî iradeyi gerçekleştirmek için, 
halka hizmet sevgisinin bizde sevda hâline gelmesi lazımdır.748

Görüldüğü üzere Nurettin Topçu’ya göre İslam ahlâkının hürmet, 
merhamet ve hizmetten ibaret olan üç esası vardır. Bu üçayaklı kai-
deyi ayakta tutan, hem de yine onlara bağlanan sabır, şükür ve af gibi 
diğer destekler de vardır. Ona göre Kur’ân’ın ruhuna hâkim olan bu 
ahlâk kaideleri, imanımızın asıl şartlarıdır. 749

Topçu’ya göre İslam dininin insanlığa ilâhî hediyesi olan ahlâk, 
yeryüzünde hiçbir şekilde eşi gösterilemeyecek büyüklüktedir. Ancak 
bugün, İslam ahlâkının bu üç esasını yitirdiğimiz için İslam ahlâkı, 
İslam dünyasında bir hayat ve bir hareket hadisesi değildir.750 

Nurettin Topçu, içinde yaşadığı toplumu bu şekilde ahlâkî pers-
pektiften değerlendirirken, aynı zamanda idealindeki ahlâk nizâmının 
kurucularının vasıflarını da ortaya koymuştur.

Topçu’ya göre, bu ahlâk nizâmının kurucuları, yaşama zevkini bı-
rakıp yaşatma aşkına gönül verecek, sabırlı ve azimli, lâkin gösteriş-

747 Topçu, İslam ve İnsan, Mevlana ve Tasavvuf, s. 98
748 Topçu, İslam ve İnsan, Mevlana ve Tasavvuf, s. 99.
749 Topçu, İslam ve İnsan, Mevlana ve Tasavvuf, s. 99.
750 Topçu, İslam ve İnsan, Mevlana ve Tasavvuf, s. 99.
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siz çalışan, ruh cephesinin maden işçileri olacaklardır. Onların ilk ve 
esaslı işi insan yetiştirmek olacaktır. Onları şöyle anlatır:

“Hünerleri hep fedakârlık olan bu hizmet ehli gençler, hizmet-
lerinin mükâfatını da hizmet ettikleri insanlardan beklemeyecekler, 
sonsuzluğa sundukları eserin sesinin akislerini yine sonsuzluktan 
dinleyeceklerdir… Onlar da Yunus Yavuz’la birleşecek; Sinan Âkif’e 
uzanacak; Ebu Hanife Hüseyin Avni’yi tebrik edecektir ve onların 
eseri olan Yarınki Türkiye, şu temellerin üstünde kurulacak: Anado-
lu’nun toprağından kaynayan bir kan, cemaat için harcanan emek, bin 
yıllık bir tarih, otoriteli bir devlet ve ebedî olduğuna inanmış bir ruh.751
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“TÜRK-İSLAM MEDENİYETİNİ MODERN DÖNEMDE 
İNŞA EDEN SİMALAR: NURETTİN TOPÇU ÖRNEĞİ”

BETÜL TÜNCEL

(Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf)

Teşekkür ederim. Bismillah. Ben öncelikle sizlere Konya’dan üç 
güzel selam getirdim. Birisi Hz. Mevlana’dan, ikincisi Şemsi Tebri-
zi’den, üçüncüsü Sadreddin Konevi’den. Onların gücünü arkamıza 
alıp geldik. Umarım yardımlarını esirgemezler. Öncelikle bu progra-
mı organize edip bizlere bu fırsatı veren Eyüp Baş hocanın şahsında 
İlamer’e çok teşekkür ediyorum. Tebliğimin başlığı Türk İslam me-
deniyetini modern dönemde inşa eden simalar, Nurettin Topçu örne-
ği.  Buradaki sunumumda Nurettin Topçu’nun medeniyetimize yaptı-
ğı katkılardan, kültür ve medeniyet kavramlarına yaklaşımından 
bahsedeceğim. Öncelikle burada Türk İslam medeniyetinin modern 
dönemi dediğimiz şey, bundan kastedilen II. Meşrutiyet döneminden 
Cumhuriyet dönemine kadar olan bölümü kapsayan geniş bir dönem-
dir. Malumunuz epey bir zamandır Türk İslam medeniyetinin Osman-
lının yıkılışından sonra, hasta adamın ölümünden sonra sessizliğe 
gömülmüş adeta miadını doldurmuş gibi bir algı yerleşmeye başladı. 
Biz açıkçası böyle bir algıya cevap olarak şunu öngörüyoruz. Yetiştir-
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diğimiz münevverlerimiz gayretlerini bu ölçüde devam ettiriyorlar. 
Bunu vurgulamak sanırım yeterli olacaktır. Her ne kadar Topçu üstad 
Amerikan mektuplarında medeniyetin Türk toplumu için çok uzak-
larda kaldığını ifade etse de bilinen bir gerçektir ki kendisi bu tespit-
leri yaptıktan sonra köşesine çekilmemiş o köklü medeniyete sırtını 
dayamış yepyeni bir medeniyetin provalarını yapmıştır adeta. Şunu 
da ilave edelim ki Osmanlının yıkılmasından sonra kurulan bir devle-
tin ayakta kalabilmesi için nasıl ki savaşlarda yıkılan binaların yapı-
mına hemen başlandı ise bunun çok daha ötesinde yeni ve köklü bir 
medeniyeti de omuz omuza inşa etmek zarureti doğmuştur. Bu mede-
niyeti Cumhuriyet Türkiye’sinde inşa edenleri mevzu bahis edelim. 
Bu noktada karşımıza çok değerli isimler çıkıyor. Tek tek sayacak 
olursak Mehmet Akif, Hasan Basri Çantay, Elmalılı Hamdi Yazır, Pe-
yami Safa, Mükremin Halil İnanç, Hilmi Ziya Ülken, Ali Fuad Baş-
gil, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Hüseyin Cahit Okurer, Remzi Oğuz 
Arık, Ali Nihat Tarhan. Bu saydığımız isimlerin büyük çoğunluğunu 
Nurettin Topçu ruh cephesinden simalar olarak nitelendirir. Yine Ce-
mil Meriç, Necip Fazıl, Sezai Karakoç bu silsileye dahil edilebilir. 
Tabi bunlar birkaç önemli isim. Tabi biz tebliğimizi Nurettin Topçu 
üzerinde şekillendireceğimiz için onların sadece isimlerini zikret-
mekle yetineceğiz. Peki kimdir Nurettin Topçu? Neden önemlidir? 
Biz Nurettin Topçu’yu uzun uzun bir biyografiden ziyade medeniye-
timize olan katkısı yönüyle Nurettin Topçu kimdir’e cevap vermek 
istiyoruz. 1909’da İstanbul’da doğmuştur Nurettin Topçu. Takdir 
edersiniz ki düşüncelerinin ve kimliğinin oluşumunda yaşadığı döne-
min etkisi yadsınamaz. Zira İmparatorluk Türkiye’sinin yıkılış ve 
Cumhuriyet Türkiye’sinin kuruluşu dönemini gördüğü için ona her 
iki dönemi de iyi bir mukayeseye tabi tutabilmesi açısından önemli-
dir. Bunun yanı sıra daha iyi bir eğitim görebilmek için Avrupa’da 
tahsil görmenin öneminin farkına varmış olarak 1928 yılında burslu 
öğrenci olarak o dönemki Batı düşüncesinin kalbi olan Fransa’ya git-
miştir. Fransa’nın Türkiye’deki liselerin denkliğini kabul etmemesin-
den dolayı Topçu buradaki eğitimini Paris’teki Bordo lisesinde başla-
mıştır. Bu lisede hareket felsefesinin kurucusu Fransız filozofu Moris  
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(….?) ile tanışmıştır. İki sene sonra 1930’a gelindiğinde Strazburg’a 
giden Topçu burada üniversite eğitimine başlamış. Yine burada Fran-
sız şarkiyatçısı –görüşlerini etkileyen bir isim olarak söyleyebileceği-
miz- Lui Masinyon ile tanışmıştır. Strazburg’da tamamladığı doktora-
sını 1934 yılında Sorbon Üniversitesi’nde vermiştir. Türkiye’den 
Sorbon Üniversitesi’nde doktora yapan ilk Türk öğrenci olma vasfını 
kazanmıştır. Doktora çalışması dilimize İsyan Ahlakı diye çevrilmiş-
tir. Ve 1934 yılında Paris’te Fransızca olarak yayınlanmıştır. Tezi Sor-
bon Üniversitesi tarafından yılın en başarılı doktora tezi seçilmiştir. 
Fransa’dan Türkiye’ye döndükten sonra Topçu metafizik bir arayış 
içerisine girer. Ona bu konuda yardımcı olan çocukluk arkadaşı Meh-
met Sırrı Tüzer olur. Tasavvufla tanışmasına vesile olur çünkü. Önce-
likle Nakşibendi Tarikatının Gümüşhanevi koluna mensup Hasip 
Efendi ile tanışır. Ardından da yine aynı kola mensup Nakşibendi şey-
hi olan Abdulaziz Bekkine intisap eder. Bekkine, onun ruh ve düşün-
ce dünyasında çok derin izler bırakmıştır. Bu açıdan kayda değer. 
Yine Nurettin Topçu yine Bergson’dan hareketle hazırlamış olduğu 
Sezgiciliğin Değeri adlı çalışmasıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
fakültesinde doçent ünvanı almış ve fakat ne yazık ki fakültede ken-
disine kadro verilmemiş ve çeşitli entrikalarla üniversiteye alınma-
mıştır. Bu doçentlik tezi de daha sonra Bergson ismiyle basılmıştır. 
Bununla birlikte aynı fakültede iki yıl boyunca Hilmi Ziya Ülken’in 
kürsüsünde eylemsiz doçentlik yapmıştır. Liselerde öğretmenlik gö-
revini yürütmektedir bu sıralarda. 1939 yılında İzmir’de öğretmenli-
ğinin 4. Yılında fikir ve sanatta hareket dergisini yayınlamaya başlar. 
Nihayet 1975 yılında İstanbul’da pankreas kanserinden vefat eder 
Nurettin Topçu. Görüldüğü gibi Topçu hoca doğunun kalbi İstan-
bul’da gençliğini geçirmiş ve ardından başarılı bir Avrupa tecrübesi 
yaşamıştır. İşte bizim kendisinde takdire şayan bulduğumuz şey do-
ğu-batı dengesini çok iyi kurabilmiş olmasıdır. Adeta bir pergel gibi 
merkeze doğuyu almış, doğudan uzaklaşmadan da batıyı özümseye-
bilmiştir. Felsefi yönünün yanında sufi yönünün olması akıl ve ruh 
birleşimini sağlamasına vesile olmuştur. Ortaya ideal bir sentez çıkar-
mıştır Topçu. Hem idealist bir öğretmen, hem aşkla öğrenmekten 
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kendini alamayan münzevi bir talebe, bir filozof, ahlakçı, milliyetçi 
bir isim Topçu. Öyle ki toplumdaki eksiklikleri fark edip yerinden 
söylenmek yerine bir şeyler yapmaya çalışan bir aktivist aynı zaman-
da. Örneğin liseler için felsefe, mantık, psikoloji, sosyoloji ve ahlak 
kitaplarını yazmaktan geri durmamıştır eksikliği fark edip. Ve maale-
sef sadece laf kalabalıklarının olduğu bir toplumda yarınki Türki-
ye’nin tasarımını yapacak kadar ileri görüşlü bir münevver olması ve 
iyi bir gözlemci olmasıyla da incelemeye değer bulduk kendisini.  
Medeniyetimize başta Hareket dergisi olmak üzere verdiği eserler 
bizlere kadar ulaşmış en önemli katkılarından. Hareket dergisi düşün-
sel anlamda dönemin nabzını tutabilecek kadar büyük çaplı etkiler 
yaratmıştır. Başlı başına bir tebliğ konusu oluşturduğu için Hareket 
dergisine ancak bu kadar yer verebiliyorum. İlaveten Hareket dergisi 
adeta bir okul vazifesi görmüş münevverlerin yetişmesine vesile ol-
muştur. Esasen Topçu’nun eserler bağlamında değerlendirecek olur-
sak bizzat yazmış olduğu eserler sayıca azdır. Liseler için yukarıda 
saymış olduğum kitaplara ilaveten, İslam ahlakı adıyla yayınlanmış 
olan doktora tezi, Bergson adıyla doçentlik tezi bulunmakta. Reha ve 
Taşçıl adlı hikaye kitaplarını da unutmamak gerekir diye düşünüyo-
rum. Günümüzde basılmış eserlerinin pek çoğu katılmış olduğu kon-
feranslar, mektuplar ya da Hareket dergisine yazmış olduğu makale-
ler daha sonra öğrencileri tarafından derlenip kültür dünyamıza 
sunulmuştur. Benim çok daha önemli bulduğu şey onun rahle-i tedri-
sinden geçen öğrencileridir. Öğrenci olduğum için mi önemli buldum 
bilemiyorum. Yani yaşayan ve katmerlenen eserleri diyorum ben on-
lara. O öyle güzel bir nesil yetiştirmiş ki onlar da gelecek nesillere 
rehberlik ediyorlar. Ve yeni insanların yetişmelerine vesile oluyorlar. 
Birazdan sayacağım isimler sizlere çok tanıdık gelecek. Onun düşün-
celerinden ve Hareket dergisinden etkilenen isimler bunlar. Lütfi Bor-
novalı, Tarık Buğra, Ali Bilinci, Niyazi Adalı, Ali Bulaç, Muzaffer 
Cibelek, Mustafa Kök, Ahmet Debbahoğlu, Ezel Elverdi, Emin Işık, 
Ahmet Kabaklı, Sabahattin Zaim, İsmail Kara, Nihat Keklik, Ercü-
ment Konukman, Mustafa Kutlu, Hüseyin Hatemi, Orhan Okay, Nev-
zat Yalçıntaş, Cevat Ayhan, Süleyman Uludağ, Mehmet Doğan sayı-
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labilecek isimlerden bazılarıdır. Takdir edersiniz ki bu isimler 
medeniyetimize halen katkı sağlayan önemli isimler. Tarihten sosyo-
lojiye, dinden felsefeye, edebiyata kadar oldukça geniş bir çerçevede 
eserler vermiş Anadoluculuk diye tanımlanan bir fikir akımının en 
önemli fikir babası olmuş Türk düşünce tarihinin kilometre taşların-
dan biri olan bu yetkin düşünürün kültür ve medeniyet kavramına 
değinmek istiyorum şimdi.

Topçu’da kültür ve medeniyet tartışmasının Avrupa’nın teknik 
ilerleyişi sonucu insanları ve toplumları makineleştirmeye doğru gö-
türdüğü ve bunun mutlaka önlenmesi gerektiği düşüncesinden kay-
naklandığı görülür. Tekniği bilimlerin tatbikatı olarak bilimin asıl 
amacının hakikati tanıtmak olduğunu dile getiren Topçu’ya göre tek-
nik bir amaç değil sadece sonuçtur. Topçu, teknikte en fazla üstünlük 
gösteren batı medeniyetinin bu teknolojik ilerlemesinin sömürgeci-
likle Asya ve Afrika’nın zengin topraklarından getirilen hammadde 
sayesinde gerçekleştiğini söyler. Ona göre Avrupa tekniğinin bu gücü 
dünyayı hızla makineleştirmeye götürmekte ve sadece bilim değil in-
san da özünden uzaklaşmaktadır. İnsanı ve toplumu bekleyen bu bü-
yük tehlikeyi önlemenin tek yolunun kültür olduğunu vurgulayan ve 
kültürü okuyan insanın zevkini eleştiri ve yargıda bulunma geleneği-
ni geliştirmesi olarak tanımlayan Topçu’ya göre bir milletin kültürü, 
onun bütün fertlerinin sahip olduğu hadiseleri karşılayan duyuş şekil-
leriyle bütün tarihi içinde meydana getirdiği değer hükümleridir. Bu 
değer hükümlerinin bilim, felsefe, sanat ve din tarafından yaşatıldı-
ğına dikkati çeken Topçu’ya göre her toplum ve millet bunları kendi 
ruh, yetenek ve iradeleriyle yoğurmuş ve kendi karakterini vermiştir. 
Dolayısıyla kültür, onu yaratmış milletin malıdır. Felsefe, güzel sanat-
lar, mimari gibi kültür öğelerinin her birinde içinde doğdukları toplu-
mun milli unsurunu oluşturmaktadır. Dinin, milletin malı olmasa bile 
milli kültürün kuruluşunun esaslı kaynağı olduğunu vurgular Topçu. 
Görüldüğü gibi Topçu’da din, kültürün bir unsuru gibi gösterilmesine 
rağmen diğer unsurlardan daha öne çıkarılır. Kültür ve milletin temel 
kaynağı olarak ifade edilmektedir. Medeniyet ise teknolojik düzey 
olarak ifade edilir medeniyetin maddi, kültürü ise  ahlaki değerlere 
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tekabül eden bir olgu olarak görür Topçu. Topçu’ya göre teknolojiyi 
oluşturan bilim, kültürel unsurlardan biri olduğu için medeniyet de 
kültürün doğurduğu bir olgudur. Zaten Topçu, işin paradoksal yanı-
nın da bu olduğunu söyler. Bilimsel hayatın basit bir yan ürünü olan 
teknoloji gittikçe azarak görevi hakikati aramak olan bilimin üzerine 
çıkmış sonuçken adeta başlıca amaç haline gelmiştir. Kültür ve me-
deniyeti ayrı olgularmış gibi ele alan ve medeniyeti bir çeşit bozulma 
ve mekanikleşme olarak düşünen Topçu’nun medeniyet bir toplumun 
kültür hayatını da içine alır, sözü her ne kadar onun medeniyeti do-
ğuranın bir kültür öğesi olan bilim olduğu dolayısıyla da medeniyetin 
kültürün bir ürünü olduğu yaklaşımıyla çelişse de onda bu ilişkinin 
kesin çizgilerle ayrılmaz bir bütün olduğu düşüncesinin var olduğuna 
şahit oluyoruz. 

Sayın başkandan bir misafir olarak torpil geçeceğini ümit ediyo-
rum. Tebliğimi bitirebilmek için. Görüldüğü gibi ülkemizin bir asır-
dan beri başta gelen sorununun medeniyet sorunu olduğunu düşünen 
Topçu, Anadolucuk adıyla kavramsallaştırdığı hareketin bu özlenen 
medeniyeti gerçekleştireceğini düşünmektedir. Ayrıca yazılarında İs-
lam ahlak ve faziletinden, tasavvuftan sık sık söz eden Topçu’nun 
İslam medeniyeti karşısında İbn Haldun’un organizmacı anlayışından 
mülhem doğmuş, gelişmiş, ölmüş gibi bir tavra bürünmesi de oldukça 
dikkat çekicidir. Aslında Topçu’nun savunageldiği Anadoluculuk ha-
reketinin temel paradigması olan kültür temelli gelenekçilik ve muha-
fazakarlık açısından bu çok da anlamsız değildir. Seyfi Öğün hocanın 
tespitiyle Anadolucu akım kırsal hayatın ülküleştirilmesi modernizm 
adına kentlerde olup bitenlere karşı kırsal hayatın korunması esasına 
dayanmaktadır. Dolayısıyla bu anlayış her ne kadar Anadolu’dan ge-
lecek yeni bir medeniyeti yinelese de medeniyetten kastedilenin örne-
ğin bir Sezai Karakoç’ta gördüğümüz büyük bir perspektif olmadığı 
da ortadadır. Kaldı ki, Topçu’nun paradigması açısından da bu bir 
eksiklik olarak görülmemektedir. Çünkü medeniyeti teknik bir aşama 
olara gören birisinden medeniyet olgu ve kavramı üzerine kapsamlı 
değerlendirmelerde bulunması ve medeniyeti problematik haline ge-
tirmiş olması beklenemezdi ki Topçu’da gördüğümüzde tam olarak 
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budur. O medeniyeti kendi Anadolucuk anlayışı açısından Anadolu 
milliyetçiliğini ilgilendirdiği kadar ele almıştır Topçu asıl olarak bir-
çok düşünürün ve bilim adamının medeniyet olgusuna dahil yahut iç 
içe değerlendirdiği kültür ve kültürü oluşturan unsurlar olarak gördü-
ğü bilim, sanat, din ve özellikle de felsefe üzerine yoğunlaşmıştır ve 
milli kültürün yeniden tesisinin mücadelesini yürütmüştür. Sözlerimi 
Topçu hocanın 1950’li yıllarda İstanbul Teknik Üniversitesinde ver-
diği bir konferanstan biz gençlere yol göstermek amacıyla serdettiği 
birkaç cümle ile bitirmek istiyorum. Kültür adamı ile el ele vermeli-
siniz servetin değil gayretin, fedakarlığın insanı olmalısınız. İdealiniz 
yüksek ücretler, şah azametli binalar ve parlak istikballer, göz karartı-
cı taahhütler değil, evsiz köylü, yolsuz köyün derdi olmalıdır. Sizden 
evvelkiler vatandaşlık sahasında muvaffak olamamışlardır. Bin yıllık 
vatan bir virane iken sizin teknik meziyetleriniz gurur değil utanç ve-
rebilmelidir. Gençler bütün mesuliyet olan ideal bizi zorluyor silah 
başı etmenin zamanı gelmiştir. Kültürden ayrılmış teknik topraktan 
ayrılmış vicdan tanımayacağız. Teşekkür ediyorum.

Hasan MEMİŞ
Sayın Betül Tunçel’e teşekkür ediyorum. Son dönemde İslam 

medeniyetine katkısı olan insanlardan Nurettin Topçu’yu gündeme 
getirerek isabetli bir konu seçtiklerini düşünüyorum. Şimdi diğer 
tebliğcimiz Kenan Çetinkaya Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Araştırma Görevlisi, aynı zamanda Temple Üniversitesinde doktora 
öğrencisidir. “Amerika’daki Müslüman Gruplar Üzerine Karşılaştır-
malı Bir Analiz” adlı tebliğini sunacaklar. Buyurun.
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“ÇATIŞMADAN – DİYALOGA: AMERİKA’DAKİ MÜS-
LÜMAN GRUPLAR ÜZERİNE KARŞILAŞTIRILMALI 

BİR ANALİZ”

KENAN ÇETİNKAYA

(Temple University, Philadelphia – Doktora Öğrencisi,

Bayburt Üniversitesi Araştırma Görevlisi)

Tebliğimin konusu Çatışmadan Diyaloga: Amerika’daki Farklı 
Müslüman Gruplar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. Tebliğimde 
Amerika’daki farklı İslam anlayışlarını ve yaşayışlarını inceleyerek 
onların da kendilerine özgü yapılarıyla birlikte muazzam İslam Me-
deniyeti’nin bir parçası olduğunu göstermeye çalışacağım. Ancak, 
konuya girmeden önce önemli bir kavram olan diyaloga değinmekte 
fayda olduğunu düşünüyorum. Diyalog birçok yargıyı beraberinde 
getiren günümüzün en popüler kavramlarından birisidir. Farklı ke-
simler tarafından farklı anlamlarda kullanılan diyalog kavramı, Tür-
kiye’de genellikle Hıristiyanlığın bir daveti olarak kabul edilmekte 
ve bundan dolayı muhafazakâr kesim tarafından bu kavram redde-
dilmektedir. Hâlbuki Batı’dan gelen her şeyin iyi olmadığı nasıl bir 
hakikatse, Batı’dan gelen her şeyin de kötü, art niyetli ve sömürgeci 
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mantaliteye dayandığı da bir yanlıştır. Diyalog kavramını Batı’dan ol-
duğu gibi alıp onu kendi kültürlerine ve fikri geleneklerine dayatma-
ya veya uygulamaya çalışanlar olduğu gibi, diyalogun özünde kendi 
kültüründen öğeler barındırdığını keşfeden ve onu daha çok evrensel/
fıtrata dayalı bir olgu olarak kabul edenler de mevcuttur. Burada di-
yalog ile alakalı hali hazırda yapılan tartışmaları bir yana bırakarak, 
tebliğde diyalogdan ne kastedildiğini söyleyerek devam etmek isti-
yorum. Diyalog, farklı düşünceye fikriyata sahip kişilerin birbirlerini 
tanımak için bir araya gelmesidir.752 Diyalog, sadece konuşmaktan, 
sohbet etmekten ibaret bir olgu değil; bilakis, okuma, deneyimle al-
gılamaya çalışma, izleme gibi çeşitli şekillerde de devam ettirilebilir. 
Diyalog, sadece teolojik farklılıkları konuşmak, felsefi noktalarda 
bilgi alış verişinde bulunmak değil, bilakis birçok sosyal ortamda da-
yanışma içerisinde olmak ve birbirlerine karşı önyargıdan arınmış bir 
şekilde yaşamaya çalışmaktır. Diyalogda karşıdaki kişiden öğrenilen 
her şeyin doğru kabul edilmesi gibi bir mecburiyet yoktur. Diyalog, 
sadece karşıdakinin neden o şekilde bir görüşe sahip olduğunu onun 
kendi bakış açısından öğrenmeye çalışmaktır. Böylece karşılıklı bir 
anlayış gelişecek ve birçok pozitif köprüler kurulacak ancak farklılık-
lar her zaman orada kalacaktır. Özelde ise dinlerarası diyalog, sadece 
farklı dinlere mensup insanlar arasında yapılmaz aynı zamanda aynı 
dinden ve mezhepten olan bireyler arasında da yapılır. Böylelikle o 
mezhebe mensup bireyler farklı deneyimlerini birbirlerine aktararak 
kendi dini geleneğinin zenginliğini fark etmiş olurlar. Bundan dola-
yıdır ki diyalog, farklılıkları yok etmek değildir; bilakis farklılıklarla 
birlikte karşıdakini anlamaya ve ona saygıda bulunmaya çalışmaktır. 

Bildirinin başlığında diyalog kavramının var olması dünyadaki 
Müslümanların birbirlerine olan ümmet hissiyatını güçlendirmek açı-
sından çok önemli bir kavramdır. Çünkü ümmet olgusu ancak Müslü-
man bireylerin birbirlerini farklılıklarıyla birlikte kabullenmeleriyle 
gerçekleşebilir. Bundan dolayıdır ki bildirinin belki de sonunda söy-
leyeceğimi başta söyleyerek bildirime devam etmek istiyorum. Ame-
752 Diyalog ile alakalı geniş bilgi için bkz. Swidler, Leonard; “Diyalogun On Emri: 
Dinlerarası Diyalogun Temel Kuralları,”( Çev. Kenan Çetinkaya) İnönü Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Güz 2010, s. 303-309. 
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rika’daki farklı ve kendilerine özgü İslam anlayışları olan yaklaşık 5 
milyon Müslüman toplum, aslında Doğu-Batı çatışması yönündeki 
“çatışmacı” tezleri önemli ölçüde sarsmaktadır. Birçok Batılı bilim 
adamları ve Müslüman alimlerinin iddia ettiği gibi aslında Doğu- Ba-
tı’nın artık birbirlerinden keskin çizgilerle ayrılmadığını görüyoruz. 
Dikkatle bakılırsa Avrupa ve Amerika’da son asırda hızla ilerleyen 
ve onları iç-dış politikalarında önemli şekilde etkileyen bir İslam top-
lumu vardır. Biz Müslüman akademisyenler olarak bu büyüyen gücü 
daha iyi tanımalı ve aradaki farklı anlayışların da bilgi ve irfan köp-
rüleriyle daha olumlu bir noktada seyir almasını sağlamalıyız. Fark-
lılıkları bir muazzam medeniyetin doğal neticesi olarak görmeli ve 
tümden dışlayıcı bir tavırdan kaçınmalıyız.  

Konumuzun temel konusunu oluşturan Amerika Birleşik Devlet-
leri’ne gelecek olursak, ABD gerek siyasi-politik gerekse globalleş-
meyle birlikte kültürel anlamda dünya gündeminin en etkin oyun-
cularındandır.   Birçok Müslüman aydın tarafından ABD çıkarmış 
olduğu birçok savaşlar sebebiyle İslam dünyasında deccal olarak 
anılmakta, atmış olduğu her adım Haçlı Seferleri şeklinde mütalaa 
edilmektedir. Ancak, bu çok radikal düşünceleri bir tarafa bırakırsak, 
ABD’deki Müslüman toplumların giderek büyümesi bizi bu konuda 
biraz daha düşündürmelidir. Çünkü Amerika çok farklı kültürlerin bi-
raraya gelmesiyle oluşan bir ülkedir ve içerisinde birçok etnik, dini 
ve kültürel kimliği barındırmaktadır. Bunlardan -özellikle de 11 Eylül 
saldırısından sonra- ön plana çıkan kesim ise Müslüman kesimdir. Fa-
kat ABD’deki Müslüman kitlenin her yönüyle aynı İslam anlayışına 
sahip olduğunu söylememiz imkânsızdır.  Birçok kültürün birbirleri-
ne önemli ölçüde etki ettiği bu ortamda birçok İslam algısı da ortaya 
çıkmaktadır.

Tebliğimde onlardan en etkin üç tanesine değineceğim. Bunlar Is-
lamic Society of North America (İSNA), Nation of Islam (NOI) ve 
Muslim for Progressive Values (MPV).



Öğrenci Sempozyumu506

Amblem Grup Adı ve Resmi Web Adresi

Islamic Society of North America

http://www.isna.net/

Nation of Islam

http://www.noi.org/

Muslims for Progressive Values

http://www.mpvusa.org/

ISNA
Islamic Society of North America,753 genel olarak, Amerika’ya 

sonradan göç etmiş, orada kendi dini ve kültürel kimliklerini koru-
maya çalışan Müslümanlar tarafından kurulmuştur. ISNA entegras-
yon misyonuyla hareket eden bir Müslüman topluluğudur. Kuruluş 
tarihlerini her ne kadar 1953 yılında kurulmuş olan Muslim Student 
Association’a götürseler de resmi olarak 1982 yılında kurulmuştur. 
Muslim Student Associaton (MSA) günümüzde Amerika’daki birçok 
kolej ve üniversitelerde çok etkin öğrenci topluluğudur. Birçok üni-
versitede Müslüman öğrencilerin ibadet ihtiyaçlarını karşılayacakları 
mescitlerin açılmasına, mübarek günlere özel kutlamalar yapılmasına 
öncülük eden MSA, ISNA’nın en aktif koludur denilebilir. ISNA He-
lal gıda tüketimi, Müslümanların hak ve hukukları gibi sosyal alan-
larda Amerikalı Müslümanların menfaatlerini koruma yönünde kon-
feranslar, paneller ve seminerler düzenlemek suretiyle çalışmalarını 
sürdürmektedirler. Türkiye’deki geleneksel İslam anlayışından çok 
farklı bulamayacağımız bu topluluk, yapmış olduğu eğitim, dinlera-
rası diyalog ve kültürel faaliyetlerle geleneksel İslam’ı Amerika’daki 
753 Resmi web sitesi; http://www.isna.net/ 
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değerlerle uyum içerisinde yaşamaya çalışmaktadır. Dinlerarası di-
yalog ve eğitim faaliyetleriyle İslam’ın barış dini olduğunu diğer din 
mensuplarına anlatmaya çalışan bu grup, birçok kilise, sinagogla iş-
birliği içerisindedirler. 

Fotograf 1:  Grubun önde 
gelen simalarından Dr. Ingrid 
Mattson (solda), Hartfort 
Seminary’de Müslüman-
Hıristiyan Münasebetleri 
alanında öğretim görevlisi 
olarak çalışmaktadır. 
Buradaki resimde de 
Haham Stephen Fuchs ile 
Sebt günü2 münasebetiyle 
katıldığı Sinagogda bir araya 
gelmiştir.3

NOI

Fotoğraf 2: 
Bayan ve Erkek 
Nation of Islam 
üyeleri klasik 
üniformalarıyla. 

İkinci büyük topluluk Nation of Islam754’dır. Wallace D. Fard Mu-
hammad tarafından 1930 yılında kurulmuştur. 1934 yılında Fard Mu-
hammad’in ölümünden sonra liderliği Elijah Muhammad sürdürmüş-
tür. Amerikan siyahi hakları çerçevesinde İslam’ı tanımlayan bu grup, 
kendilerinin İslam öncesi siyahi değerleriyle İslam’ı sahiplenmekte 
ve kendilerine özgü bir yapıda yaşamaktadırlar. Eski Protestan/Kato-
lik Hıristiyanlık anlayışlarıyla harmanladıkları İslam anlayışı birçok 
Müslüman tarafından tepki görmüştür. Bundan dolayı Elijah Muham-

754  Resmi web sitesi; http://www.noi.org/
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mad’den sonra büyük bir bölünme yaşanmıştır. Warith Deen Muham-
mad daha geleneksel İslam anlayışına geçerken Louis Farrakhan bu 
anlayışı devam ettirmiştir. Diğer topluluklara açılım ve diyalog konu-
larında pek de açık bir topluluk olduklarını söyleyemeyiz.

Fotoğraf 3: 
Mosque Maryam, 
Chicago. NOI 
ait merkezi 
ibadethane’dir. 
Kiliseden 
çevrilme olan 
ibadethane klasik 
mescitlerden 
farklı bir şekilde 
dizayn edilmiştir. 
Namaz kılınması 
için ayrılan oda 
bu ana salonun 
yanındadır.

MPV
Muslim for Progressive Values755 (MPV) 2007 yılında Ani Zonne-

veld ve Pamela Taylor tarafından kurulmuştur. Grup, daha önce 2005 
yılında kurulmuş olan ve kapatılan Progressive Muslim Union of 
North America’nın devamı niteliğindedir. Bu Müslüman-Amerikalı 
topluluğu dünya kamuoyunun en dikkat çekici Müslüman topluluk-
larındandır. Zira onlar genelde sonradan mühtedi olan Amerikalılar-
dan oluşmakta, Amerika’daki değerleri İslam’a uyarlamaya, İslam’ı 
Amerikalılaştırmaya çalışmaktadırlar. 

755 Resmi web sitesi; http://www.mpvusa.org/about_us.html
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Fotoğraf 4: Erkek-kadın 
eşitliğinin İslam’ın eşitlik 
olgusuyla uyuştuğunu 
göstermek açısından birçok 
ibadeti kadın erkek beraber 
yapan MPV üyeleri birçok 
Müslüman kesimden tepki 
görmektedirler. Resimde 
de namaz kılan gruba ait 
bazı üyeleri görmekteyiz. 
Karma ibadetin yanı sıra 
Ehli Sünnet’in namaz 
farzlarından birçoğunu ihlal 
etmektedirler.

Grubun önde gelen temsilcilerinden birisi de Amine Wadud’tur. 
Kendisi birçok defa erkek bayan karışık cemaate imamlık yapmış ve 
kadınların da İslami ibadetlerde eşit seviyede (daha çok pozitivist bir 
eşitlik) olmaları gerektiğini söylemiştir.756 Bu topluluk diğer dinlere 
ve kültürlere çok açıktır ve çalışmalarını daha çok bu eksende devam 
ettirmektedirler. Eşcinsellik, kadın erkek eşitliği, ifade özgürlüğü gibi 
konulara yoğunlaşan grup, birçok dergi, gazete, radyo ve televizyon 
programlarında bunların İslamiyet’le uyuştuğunu ifade etmektedirler. 

756 http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4361931.stm
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Fotoğraf 
5: Virginia 
Commonwealth 
University’de İslam 
profesörü olarak 
çalışan Amina 
Wadud, birçok 
radikal tutum 
göstererek dünyada 
Müslümanların 
tepkisini çekmiştir. 
Amina Wadud -bu 
fotoğrafta görüldüğü 
gibi- arada boşluk 
bırakarak kadın ve 
erkeklere aynı safta 
namaz kıldırmıştır. 

Sonuç
Teknolojinin gelişmesi, göç ve seyahatlerin hızlı bir şekilde art-

ması dünya üzerinde Doğu-Batı sınırının yavaş yavaş ortadan kalk-
masına sebep olmaktadır. Bu hızlı ilerleyiş her mezhepten ve dinden 
insanların bir arada yaşamalarını zorunlu kılan bir dünyaya bizi gö-
türmektedir. Burada iki seçenek ortaya çıkmaktadır. Birisi küresel sa-
vaşların habercisi olan “çatışma”, diğeri ise farklılıklarla yaşamayı 
öğrenme olan “diyalog”. Çok kültürlülüğün yaşandığı en bariz ülke-
lerden olan Amerika birçok yönüyle İslam dünyasından haklı tepkiler 
görmüştür. Ancak, okyanuslar ötesindeki bu ülkede, İslam Medeniye-
ti’ne ait büyüyen ve farklılaşan bir miras bulunmaktadır.  

Bizim üzerimizdeki görev İslam Medeniyeti’nin bir parçası olan 
toplumları incelemek ve köprüler kurmaktır. Ayrıca, Amerika’daki 
çoğulcu ve karmaşık İslam anlayışları 21.yy’da çok farklı İslam an-
layışlarının doğacağının da habercisidir. Bizler de, bu naçizane çalış-
mada yapılmaya çalışıldığı gibi, muazzam İslam Medeniyeti’nin çok 
farklı fraksiyonlarının olduğunu fark ederek, bu fraksiyonları daha 
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iyi anlamaya çalışmalıyız. Bunu yaparken de kendi kültürel değerle-
rimizi daha iyi tanımaya ve tanıtmaya çabalamalı, çatışmadan ziyade 
diyaloga yönelmeliyiz. Böylece daha zengin ve daha büyük bir mede-
niyetin devamlılığına olumlu katkıda bulunabiliriz.  

 

Hasan MEMİŞ 
Sayın Kenan Çetinkaya hocamıza tebliğlerinden dolayı teşekkür 

ediyoruz. Oturumun tebliğ kısmı sona ermiştir. Şimdi müzakereler 
bölümüne başlıyoruz. İlk müzakerecimiz Büşra Acıkmaz. Kendisi 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4.sınıf öğrencisi. Aynı zaman-
da İLAMER Hadis Araştırma Grubu öğrencisidir. Buyurun.
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VI. OTURUM: Müzakere

BÜŞRA ACIKMAZ

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4.sınıf, 

İLAMER Hadis Araştırma Grubu öğrencisi)

Kıymetli hocalarım, değerli misafirler hepinizi saygıyla selam-
lıyorum. Benim müzakerem ilk üç arkadaşımızla ilgili olacak. Ön-
celikle Filiz Hanımınkinden başlamak istiyorum. Konu, Türk ede-
biyatında Esma-i Hüsna’nın yeri idi. Tabi şöyle bir sorun olabiliyor 
–malum- tebliğlerde vakit kullanma sıkıntısı çekilebiliyor. Burada da 
aynı sorunla karşılaştık. Vakit daha doğru kullanılmalıydı diye düşü-
nüyorum. Bazı hususlar atlanabilirdi konuya daha fazla vakit ayırmak 
için. Mesela esma-i hüsnanın manası, terkibi, Kur’an’da geçtiği ayet-
ler belki kısaca geçilip daha çok edebiyatta nasıl yer aldığı konusu-
na vurgu yapılabilirdi diye düşünüyorum. Bunlara daha fazla vakit 
ayrıldığı için girişte asıl konuya daha az vakit kaldı. Bir diğer konu, 
başlık Türk edebiyatında olduğu için daha çok mesela şöyle bir eser 
incelendi. Suyuti, İbn Kayyım’ın eserlerinden derleme halinde topla-
nan bir eser vardı. Asıl adı, el-Camiu liesmai’l-hüsna eserin orijinali 
Hamid Ahmed Tahir el-Besyuni’nin derlemiş olduğu bir eser ve bu 
dilimize tercüme edilmiş. Tabi bu eserler ne kadar Türk edebiyatı-
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mızla ilgili? Birkaç eserde bununla ilgili bir durum var. Onun dışında 
ben tebliği çok başarılı buldum. Yani bu eserleri bize hatırlatması, an-
latması, tanıtması, içeriğinden bizlere bahsetmesi açısından başarılı 
buldum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu tebliğ bana bazı şeyler 
hatırlattı. Geçmişte nasıl anlaşılmış, tecellilerinden bahsedilmiş daha 
çok. Hangi isim daha çok sayılırsa işte ne olur? İlk eserden söz edil-
di. İbn İsa es-Saruhani’nin eserinde şöyle bir durum söz konusuydu. 
Tecellileri mesela Hz. Yusuf’tan bahsedildi. Aziz olması onun el-A-
ziz ismini çokça zikretmesinden dolayı olabilir gibi hususlar vardı 
ben de şöyle düşündüm. Acaba biz bugün nasıl anlamalıyız? Esma-i 
Hüsna’nın bize dönük tarafı ne olabilir? Bugün ele alınacak eserlerde 
neye daha çok dikkat edilmeli hususu benim aklıma geldi. Mesela 
hadis-i şerifte, Allah’ın 99 ismi vardır. Kim onları ezberler ve sayarsa 
cennete girer. Buradaki saymak ifadesinden anlaşılan nedir? Onu dil 
ile söylemek midir belli sayılarda yoksa onu hayata geçirmek ve uy-
gulamak için birtakım şeyler mi ortaya koymaktır? Bunlar hakkında 
da düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Zaten Filiz hanım bundan 
söz etmişti. Bunlar kuru kuruya yazılmamıştır. Allah’ı daha iyi ta-
nımak için yazılmıştır. Biz de bugün kendi üzerimize düşen görevi 
yaparak Allahu Teala’yı tanımaya aracı olması ondan sonra da bize 
dönük tarafı yani bizim hayatımıza geçireceğimiz tarafı ne olmalı? 
Bu hususlar üzerinde daha sonra düşünmek gerekir diyorum. Filiz 
hanımı da tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Güzel bir tebliğdi.

Fatma Betül hanımın tebliğine geldiğimizde aslında çok geniş bir 
konu, güzel bir çalışma yapmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yal-
nız şöyle bir şey var. Başlıkla eserde anlatılan şeyler tam örtüşmüyor 
sanki. Başlık daha dar gibi. Yani şöyle olabilirdi açıklamak gerekir-
se İslam felsefesindeki yeri gibiydi daha çok. Kutadgu Bilig’deki 
peygamber ahlakında direk Peygamberimizin ahlakıyla ilgili çok az 
bir yer ayrılabildi. Dediğim gibi zaman sıkıntısı çekilmesi normal-
di. Çünkü uzun bir konuydu. Mesela orada Peygamberimizin bizzat 
ahlakının geçtiği bölümler vardı. Girişte Peygamberimizin övüldüğü 
yerler, ayrıca Peygamberimizin ahlakının ayrıntılı olarak anlatıldığı 
yerlerden çok bahsedilemedi. Daha çok Peygamberimizin sembolik 
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olarak görevlerinin, ahlakının yansıtıldığı yerler üzerinde duruldu. 
Bu husus başlığa yansıyabilirdi diye düşünüyorum. Tebliğde şu hu-
sus ağır basıyordu. Farabi’nin el-Medinetu’l-Fazıla adlı kitabı da bir 
siyasetname niteliği arz ediyor. Kutadgu Bilig de aynı şekilde. Bu 
nedenle Peygamber anlayışlarında da bir karşılaştırma söz konusuy-
du. Bu konular başlığa yansısaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. 
İnce ince araştırdığı kanısına vardım. Kendisine teşekkür ediyorum.

Son tebliğle ilgili olarak da şunları söylemek istiyorum. Rumey-
sa hanım, Peygamber efendimizin mucizelerinin tasnifi konusunu 
ele almış. Tebliğden önce konuşma fırsatımız oldu. Bu meseleyi ger-
çekten kendisine dert edinmiş. Ben bu nedenle de kendisini tebrik 
ediyorum. Çünkü yıllarca okulda okurken bir şekilde mucizelere, 
olağanüstü hallere değiniliyor. Ama biz bazen sadece duyduğumuzla 
kalabiliyoruz. Bunu gerçekten kendisine dert edinip bunun çözümü 
için gerçekten takdire şayan bir çaba göstermiş. Doyurucu bir çözüm 
getirdiğini de ben şahsen düşünüyorum. Ayrıca bu tasnifi sadece Hz. 
Peygamberin mucizeleri için değil diğer peygamberlerin mucizeleri-
nin tasnifinde de işe yarayacağını düşünüyorum. Çünkü bahsetmişti 
Hz. Musa’ya verilen sofra (maide) mucizesi Kur’an’da mucize, ayet 
olarak geçiyor. Madem böyle bunlara yardım mucizesi diyelim bir 
tahaddi öngörmeden olan şekli. Bir de tahaddi ile birlikte hidayet için 
olanlar olarak bu şekilde bir tasnif çok anlamlı olur diye düşünüyo-
rum. Yalnız şu hususa vurgu yapmak istiyorum. Peygamber efendi-
mizin yardım mucizelerinden bahsederken, bunları kabul etmekten 
söz ederken senedin, isnadın çok ön planda olması gerektiğine de 
inanıyorum. Niçin? Bunlar haberdir sonuçta. Sahih senetli olmazsa 
bunlara çok fazla da itibar edebileceğimizi düşünmüyorum. Yani öyle 
şeyler var ki halk arasında meşhur olan eserlerde Peygamber Efendi-
mizin aynı Hz. İsa’nın ölüleri diriltmesi mucizesinde olduğu gibi bir-
çok mucizesinden bahsediliyor ve bunların da çok fazla aslı astarı da 
yok. Bunlar araştırıldı. Geçen yıl bu sempozyumdaki bazı tebliğlerde 
gördük. Peygamberimiz adeta diğer peygamberlerle yarışa sokulma-
ya çalışılabiliniyor. Bu yardım mucizeleri bir açık kapı bırakabiliyor. 
Bu nedenle isnadın önemli olduğunu ve buna da vurgu yapmamız 
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gerektiğini düşünüyorum. Tebliğde şakku’l-kamer mevzuu geçti. Fa-
kat konuya girilemedi çünkü vakit haklı olarak müsait değildi. Zaten 
bu konu tartışmalı bir konu. İncelenememiş olması normal. Bununla 
ilgilenenler için iki kaynak söylemek istiyorum. Birbiriyle farklı gö-
rüşte olan iki eserden söz edeceğim. Bir tanesi Mehmet Azimli ho-
canın, Siyeri farklı okumak adlı eseri. Bu eserde bu konuyla ilgili 
bölümde değerlendirmeler var. Diğeri de bir makale. O da Ahmet Er-
kol’un. Hz. Peygamberin mucizesi meselesi ve nübüvvetin ispatında 
inşikak-ı kamer hadisesi ile ilgili bir değerlendirme. Bu makale 1999 
yılında Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisinde yayınlanmış. 
Bu iki farklı görüşü okumak noktasında ilgilenenler olabilir. Ben tüm 
tebliğcilere teşekkür ediyorum. Güzel bir sunum yaptılar. Böyle sem-
pozyumların da her sene yapılmasını ve sayılarının artmasını niyaz 
ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. 

Hasan MEMİŞ
Sayın Büşra Acıkmaz’a müzakerelerinden dolayı teşekkür ediyo-

rum. İkinci müzakerecimiz Abdullah Başaran. Kendisi Hitit Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Araştırma Görevlisi. 
Buyurun.
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Ar. Gör. Abdullah BAŞARAN

(Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri 
Araştırma Görevlisi)

Bismillahirrahmanirrahim. Teşekkür ediyorum. Bu yüksek sabrı-
nızdan dolayı da sizleri tebrik ediyorum. Nurettin Topçu ile ilgili iki 
tebliği birlikte müzakere edeceğim. Ardından diyalog konusuyla ilgili 
bildiriyi müzakere edeceğim. 

Sayın Hacer Ergin ve Betül Tunçel’in Nurettin Topçu’yu seçmele-
ri gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Zira İslam ahlakı gele-
neği bizim en fazla dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesidir. 
Ancak burada kavramsal bir hata olduğunu düşünüyorum. Türk İslam 
geleneğinin değil İslam ahlak geleneğinin bir temsilcisidir Nurettin 
Topçu. Çünkü kaynağını sadece Türk İslam geleneğinden değil İbn 
Miskeveyh’ten, Nasreddin et-Tusi’den, Gazali’den, Katip Çelebi, Kı-
nalızade, Babanzade, Abdullah Draz’dan almaktadır. Nurettin Top-
çu da bu vesileyle Türk İslam geleneğinin bir temsilcili olarak değil 
İslam ahlak geleneğinin bir temsilcisi olarak değerlendirirsek daha 
doğru olacağını düşünüyorum. Bu iki bildiri ile ilgili kavram mesele-
sini açmak istiyorum. Çağdaş Fransız düşünürlerinden Cıldelüz’e (?) 
göre felsefe, hakikat ve bilgelik arayışından ziyade artık kavramlar 
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yaratmaktır diyor. Nurettin Topçu’yu da muhteşem bir kavram yara-
tıcısı olarak görüyoruz. Nitekim Hacer Ergin’in ahlak anlayışını an-
latırken bahsettiği mesuliyet, mesuliyet şuuru, hürmet, hizmet, mer-
hamet, aşk ahlakı, namaz, hürmet miracı, cemaat, kültür, medeniyet, 
İslam medeniyetinde var olan kavramlara yeni bir anlam yüklemek 
veya eğer gerekliyse yeni bir kavram yaratmak bir felsefeciyi felsefe-
ci yapan, filozofu filozof yapan şeyin de bu olduğunu düşünüyorum. 
Ki Nurettin Topçu’yu da son dönemlerde yetişmiş en önemli Müslü-
man mütefekkirlerden biri olarak görüyorum. Ancak Nurettin Top-
çu’nun haliyle bir takım farklı düşünceleri de yok değildir. Bunlardan 
en öne çıkanı şüphesiz ki Fransız felsefesine olan bağlılığıdır. Bu tabi 
ki Nurettin Topçu’nun Fransa’da eğitim görmesinin bir sonucu. An-
cak üzücü olan şu ki Nurettin Topçu daha fazla olması gerektiği gibi 
Varoluşçuluk’tan ziyade sonlara doğru Fransa’da yükselen milliyetçi 
akımların felsefelerinden yararlanmıştır. Mesela Margus Blander’in 
(?) ve Bergson’un görüşlerinden yararlanmıştır. Bu minvalde Nurettin 
Topçu’nun genel felsefesini Varoluşçuluk’tan, Egzistansiyalizm’den 
yani insana dönen, insanı içerisine bakan bir felsefeden ziyade Kant’a 
yakın bir felsefe olarak görebiliriz. Kant ahlakına yakın bir felsefe 
olarak görebiliriz. Zira mesuliyeti ortaya çıkartması demek görev 
bilincini ortaya çıkarması demektir. Bir de üzücü olarak söylemeli-
yim ki Hitlere daha fazla önem vermesi Akif’in Hitlerin resmini koy-
ması Alman idealizmine Kant ahlakına daha fazla yatkın olduğunu 
görmektedir. Hacer Ergin’in tebliğin başında okuduğu o muhteşem 
ahlak anlayışında görüyoruz ki muhteşem dil ve üslup var Nurettin 
Topçu’da. Bu da yine Fransızcanın getirdiği bir artıdır Nurettin Top-
çu’ya. Ama içerisinde Varoluşçuluk olmayan yani insana dair bir şey 
olmayan idealizme kaptıran bir felsefe maalesef daha çok şiir gibi 
durmaktadır. Nurettin Topçu’nun ahlak anlayışına değinecek olursak 
ek bilgi olarak tasavvufla olan ilişkisi malumdur. Betül Tunçel de za-
ten bundan fazlasıyla bahsetti. Ancak Nurettin Topçu’nun sunmaya 
çalıştığı bu ahlak anlayışı maalesef ki maalesef Türkiye’deki tarikat-
ların ve cemaatlerin sağcı ve milliyetçi perspektifler içine girmelerine 
de katkı sağlamıştır. Burada milliyetçilik, Anadoluculuk, yerlilik gibi 
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kavramların da katkı sağladığını düşünebiliriz. Aynı zamanda kendi-
sinin nasyonel sosyalizmden de etkilendiğini şüphesiz es geçemeyiz. 
Daha çok Betül Tunçel’in makalesine artık geçeceğim. Burada bir 
hata olduğunu düşünüyorum. Nurettin Topçu düşüncesi açısından da 
bir hata olduğunu düşünüyorum. Kendisi doğu-batı dengesini akıl, 
kalp, ruh perspektifinde kurduğunu söyledi. Buna katılmak mümkün 
değil. Çünkü eğer aklı veya kalp ve ruhu batı felsefesinin düşüncesi-
nin içerisine koyuyorsak şüphesiz bir hataya düşeriz. Aklı koyarsak 
bu sefer tamamen hataya düşeriz. Batı felsefesinde ele alınan akıl ile 
bizim kalp ve beyin arasındaki ilişki bağlamındaki akıl birbirinden 
tamamen farklı şeylerdir. Eğer Nurettin Topçu gerçekten doğu ile ba-
tıyı bu şekilde bir sentez yapıyorsa yanılgıya düşmüştür. Eğer Sezgici 
olan Bergson açısından bir denge sağlamaya çalışıyorsa yine bir ha-
taya düştüğünü söyleyebiliriz. Betül Tunçel’e ayrıca teşekkür ediyo-
rum. Son dönem yazar ve çizerlerini verdiği için. Nurettin Topçu’nun 
son dönem yazar ve çizerlerini ne kadar etkilediğini öğrenmiş olduk 
böylece. Ekstra olarak Dergah yayın grubunu ve son dönemlerden 
onların da öğrencileri olan İtibar dergisi grubu, Profil yayın grubunu 
sayabiliriz. Nurettin Topçu için söyleyebileceklerim bu kadar.

Kenan Çetinkaya’nın çatışmadan diyaloga başlıklı makalesi için 
de geçen seneye bir atıfta bulunmak istiyorum. Hatırlayacak olursa-
nız, Amerika’da diyalog anlayışı ve Medine vesikası başlıklı bir bil-
diriyle katılmıştı kendisi. Yine benzer bir perspektifle Amerika’daki 
Müslüman gruplar üzerine çalışmış. Ve yine diyalog kavramı üzerine 
bir sunumu hatırlatmak istiyorum kendisine geçen sene Mehmet Fa-
tih Kutan bu sözü söylemişti. Diyalog kavramı üzerine batı zeminin-
de buluşmanın bizim için en tahrip edici yönlerinden birisi demişti. 
Başta söylediğim kavram meselesine gelecek olursam yine Batının 
bize sunmuş olduğu bir paradigma var. Zemin diyelim veyahut da 
düşünce skalası diyelim. Hepsi bir diyalog kavramı içerisinde tartışı-
lıyor. Peki diyalog kavramı içerisinde tartışalım. Ama şunu söylemem 
gerekiyor ki bu skalayı tamamen batı ortaya koyuyor ve buradan bir 
kavram seç ve uzlaşalım diyor. Konuştuğumuz kavramları yine Batı 
söylüyor, oturacağımız yeri yine Batı gösteriyor biz de Batı düşüncesi 
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içerisinde bir şeyler yaptığımızı zannediyoruz. Konuştuğumuzu zan-
nediyoruz. Yine kendisi doğu ve batıdan ziyade artık global bir dün-
yanın oluştuğunu söylemişti. Global sözcüğü tamamen batı düşünce-
sinin bize dayattığı bir kavramdır. Bizim aslında buna batı dememiz 
gerekiyor. Doğu ve batıdan ziyade batıya doğru ilerliyoruz değil de 
buna bir kılıf bulalım. Global olsun. Yine bir kavramsal emperya-
lizmden bahsedebiliriz. Yine bu emperyalizme bir katkısı olduğunu 
söyleyebilirim bu perspektifin. 

Son olarak şuna dikkat çekmek istiyorum. Amerika’daki, Fran-
sa’daki, Avrupa’daki Müslüman grupların toplumun olduğu algısı. 
Açıkçası ben bunun bir masal olduğunu düşünüyorum. Gösterilen 
bir simülasyon olduğunu düşünüyorum açıkçası. Birincisi, Müslü-
manlar artık tek bir grup değil. Müslümanlara baktığımızda sayısız 
gruplar olduğunu görürken Müslümanlara şu hak verildi, Belçika’da 
şu hak verildi. Gerçekten bütün Müslümanları kapsadı mı bu? Yoksa 
bu grupların içerisinden bir tanesiyle uzlaşıldı. Batıya yakın olan bir 
tanesiyle uzlaşıldı. Onların isteği mi gerçekleştirildi? Yoksa gerçek-
ten de Müslümanların istediği bir hak mı verildi? Görüşümü destek-
lemek üzere ikinci olarak da Akit gazetesi perspektifi bir İslamcı algı 
var maalesef. Mesela başlıkta Almanya’daki başörtülü öğrencilerin 
fotoğrafları yayınlanır ve hemen altına Avrupa’da böyleyken bizde 
böyle. Avrupa’da müthiş haklar veriliyor. Ama Fransa’da peçe yasa-
ğı veya buna benzer yasaklar verildiğinde yine Avrupa ahlakı budur, 
aynı başlık aslında Batının geldiği nokta. Bir taraftan olumlu bir ta-
raftan olumsuz. Tamam olumlu noktalar vardır Müslümanlar verilen. 
Ancak sonuç olarak söylemeliyim ki bizim Türkiye dışındaki Müs-
lüman gruplara karşı algımızda bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. 
Kenan Çetinkaya fotoğrafları gösterirken, onlar hakkında yorum ya-
parken ve grupları tanımlarken kullandığı ifadeler gruplara karşı bir 
hoşgörüsü olmadığını düşündürtüyor. Çünkü onları tanımlarken daha 
çok maalesef bunlar da kendilerinin Müslüman olduklarını söylüyor-
lar gibi ifadelerle anlatıyor. Dinlere karşı müthiş bir diyalog varken 
İslami gruplara karşı bir hoşgörünün olmaması açıkçası üzücü bir du-
rumdur. Bu söylediklerim gruplardaki İslam anlayışını olumladığımı 
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kesinlikle göstermez. Kendi İslam anlayışımızı merkeze koymak şüp-
hesiz ki bir kibir göstergesidir. Teşekkür ediyorum. 

Hasan MEMİŞ
Sayın Abdullah Başaran hocamıza müzakerelerinden dolayı teşek-

kür ediyorum. Altıncı oturumumuz burada sona ermiştir. Tebliğci ve 
müzakereci arkadaşlarımıza ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ba-
şarılarının devamını diliyorum. Siz değerli misafirlerimize de sabırla 
bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
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DEĞERLENDİRME KONUŞMALARI

Prof. Dr. Bünyamin ERUL

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbi’l-âlemin ves-
salâtü vesselâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi vesahbihî 
ecmaîn.

Bizlere iki günlük amatör ruhla, coşkuyla, heyecanla ilim ziyafe-
tini tattıran Yüce Allah’a hamdü senalar ediyorum. Bu organizasyona 
vesile olan başta Lütfi Doğan hocamız olmak üzere Eyüp Baş hoca-
ma ve diğer mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tebliğ sunan, 
müzakere yapan, oturum başkanlığı yapan tüm akademisyen adayları 
genç arkadaşlarıma en içten en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Hani 
büyümüş de küçülmüş derler ya her birisi böyle profesör olmuşlar, 
doçent olmuşlar sonra bir anda küçülmüşler gelmişler gayet güzel ol-
dukça derli toplu tebliğler, müzakereler sundular. Şu anda ne kadar 
mutlu olduğumu ifade edemem. Geçen sene ilkini yapmıştık. Aslında 
bunu 2000li yıllarda İlahiyat fakültesinde ilk tecrübesini orada yaşa-
mıştık. Oradan hareketle o gün tebliğ sunan bazı arkadaşlarımız şu 
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anda üniversitelerde görev yapıyor. İnşallah burada iki senedir tebliğ 
sunan, müzakere yapan arkadaşlarımızı zaten görmeye başladık. Ab-
dullah şu anda başladı. Sizleri de göreceğiz. Meslektaşlarımız ola-
caksınız. Geçen sene çok heyecanlanmıştım ilk toplantıda. Bu sene 
heyecanlanmadım, gururlandım, umutlandım. Artık bundan sonra 
çok daha güzel, daha başarılı, çok daha seviyeli her yıl öğrenci sem-
pozyumu yapabileceğimize olan inancım arttı. Çünkü gerek tebliğler, 
gerek müzakereler, gerekse programın içeriğinde gözle görülür bir 
şekilde bir mesafe kat ettiğimizi gördük. Ama burada müzakerelerde 
olsun, tebliğlerde olsun sık sık geçen yıla atıfların yapılması, geçen 
yıl yapılan sempozyumun da zihinlerimizde çok canlı ve diri olarak 
kaldığını ortaya koyuyor. İnşallah bu daha da gelişerek devam ede-
cek. Kitabın basılması öncelikle bizler açısından büyük bir başarı. 
İlim kültür tarihimize çok mütevazi bir not düştük. Bundan 30 sene 
sonra, 50 sene sonra bu büyümüş de küçülmüş gençler neler yapmış-
lar, neler konuşmuşlar bunları belki mütebessim bir edayla, belki göz-
yaşlarıyla göreceğiz ve yine iftihar edeceğiz, gurur duyacağız. Şimdi 
katılım fevkalade güzel. Eyüp hocamızın verdiği rakamlara göre 40 
katılımcı var. 33 tebliğ sunuldu. 10 müzakere yapıldı. Katılımcıla-
rın 26 tanesi Ankara İlahiyattan. Diğer fakültelerden misafirlerimiz 
var. Marmara’dan, İstanbul’dan, Konya’dan, Fırat, Cumhuriyet ve 
Amerika’dan. Misafir arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. 
Katılımcıların 36 tanesi lisans öğrencisi. 4ü yüksek lisans, 3ü doktora 
öğrencisi. Bunların 24 tanesi İlamer’den. Ben gerçekten herkese çok 
teşekkür ediyorum.

Şimdi bu ikincisini yaptığımız sempozyumda şöyle uzaktan bir 
resim alacak olursak, İslam Medeniyetinin Yapı Taşları II’de biraz 
Sirete dokunduk, biraz İslam düşünce tarihi, İslam ulemasından ger-
çekten köşe taşı olan âlimler. Bunlar içerisinde Osmanlı uleması var 
Taşköprülüzade gibi yakın dönem âlimlerimiz, münevverlerimiz, 
ediplerimiz var. Özellikle Akif hocamızın himmetiyle Tefsir Araş-
tırma Grubunun bir oturumu tamamen Kur’an’a, meallere, tefsirlere 
ayırması bence fevkalade güzel bir gelişme. Bundan daha güzeli en 
azından iki tebliğin Arapçaya ayrılmış olması İLAMER’deki Arapça 
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hazırlığın bir getirisi olsa gerek diye düşünüyorum. Ahlak, tasavvuf 
ve edebiyat. Şöyle İslam medeniyeti diye hızlıca bir düşündüğümüz-
de aslında medeniyet dediğimizde akla mimari gelir, sanat gelir, hat 
ve diğer sanatlar. Ne bileyim pozitif bilimlerde bizim İslam kültür ve 
medeniyetinde yapı taşları olarak sayılabilecek birçok âlimimiz işte 
burada zaman zaman felsefe ve ahlak yönüyle İbn Sina’lar akla gel-
di. Ama işte Cezeri’ler, Biruniler pozitif bilimlerde de bizim medeni-
yetimizin yapı taşı olan âlimlerimiz belki gelecek sempozyumlarda 
gündeme getirilmeli. Aynı şekilde akaid, fıkıh, hadis gibi alanlarda 
da yeni tebliğlere ihtiyaç var diye düşünüyorum. Şimdi hepimiz şuna 
inanıyoruz. Artık Bu ikincisini de başarıyla gerçekleştirdikten son-
ra önümüzdeki yıllarda bunu çok daha başarılı bir şekilde, daha gü-
zel planlayarak sunabileceğimize olan güvencimiz bu noktada belki 
branş sınırlandırmasına, belki belli bir konu üzerinde bir sempozyum, 
belki bir dönem, alan şeklinde sempozyumlar yapabileceğiz ileriki 
dönemlerde. Bu noktada tabi ki bu sempozyumların akademisyen 
adayları, genç araştırmacıları izahtan vareste. Bence bunun en anlam-
lı tarafı dinleyen genç arkadaşlarımızı motive etmesidir. Geçen yıl 
burada dinleyici olanlar eminim içlerinden gelecek sene ben de tebliğ 
sunabilir miyim deyip bu sene de aynı şekilde bu niyetleriyle gelecek 
seneye hazırlanacak arkadaşlarımız olacak. Şahsen gönlüm şunu arzu 
ederdi. Bu çok büyük bir salon değil keşke tam dolsaydı. Acaba du-
yuruda mı bir eksiklik var? Öğrenci arkadaşlarımız en samimi arka-
daşlarını buraya davet etse burası dolardı. Burada tabi bu sempozyu-
mun asıl amacı genç araştırmacıları biraz daha teşvik etmek, motive 
etmek. Ben yine de bu amacı gerçekleştirdiğini düşünüyorum. 

Sempozyumun tamamını takip edemedim ama bazı başlıklara ve 
o konularla ilgili bir iki mülahazama yer vereceğim. Mesela arka-
daşımız katılamadı. İslam medeniyetinde kütüphane kültürü benim 
ilgiyle dinlemek istediğim bir konuydu. Yani İslam medeniyetinde 
kitap, el yazması, kitaba verilen değer, bir kitap uğruna katlanılan 
zahmetler, bir kitabın asırlar sonra günümüze kadar intikali, tüm bun-
lar yani sadece kitap üzerine bir sempozyum düzenlenmiş olsa anla-
tılacak, saatlerce, günlerce konuşulacak meseleler var. Arkadaşımız 
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katılamadı. Mekke’de muahat-kardeşlikle ilgili bir tebliğ vardı. Ensar 
ile Muhacir arasında. Biz daha çok Medine’de yaşanan kardeşlikten 
haberdarız. Aslında Peygamber Efendimiz Mekke’nin o zor yılların-
da ezanın, cefanın, işkencenin, o zor yılların yaşandığı dönemde de 
Müslümanlar arasında kardeşleştirme projesini gerçekleştirmiş. Ken-
disi Hz. Ali efendimizle,  Hz. Hamza ile Zeyd b. Harise, Abdullah 
ibn Mesud ile Abdurrahman b. Avf gibi belli sahabileri birbiriyle kar-
deşleştirmiştir. Bilmiyorum tebliğde arkadaşımız bunlara değindi mi? 
İslam fobisi en son tebliğde Avrupa, Amerika çok önemli konular. 
Geçen hafta Brüksel’deydim. Kutlu doğum vesilesiyle. Ben duyun-
ca şaşırdım. Eminim siz de şaşıracaksınız. Brüksel Avrupa birliğinin 
kalbi durumunda şu an. Brüksel’de yaşayan insanların iki tanesinden 
biri Müslüman. Üç insandan birisi Türk. Yani İslam fobisini, Batının 
İslam’a karşı gardını almasını, İslam noktasında kaç çeşit çalışmalar 
yaptığını biraz da bu açıdan düşünmek, değerlendirmek lazım. Şimdi 
batıda İbn Arabî toplulukları filan denildi ben dinleyemedim. Ama 
Batı bu zaviyeden bakıldığında kendisine göre bir İslam, kendisine 
göre İbn Arabî toplulukları, kendilerine göre Mevlana’lar üretiyor. 
Yani bizim Mevlana’mızı alıyor. Kendi hümanist mantığıyla, felse-
fesiyle bir Mevlana üretiyor ve bizden daha fazla tanıtıyor. Bayan 
semazenler yetiştiriyor. Müslüman olmayan Mevleviler yetiştiriyor. 
Ve hümanizmayı dayatıyor. Bizim olan bir değeri İslam’a karşı İslam, 
dine karşı din, Mevlana’ya karşı hümanist bir Mevlana’yı karşımıza 
koyabiliyor. Fuad Sezgin hocayla ilgili Yunus’un bir tebliği vardı yine 
ben dinleyemedim. Bence Fuad Sezgin hocayı tanıdığım kadarıyla 
karikatürize edecek olsam tek başına 14 asırlık İslam medeniyetini 
sırtına yüklenmiş ve öteki tüm medeniyetlere karşı hodri meydan di-
yen bir medeniyet savaşçısı. Ve faksimine dediğimiz bir çalışma şeyi 
var Yunus bahsetti mi bilmiyorum. İslam medeniyetinin, kültürünün, 
bilimlerinin en temel el yazması fizikten kimyaya, astronomiye, bit-
kilere, tıp ilmine kadar sadece İslami ilimler değil bunların her biri-
sinin önüne Almanca, İngilizce bir takdim ve tanıtım yazısı koyuyor. 
Ondan sonra kitabın orijinalini basıyor. Faksimine dediğimiz şey bu. 
Bakın diyor falan asırda, falan İslam alimi işte Botanik ile ilgili şunla-
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rı ortaya koymuştur. Mekanik aletlerle ilgili şunları ortaya koymuştur. 
Cebirle, logaritma ile ilgili şunları ortaya koymuştur diye İslam me-
deniyetinin yapı taşlarını özgün eserleriyle öteki medeniyetin gözü-
nün önüne koyuyor. Ve bu tür eserlerin sayısı bildiğim kadarıyla bini 
geçti. 2000 oldu şimdi. Öyle inanıyorum ki Fuad Sezgin hoca –Allah 
sağlık, sıhhat, uzun ömür versin- 88 yaşlarında ve şu an günde 18 
saat fiilen çalışıyor enstitüsünde. Günün birinde batı medeniyeti Fuad 
Sezgin hocanın ortaya koyduğu medeniyetimizi en özgün eserlerini 
gördükten sonra bu sahte aydınlanma, Rönesans, Reform gibi orta-
çağ İslam medeniyetini görmeyen, görmezlikten gelen her ne varsa, 
her ne bulunmuşsa keşfedilmişse, icat edilmişse bunu batı medeniyeti 
gerçekleştirmiştir şeklindeki tekerlemeyi batılılar da değiştirecektir 
inşallah. Tabi İbn Haldunlar, İbn Hazm, Cahız, İbn Tufeyl, Taşköp-
rülüzade’ler burada hakikaten önemli şahsiyetlerdi. Sibeveyh ile il-
gili okunuşunu tashih edelim. Sibeveyhi değil Sibeveyh olacak. Tabi 
Cemil Meriç, Elmalı, Hasan Basri Çantay bu isimler yakın zamanda 
medeniyetimizin hakikaten önemli, güzide şahsiyetleri. Allah her bi-
risine rahmet eylesin. Bunlar üzerinde de çok güzel tebliğler sunuldu. 
Büşra’nın mucizeler konusunu dinleyemedim ama müzakerelerden 
anladığım kadarıyla ilahi yardım niteliğindeki mucizelere mucize de-
meli miyiz? Diye bir soru yöneltmek istiyorum. Kur’an’da da ifade 
edilen Peygamberimize ve diğer peygamberlere yapılan ilahi yardım-
lar. Diyelim ki meleklerin gönderilmesi, yağmurun gönderilmesi vs. 
benim kanaatimce bu tür yardımlar Cenab-ı Allah’ın Müslüman nere-
de yaşarsa yaşasın, hangi asırda yaşarsa yaşasın bütün Müslümanlara 
gönderebileceği yardımlar. Bu bazen Çanakkale’de çıkar karşımıza, 
bazen Afganistan’da çıkar, bazen Çeçenistan’da çıkar. Bunlara muci-
ze dersek, mucizelerin Hz. Peygambere ve diğer peygamberlere ait 
bir unsur oluşu biraz tartışılır.  Dolayısıyla bu tasnifi yeniden bir defa 
daha gözden geçirmek lazım. İnşikak-ı kamer konusunda bildiğimiz 
iki yorum var. Biri Mekke’de yaşanmıştır. Rivayetlere dayanır. İkin-
cisi “ikterabatu’s-sâa. Ve’n-şakka’l-kamer” ayetinden hareketle “kı-
yamet yaklaşmıştır ve ay kıyamet öncesi yarılacaktır” şeklinde ikinci 
bir yorum var. Ben bu vesileyle üçüncü bir yorumu sizinle paylaşmak 
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istiyorum. Suriyeli Ankara’da yaşamış bir hocamızın yorumu bu. İn-
şakka, şöyle bir yoldan giderken o yoldan ikinci bir yolun ayrılması-
na inşakka denir. Giderken diyelim ki sağa sapılıyor. İnşakka’t-tarik 
yani. Hocanın yorumuna göre kıyamet saati geldiğinde, kıyamet ko-
punca Allah dünyanın dengelerini değiştirecek. Yerçekimi kanununu 
iptal edecek. Bir anda gökyüzü cisimleri güneş, ay, yıldızlar darma-
dağın olacak. (İze’ş-şemsü küvvirat. Ve ize’n-nücumu’n-kedarat) Ve 
yerçekimi kanununun kaldırılmasıyla birlikte dünyanın yörüngesinde 
dönmekte olan, deveran etmekte olan ay da inşakka yapacak. Yani o 
yörüngeden ayrılıp çıkacak. Nereye gidecek. Güneşe. Delili ne? (Ve 
cumia’ş-şemsu ve’l-kamer) diyor Akif hoca. Ay ile Güneş birleşecek, 
bir araya gelecek diyor Akif hoca. Şimdi bu da bir yorum. İnşikak ile 
ilgili, inşikak-ı kamer ile ilgili üç farklı yorum. Hangisi güzel? İstedi-
ğiniz yoruma tabi olabilirsiniz.

Bir de genel olarak bütün tebliğ sunan arkadaşlarımızın, müzakere 
yapan arkadaşlarımızın çok başarılı olduğunu gördüm. Hepsini tebrik 
ediyorum. Ancak gelecek yıllar için, çıtayı daha da yükseltebilmek 
adına birkaç hususa değineceğim. Şimdi tebliğ dediğimiz şey Arapça 
bir kelime. Yani herkesin bilmeyeceği, herkesin rahatlıkla bulamaya-
cağı bir şeyi araştırmacı gecesini gündüzüne katarak araştırmıştır. Ve 
ilk defa dinleyicilere tebliğ eder. Yani bir tebliğin özgün olması şart-
tır. Herhangi bir yerde yayınlanan bir makaleyi, birisinin kitabında 
yazılan, çizilen bir konuyu burada sunamayız. Ben tabi profesyonel 
sempozyumları, akademik hayattaki tebliğleri anlatıyorum. Bu nok-
tada özgün metinler gerekiyor. Metnin sistematik olması, akademik 
kurallara uygun bir biçimde yazılmış olması ve her bir tebliğin bir te-
zinin olması, tezin akademik kurallara göre temellendirilmiş olması, 
belli tespitlerinin ve tenkitlerinin, sonuçlarının olması beklenir. Teb-
liğ kelimesi Arapça olmasına rağmen Araplar bahs, varaka diyorlar. 
İngilizcedeki paper’in karşılığı olarak. Tebliğ bizim dilimize çok daha 
uygun. Bu anlamda gelecek yıl yapılacak olan sunumların, tebliğlerin 
bu özellikleri taşıyan tebliğler olması için gayret göstermemiz gere-
kiyor. Müzakere dediğimiz şey nedir? Yine Arapça bir kelime. Kar-
şılıklı bir konuyu değerlendirme demek. Karşılıklı müzakere etmek, 
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değerlendirmek. Bir müzakerede neler yapılır? Bir defa yukarıdaki 
hususların olup olmadığına bakılır tebliğde. Eksiklikler ve fazlalıkla-
ra işaret edilir. Çelişkiler, mantıksal tutarsızlıklar, dil ve üslup konu-
su, araştırma tekniklerine riayet edip etmemesi. Bunlara dikkat edi-
lir. Ama müzakereci katkı sunabilir, hataları tashih edebilir. Sorular 
sorabilir. Eleştirebilir de. Eleştirmek müzakerecinin hakkıdır. Ancak 
bu eleştiride hani kadınları dövmek ile ilgili rivayetlerde –gayra mu-
barrahın- böyle kırmadan, çürütmeden dövecek. Çok da fazla bundan 
sonraki gençleri ürkütmeyecek şekilde eleştirecek. Bazen bazı müza-
kereciler çaktırmadan korsan tebliğ sunarlar. Ama gerçekten içi dolu 
bir şey olacaksa buna eyvallah diyebiliriz. Ama tekrara düşülmemeli. 
Gerek tebliğlerde, gerekse müzakerelerde süre kullanımı çok önemli. 
Çok güzel bir metin hazırlayabilirsiniz ama bunu 15 dakikada özet-
leyebilmek. Girişiyle, temellendirmesiyle, sonucuyla zamanı çok iyi 
kullanarak sunumu yapabilmek önemli.

Peki burada müzakerecilerin eleştirilerinden sonra tebliğ sahiple-
rine söz hakkı verilmeli miydi? Verilmeliydi. Bu sempozyumda bunu 
bir eksiklik olarak kaydedelim. Çok sayıda tebliğ vardı. Zamanla 
yarışılıyordu. Tabiri caizse tebliğcilerin ellerini bağladılar. Müzake-
recilere hadi vurabilirsiniz dediler, dövdürdüler. Latife olsun diye 
söylüyorum. 2-3 dakika da olsa tebliğcilere söz hakkı verilmeliydi 
diye düşünüyorum. Peki oturum başkanlarımız neler yapar? Otu-
rum başkanlarımız da oturumu takdim eder. Konuşmacıları takdim 
eder. Birinci konuşmacıdan ikinci konuşmacıya geçerken bağlantı-
lar kurar, bazen yönlendirir. Bazen o da soru sorabilir. Yahut küçük 
değerlendirmeler yapabilir. Müzakerecinin hakkına tecavüz etmeden 
ve süreyi kontrol eder. Tüm bunları gelecek sene dikkat etmemiz açı-
sından söylüyorum. İnşallah biz gelecek sene tebliğcileri, müzake-
recileri belirledikten sonra bunu İLAMER’de daha geniş bir şekilde 
bir seminere dönüştürerek güzel bir şekilde gerçekleştirebileceğimizi 
düşünüyorum. Efendim tesadüf müdür, tevafuk mudur bilemiyorum. 
Geçen yıl burada değerlendirme konuşması yapıp Cezayir’e uçmuş-
tum. Bu sefer de Tahran’a uçuyorum. Bu akşam yolcuyum. Geçen yıl 
aklım, gönlüm Beypazarı’nda idi. Bu yıl da aklım Amasra’da olacak. 
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Ben Amasra gezisini hak ettiğinizi düşünüyorum. Amasra müftüsü de 
İLAMER’den daha doğrusu Bedir’den geçen bir ağabeyiniz. İrtibata 
geçtik. Sizleri karşılayıp sizlerle ilgilenecek. Ben bu organizasyonda 
emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Sizlerle 
iftihar ediyorum. Emeklerimizin boşa çıkmadığını görüyorum. Sizle-
ri doğuran, buralara gönderen anne babaları tebrik ediyorum. Sizler 
üzerinde emeği olan tüm hocaları tebrik ediyorum. Sa’yiniz meşkur 
olsun. Yolunuz ilim yolu olarak inşallah son nefesinize kadar maksu-
da erişinceye kadar böyle ilimle yoğrulmuş bir biçimde, en bereketli 
bir şekilde devam etsin istiyorum. Allah’a emanet olun. Hepinizi say-
gıyla sevgiyle selamlıyorum. Tebrik ediyorum tekrar.
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Prof. Dr. Mehmet Akif KOÇ

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin vessalatü 
vesselamü ala Rasulina Muhammedin ve alâ alihi vesahbihi ecmain 
ila yevmi’d-din.

Muhterem hazirun. Salona baktığımda geleceğin akademisyen-
lerini görüyorum. Bu sebeple Bünyamin hocamın bıraktığı yerden 
salondaki atmosferden uzaklaşarak İslami ilimler alanında Türki-
ye’deki pozisyonumuz nedir? Akademik çalışma neye denir? Bun-
dan nasıl yararlanılır? Bunlarla ilgili olarak burada sizlerle dertleş-
mek, hasbihal etmek daha uygun olur diye düşünüyorum. Öncelikle 
bu programın hazırlanması kolay olmamıştır. Başta değerli dostum 
Eyüp Baş bey olmak üzere İLAMER’de görev yapan herkese şük-
ranlarımı arz ediyorum. (Men talebe’l-ulâ bigayri keddin feyenâlüha 
iza şabe’l-gurabu) Yüksek şeyleri arzu eden insanlar eğer zahmetsiz, 
sıkıntısız bir şeye ulaşacaklarını zannediyorlarsa bilsinler ki kargalar 
beyazlaşırsa onlar da bu şekilde yüce yerlere, yüksek yerlere gider-
ler. Kolay olmamıştır. Bu yüzden fazlasıyla teşekkürü hak ediyorlar. 
İslami ilimler açısından iyi bir durumda değiliz. 2012 yılında Tür-



Öğrenci Sempozyumu532

kiye’de İslami ilimler anlamında, temsil anlamında ilahiyatçılar ola-
rak daha iyi bir yerde olmamız arzu edilirdi. Bunun pek çok sebebi 
olabilir. Mesela Ortaçağa uygun faaliyet alanını güncelleştirememe-
miz, bugüne gelemememiz olabilir. His, duygu, savunmacı hareket 
tarzı ile hareket ederek bilimselliği yakalayamamak olabilir. İslam 
alimlerinin prototip haline getirilmesi bu noktada önem arz ediyor. 
Buhari’yi, Taberi’yi, İbn Hacer’i, Zehebi’yi bütün bu isimleri bugün 
kendilerine ulaşılamaz bir noktaya koymak ve onları insanüstü Sü-
permenler olarak göstermek acaba bugün İslami ilimler alanına ilgi 
duyan gençleri acaba motive mi eder? Yoksa ulaşılamayacak bir yere 
doğru mu onları hedef gösterir? Bence bu insanları prototip haline 
getirip bugün isterse İslami ilimler alanına ilgi duyan insanları ya-
kalayabilecekleri insanlar haline dönüştürmek gerekiyor. Bu insanlar 
kendi zamanları müsait olduğu için o dönemlerdeki bilgi birikimleri, 
ilmi neşriyat, ilmi hareketlilik müsait olduğu için ansiklopedik her 
şeyi ezberleyen, önlerine ne konulursa onları yiyen, içen hiçbir şeyi 
eksik bırakmayan insanlar olarak takdim ettikten sonra bugün İsla-
mi ilimler alanında çalışacak olan gençlerin böyle olması gerektiğini 
yani 2012 yılında her şeyi İslami ilimler alanında yazılmış, çizilmiş 
her şeyi, bütün hadisleri, bütün tefsirleri, bütün akademik neşriyatı 
kuşatacak gençler olarak öne sürmek, onlara böyle bir hedef göster-
mek zannımca onları motive etmiyor. Çünkü ütopik bir yere doğru 
onlara hedef göstermiş oluyoruz. Yanlış bir istikamet vermiş oluyo-
ruz. Bu âlimlerimizi, klasik dönemde yaşamış bu insanları bugüne 
getirmek, bugün yaşasalardı ne olurdu? Ne olurlardı? Ne yaparlardı? 
Buna dair bir şeyler söylemek lazım. Yani onları bizden yapı olarak 
değil, insan olarak değil ama fedakarlık, çalışkanlık, hasbilik, hedefe 
koydukları şeyin peşinden bir ömür boyu koşmaklık açısından farklı 
bir yere getirmemiz gerekiyor. Yani bugünkü insanların da isterlerse 
böyle âlimler olabileceklerine dair onların kafalarına bir fikir ver-
mek gerekiyor. Bu programdaki gençlerin durumları bana geleceğe 
dönük ümit var olmamız gerektiği açısından bir fikir verdi. Türkçe 
kullanımları, öz güvenleri, özgür bakışları, yeniliğe gelişmeye açık 
duruşları bütün bunlar Türkiye’deki İslami ilimler alanının gelecek 
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nesillerde, gelecek zamanlarda daha iyi araştırmacılarla buluşacağı 
gibi bir izlenim çok rahatlıkla veriyor. Yolumuz uzundur. Yeni baş-
lamış olduğumuzu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama böyle bir fikir, 
bu toplantılar, bu tür faaliyetler çok açık bir şekilde bizlere veriyor, 
umutlandırıyor. Akademik araştırma nedir? Onlardan nasıl yararlanı-
lır? Akademik araştırmayı diğer faaliyetlerden, diğer çalışmalardan 
ayıran şey nedir? Akademik araştırma dikey bir derinlik sağlar. Kü-
çük bir alanda mümkün olan en derine girmeyi hedeflemek gerekir. 
Kur’an’ın ana konuları adlı bir başlıkta bir kitap yazabilirsiniz. Ve 
aklınıza gelen şeyleri söyleyebilirsiniz. Ancak akademik bir çalışma 
yaptığınız zaman başlığı tüketmeniz gerekir. O başlığın altına hangi 
dilde olursa olsun ne giriyorsa onu değerlendirmeniz, incelemeniz ge-
rekir. Tebliğlerin konu seçiminde geçen yılkilerle karşılaştırıldığında 
daha spesifik, daha özel alanlara hasredilmiş gibi görünüyor. Bu an-
lamda akademik açıdan bir adım daha öteye gittiğimizi çok rahatlıkla 
söyleyebiliriz. Arkadaşlarımız artık daha küçük şeyleri problem edi-
nebiliyorlar. Ve mümkün olduğunca derine girme çabası içindeler. Bu 
vesileyle akademik çalışma yapan arkadaşlarımızın en büyük hatası 
yüksek lisans, doktora aşamasında bulunan veya bu aşamaları hedef-
leyen sizler için söylüyorum, yakın bir geçmişte benzer aşamalardan 
geçen bir ağabeyiniz olarak söylüyorum. Ders dönemi bittikten, her 
şey bittikten sonra birkaç gün içerisinde tez konusu tespiti gibi bir 
telaşın içine giriyorlar. Halbuki bu süreçlerin en zorlu aşaması tez 
konusunun tespitidir. Ve bu altı ay, bir sene gibi ön çalışma, hazırlık, 
okumalarda sonra belirlenecek bir noktadır. Çünkü 2 sene, 3 sene, 
5 sene bunlarla uğraşacaksınız. Tez konusu tespit eden arkadaşların 
aradan birkaç ay geçtikten sonra mahcup olabildiklerini, pişman ola-
bildiklerini görebiliyoruz. Aslında tez olamayacak, makale olama-
yacak şeyleri aradan aylar geçtikten sonra gelebiliyorlar. Sizlerden 
istirhamım akademik hayata başladığınız anda yüksek lisans ve dok-
tora için tez çalışması içine girmelisiniz. Akademik araştırmalardan 
nasıl yararlanılmalıdır? Birincisi, yazarı unvanı mühim değildir. Pro-
fesör, doçent, araştırma görevlisi akademik araştırmada yazarın unva-
nı önemli değildir. İkincisi, yazarın dini mühim değildir. Üçüncüsü, 
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yazarın cinsiyeti mühim değildir. Dördüncüsü, yazarın milliyeti mü-
him değildir. Bu açılardan şartlanmış olarak herhangi bir araştırmayı 
okumaya başladığınızda gerçekten ondan yararlanamazsınız. Veya bu 
açılardan herhangi bir pozisyon bir çalışmayı ne akademik yapar, ne 
ilmi yapar ne de gayrı ilmi yapar. Bu noktadan baktığımda bazen şa-
şırıyorum. Mesela lisans tezi referans gösterilmez diyorlar. Referans 
gösterilebilecek lisans tezi oluyor. Referans gösterilemeyecek dokto-
ra tezleri olabiliyor. Kendinizi sınırlandırmayın. Sadece kapsam farkı 
var. Mahiyet farkı yok. Nitelik farkı var. Önemli olan sadece metin-
dir. Önünüzdeki metin, sizin şu anki birikiminizle değerlendirmeniz 
gereken metin akademik çalışma olarak sizin önünüzde durmaktadır. 
Siz ondan yararlanabilmelisiniz. Siz ona eleştirel bakabilmelisiniz, 
siz onu geliştirebilmelisiniz. Evet ben daha fazla uzatmak istemi-
yorum. Bu vesileyle buradaki hazirun için uygun bulduğum birkaç 
başlık altında düşüncelerimi, endişelerimi gündeme getirmek, sizlerle 
ilgili olduğumuz alanı müzakere etmek istedim. Ben tekrar katılımcı 
olan arkadaşlarımıza, hocalarımıza selam ediyorum. Buraya geldik-
leri için teşekkürler ediyorum. Tekrar organizasyonda emeği geçen 
bütün dostlarımızı, arkadaşlarımızı kutluyorum. Saygılar sunuyorum.
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Doç. Dr. Müfit Selim SARUHAN

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbi’l-âlemin vessalatü 
vesselamü ala Rasulina Muhammedin ve alâ alihi vesahbihi ecmain
Muhterem dinleyiciler, çok yorgun olduğunuzu gözlemliyorum. Ha-
kikaten iki gün boyunca büyük bir iştiyakla bu oturumları takip etti-
niz. Huzurlarınızı fazla işgal etmemeye çalışacağım.
Fransız müsteşrik Rosenthal’in Türkçeye kitapları tercüme edildi. İs-
lam’da özgürlük kavramı, Bilginin Zaferi. Bu insanlar müsteşrik, Hı-
ristiyan. İslam hakkında araştırma yapan kişiler. Bütün ön yargılarına 
rağmen bir gerçeği görebilmişler. Rosenthal diyor ki, İslam düşüncesi 
bir bilgi uygarlığıdır. Öyle değil mi? 610 yılında Peygamber efendi-
miz ilk vahiyle muhatap olduğu zaman artık hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacaktı. Karanlıklar nura, cehaletler ilme dönüşecekti. Ölüler 
hayat bulacaktı. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktı. İslam düşün-
cesi açısından baktığımızda sosyolojik bir mucize ile karşılaşıyoruz. 
Biz Müslümanlar bir araya geldiğimiz zaman eğer üç kişi isek bir ki-
şiyi kendimize istifade etmek için sohbet ortamı oluşturuyoruz. Öyle 
bir bilgi uygarlığıyız ki her Cuma günü dinlemiş olduğumuz hutbeler 
bile bunun göstergelerinden biri. 
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Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Açılış konuşmaları sırasında 
meslektaşım, sınıf arkadaşım Eyüp Baş beyin çok özlü bir ifade-
si vardı. İLAMER’i anlatırken yaptığı vurguyu sizlerle paylaşmak 
istiyorum. İLAMER için anlamlı ve sıra dışı demişti. Hakikaten 
anlamlı ve sıra dışı, heyecan verici, ufuk açıcı bir süreç. Çok yakın 
bir gelecekte Ankara’da veya Türkiye’de İLAMER’in nüvesini açmış 
olduğu bu yerden özel bir ilahiyat fakültesi ortaya çıkacaktır. Hep 
birlikte bunun duasını yapalım inşallah. Bu alt yapıyla, bu birikimle 
bir alternatif ilahiyat fakültesi belki fakülteye gelirken hoca yoklama 
alacak diye geliyorsunuz. İsteyerek giriyorsunuz, girmiyorsunuz ama 
İLAMER’e gelen öğrenci bütün varlığı ve benliğiyle orada bulunu-
yor. 
Benim vurgu yapmak istediğim bir konu da –sonsuz hoşgörünüzle- 
medeniyet kavramı adını taşıdığı için, biliyorsunuz medeniyet kavra-
mı etimolojik olarak, kelime kökeni olarak din ile de bir ortaklık taşır. 
Bu semantik bir birlik taşımasına rağmen medeniyet deyince tek dişi 
kalmış canavarı hatırlarız. Halbuki Batıyı ve İslami olmayan ithal de-
ğerleri niteleyen bu olumsuz anlamın dışında geniş anlamıyla bakıldı-
ğında medeniyet tarihin belli bir döneminde kendi içine kapanmış dar 
bir çerçevede, iç çekişmelerin bocalamaların içinde kıvranan belli bir 
kültür sahibi insan topluluklarının edindikleri, kazandıkları değerlerle 
evrensel düşünüp davranmanın doğal bir sonucu olarak oluşturdukla-
rı çok yönlü ve çok çeşitli bir ortamı nitelemektedir. Bir yetim olan 
Peygamber efendimiz vefatından sonra 10 yıl, 20 yıl sonra Mısır fet-
hediliyor. Kırgızistan’a gidiliyor, Çin’e gidiliyor, İstanbul kapılarına 
dayanılıyor. Ona bu ruhu veren, bu kültüre, birbirleriyle ittifak içinde 
olmayan o topluma bu heyecanı katan motivasyonların neler olduğu-
nu düşünmemiz gerekiyor. 
Bir de ikinci bir vurgu olarak –sonsuz hoşgörünüze sığınarak- bahset-
mek isterim ki medeniliği sadece yeni ve güncel olanda aramayalım. 
Çünkü bu haksız bir yaklaşım olsa gerektir. Biz tarihin şu anında geç-
mişe bakıp bizden önceki medeniyetleri tespite ve anlamaya çalışıyo-
ruz. Şu an bu yüzyılı yaşayan bizlerin kendi adımıza bizden sonraki 
nesillere bir medeniyet bırakma çabamız var. Bu sempozyumu niçin 
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yapıyoruz? Bizden sonrakilere bir medeniyetin köprülerini kurmaya 
çalışıyoruz. Bu uğraş tarihi süreç içerisinde medeniyetler savaşı, ça-
tışması olarak da yorumlanmıştır. Doğaya hükmetmeye çalıştık. On-
dan yararlanmaya çalıştık. Sanatımızı kurduk, değerlerimizi kurduk, 
felsefemizi kurduk. Ama bize düşen şunu sormak kendimize. İslam 
düşünce tarihine baktığımızda bütün bunları gerçekleştiren en temel 
motivasyon alimlerimizin portresiydi. İmam Maturidi’ye, İmam Şa-
fi’ye, İbn Sina’ya baktığımız zaman biz o insanlardan sadece konfor 
açısından farklıyız. Uçağa biniyoruz, en güzel internet araçlarına sa-
hibiz. Ama oturduğumuz zaman Maturidi’nin Kitabu’t-Tevhid’ini İbn 
Sina’nın Kitabu’ş-şifa’sını okuyamıyorum uçağa binen ben 21. Yüz-
yılda. O halde geçmişte yaşamış olmak bir kayıp değil. Sadece kon-
for farklılığına, zenginliğine sahip olmamız bizim geçmişte yaşamış 
insanlardan farklı ve üstün olduğumuz anlamına gelmez. Toplumu-
muzdaki en büyük ön yargı geçmişe bakışımız bundan kaynaklanı-
yor. Geçmişte mi kalmış almayayım, at gitsin. Hayır. Onların sadece 
bizden konfor farklılıkları ve eksiklikleri vardır. Biz onlardan zeka 
olarak önde olmadığımız gibi onlara yakın olduğumuz da tartışmalı. 
Sözlerimi tamamlarken Kur’an’ın bizlere yüklemiş olduğu bilim fel-
sefesi ışığında şunu ifade etmek istiyorum. İnsan önce kendini bir 
bütünlük içerisinde gözlemleyip tanıyacaktır. Allah ayetlerini afakta 
ve enfüste, objektif ve subjektif olarak, dış dünyada ve iç benlikleri-
mizde bizlere gösterecek. Bizler de kendi içimizde bu yolculuğu ta-
mamlayacağız. Bilgiye dayanmalıyım, ön yargıdan uzak durmalıyım. 
Epistemolojik açıdan akıl, deney, gözlem ve çok boyutlu bir soru sor-
ma tekniğiyle yol almalıyım. Tüm bunları yaparken insanlığı, evreni 
ve canlıları koruma bilinciyle ve bilimin hangi türüyle uğraşırsam 
uğraşayım sonuçları insanlığın yararına kullanabilecek bir düzeyde 
olmalıyım. Notlarım arasında Bünyamin Erul ve Mehmet Akif hoca-
mızın değindiği Adabu’l-Varaka, Adabu’l-Bahs ile ilgili teknik ifade-
lerim olacaktı. Onları geçiyorum. Sonsuz hoşgörünüze sığınıyorum. 
Ben bu sempozyumda sevgili öğrencilerimizi, meslektaş adaylarımızı 
yürekten kutluyorum. Allah razı olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle 
selamlıyorum.
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Prof. Dr. Eyüp BAŞ

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi,  
İLAMER Öğrenci Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı

Teşekkür ediyorum. Bugün korsan konuşmaya alıştık. Hoşgörü-
nüze sığınarak birkaç kelam daha edeceğim. Vakit çok ilerledi fakat 
bazı konuları dile getirmem lazım. Malumunuz iyinin bir düşmanı 
var o da daha iyi. Buradaki değerlendirmeler böyle bir hedef koyu-
yor ortaya. Bizler Allah izin verir ve gelecek sene bu sempozyumu 
tekrar düzenlemek imkanı bulursak, şüphesiz daha iyisini yapmaya 
çalışacağız. Bu programda, organizasyonda çeşitli hatalar, eksiklikler 
olmuş olabilir. Organizasyon adına söylüyorum. Bunları alıyoruz, 
kabul ediyoruz. Çok fazla olmadığını da ümit ediyorum bu arada tabi. 
Ama varsa da hoşgörünüze sığınıyoruz. 

Diğer bir konu ben şahsım adına tebliğci ve müzakereci arkadaşla-
rımı can-ı gönülden kutluyorum. Hakikaten bizleri çok ümit var kıldı-
lar. Yaptığımız işlerin ne anlama geldiğini daha iyi anlamamıza vesile 
oldular. Bu vesileyle şunu da belirtmek istiyorum. Program bir öğrenci 
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sempozyumu oturum başkanlığı, tebliğ sunma ve müzakereden ibaret 
gibi görünüyor. Ancak tüm safhasıyla bir öğrenci sempozyumu. Bunu 
hatırlatmam lazım. İLAMER’den veya İLAMER’den olmayan öğren-
ci kardeşlerimizin hepsi başlangıçtan bu aşamaya kadar destek oldu-
lar. Zaman zaman ne yapabiliriz diye gelip gittiler. Bu konuda teşek-
kürü bir borç biliyorum. Bir de görünen kısmın dışında görünmeyen 
kahramanları var işin. Orada çay aralarında işleri devam ettirenler, 
öğrenci işleri sekretaryasında, yurt müdürlüğünde çalışan arkadaş-
larımız, kumanda masasında karanlık bölümde görünmeden destek 
verenler, hepsi de can-ı gönülden çalıştılar. Sunucu kardeşim Kadri-
ye program boyunca elinden gelen bütün gayreti sarf etti. Kendisini 
yürekten kutluyorum. Daha fazla da uzatmıyorum. Teşrifleriniz için 
İsilay Vakfı ve İLAMER adına ve şahsım adına tekrar teşekkürlerimi 
sunuyorum. Sağ olun var olun.
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Karabük-Safranbolu Kültür, Sanat ve Tarih Gezisi; 6 Mayıs 2012 
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